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Bab 1 
Pendahuluan 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Televisi tidak lagi menjadi medium komunikasi utama bagi individu untuk 

mendapatkan informasi. Hal ini terutama tampak pada generasi milenial 

(mereka dengan tahun kelahiran 1980-1999) dan Generasi Z (Gen Z, mereka 

dengan tahun kelahiran di atas 2000), generasi yang disebut “digital native” 

(Prensky, 2001), yang tumbuh bersama dengan teknologi internet dan 

menjadikan media sosial sebagai sumber informasi utama (Boyd, 2001). 

Mereka ini adalah anak muda yang lahir sejak awal 1980-an, merupakan 

penutur asli (native speakers) dari bahasa platform digital (Lindgren, 2017). 

Konvergensi media yang terjadi mulai tahun 1990-an seiring dengan 

perkembangan teknologi media bukan hanya membawa perubahan besar 

dalam industri media (Watson & Hill, 2012), tetapi juga mengubah cara 

khalayak mengonsumsi media (Marcus, 2013).  Perubahan ini membawa 

perubahan pada khalayak, sebagaimana dikatakan bahwa “audiences are 

themselves products of media operations and texts” (Long & Wall, 2012). 

Khalayak (audience) di sini diartikan sebagai sinonim untuk pemirsa acara TV, 

film, pembaca surat kabar, pendengar radio dan podcast, pengguna media 

online, video gamers, dan sebagainya (Long & Wall, 2012).  

Lahirnya medium internet membawa perubahan fundamental sosial, 

ekonomi, dan politik, karena teknologi ini menjadi tulang punggung bagi 

masyarakat kontemporer (Castells, 1996). Laporan Telecommunication Union 

(ITU) menyatakan bahwa pengguna internet di seluruh dunia mencapai 3,9 
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miliar (2018), yang berarti melebihi setengah populasi dunia (Laporan Survei 

Internet APJII 2019 – 2020 Q2). 

Dalam konteks media dan komunikasi, internet menggeser peran media 

komunikasi lama seperti surat kabar dan televisi sebagai sumber informasi 

utama (PEW, 2012). Peran internet terutama platform sosial media menjadi 

sangat relevan dengan kondisi masyarakat kontemporer yang membutuhkan 

kecepatan dan kemudahan akses atas informasi. Walaupun begitu, dalam 

konteks global peran media lama (old media) tidak sepenuhnya hilang terkait 

dengan belum meratanya akses fisik dan material internet (van Deursen & van 

Dijk, 2018) dan rendahnya literasi digital (Scheerder, van Deursen, & van Dijk, 

2017). Televisi dan surat kabar tetap menjadi sumber informasi politik dan 

sosial yang dijadikan acuan dalam keseharian masyarakat. Sekalipun internet 

mampu menawarkan informasi terkini secara cepat, namun publik masih 

menjadikan informasi dari televisi dan surat kabar sebagai pembanding utama 

(benchmarking).  

Individu tidak akan terpuaskan dengan satu media saja dan akan 

menggunakan beragam media (cross-platform) untuk memenuhi kebutuhan 

yang berbeda atas informasi -- media repertoire (Heeter, 1985; Hasebrink & 

Pop, 2006). Media repertoire didefinisikan sebagai “the collection of 

communication channels and identifiable routines of use for specific 

communication purposes by individuals within a defined community” (Watson-

Manheim & Bélanger 2007). Media repertoire melibatkan seleksi dan terpaan 

media. Pada era kelimpahan media seperti sekarang, penggunaan media 

secara multi-tasking (misalnya menggunakan TV dan Internet secara 



3 
 

bersamaan) telah menjadi bagian dari pola penggunaan media di kalangan 

khalayak  (Enoch dan Johnson, 2010; Kim 2014).  

Era internet juga membawa konsekuensi tentang bagaimana khalayak 

membentuk makna akibat konsumsi media. Makna yang dibentuk tidaklah 

datang dari penggunaan media tunggal, melainkan dari apa yang disebut 

penggunaan "second screen” atau “layar kedua" (Croteau & Hoynes, 2014). 

Fenomena layar kedua menyoroti cara pengalaman khalayak bergeser di era 

internet. Bisa saja pengguna yang menonton televisi menggunakan layar digital 

tambahan (misalnya, ponsel atau tablet) untuk mengakses media sosial dan 

platform internet lainnya untuk mendiskusikan apa yang mereka lihat di TV 

dalam waktu nyata. Pengguna (sebagai anggota khalayak) mengkonsumsi 

konten media dan kemudian berbagi reaksi dan berdiskusi dengan orang lain 

secara online.  

Data Statistik Pemuda Indonesia 2019 (BPS, Susenas Maret 2019)  

menyebutkan seperempat penduduk Indonesia (64,19 juta) adalah kalangan 

muda yang berusia 16-30 tahun. Kategori usia ini masuk dalam penggolongan 

generasi milenial dan Gen Z. Dapat dikatakan kelompok usia ini adalah target 

khalayak utama bagi beragam media yang ada pada saat ini.  

Dari sejumlah survei terlihat bahwa walaupun kaum muda ini sudah 

terbiasa dengan teknologi digital, namun media televisi tetap menjadi salah 

satu opsi untuk mereka. Data Statistik Pemuda Indonesia 2019 sendiri 

menunjukkan bahwa kalangan muda masih mengakses televisi, yakni melalui 

komputer (sistem multimedia yang memungkinkan kalangan muda mengakses 

film, musik, televisi, dan sebagainya). Survei ini memperlihatkan sekitar 

26,27% pemuda menggunakan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Dari 
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data tersebut terlihat tidak terdapat perbedaan signifikan antara pria dan wanita 

dalam penggunaan komputer, namun terdapat perbedaan yang cukup tinggi 

berdasarkan tipe daerah, yakni penggunaan komputer di perkotaan lebih tinggi 

sekitar dua kali lipat dibandingkan perdesaan (33,48% berbanding 16,34%). 

Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan fasilitas, listrik, dan infrastruktur TIK 

di perdesaan. 

Bagaimana penggunaan media televisi di kalangan muda juga dapat 

dilihat pada survey CSIS (2017). Survey yang menjaring 600 responden 

milenial 17 – 29 tahun di 34 provinsi ini memperlihatkan bagaimana kalangan 

muda ini menggunakan media yang beragam. Media televisi menjadi media 

yang dominan dikonsumsi responsen, yakni 79,3% responden menonton TV 

setiap hari. Data selanjutnya menunjukkan 8,5% responden menonton TV 1-2 

hari dalam seminggu, 5,8% menonton 3-4 hari seminggu, 3% menonton 5-6 

hari seminggu, dan 3,3% responden tidak pernah menonton TV. Dari data ini 

terdapat 54.3% milenial mengaku setiap hari membaca media online. Untuk 

media radio dan surat kabar, walaupun masih digunakan oleh sebagian kecil 

responden, namun mayoritas responden milenial ini tidak lagi 

mengkonsumsinya. 57,2% responden menyatakan tidak pernah 

mendengarkan radio dan  56% responden tidak membaca surat kabar. Survey 

ini juga menunjukkan kuatnya penetrasi media sosial  di kalangan milenial. 

Sekitar 54.3% milenial mengaku setiap hari membaca media online. 

Penggunaan media sosial di kalangan responden adalah sebagai berikut: 

81,7% menggunakan Facebook, 70,3% menggunakan, WA, 61,7% BBM, 

54,7% Instagram, 23,7% Twitter, dan 16,2% menggunakan Path. 
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Riset lain oleh IDN Riset Institute (dalam “Televisi, Media Paling 

Banyak Dikonsumsi milenial Indonesia”, 2020) menunjukkan bahwa televisi 

juga masih menjadi media yang paling banyak dikonsumsi milenial, yakni 89%. 

Selanjutnya milenial mengkonsumsi video online, seperti di YouTube dan 

Instagram (46%),  surat kabar harian (27%), radio (24%),  film (8%),  portal 

berita online (7%),  surat kabar digital (2%), dan majalah (1%).  

Walaupun riset menunjukkan bahwa televisi masih mendominasi 

konsumsi media, namun, mencermati lamanya waktu konsumsi TV, terlihat 

bahwa televisi tidak mengalami pertumbuhan dalam tiga tahun terakhir. Hal ini 

terlihat dari data Nielsen Consumer & Media View (CMV). Jika pada kuartal 

pertama 2016 konsumen di 11 kota di Indonesia menghabiskan waktu rata-rata 

4 jam 54 menit dalam satu hari untuk menonton televisi, maka durasi waktu itu 

masih tampak sama di kuartal yang sama tahun 2019 (yakni mereka 

menghabiskan waktu rata-rata 4 jam 59 menit). Kondisi ini berbeda dengan 

penggunaan internet. Data menunjukkan bahwa waktu untuk mengkonsumsi 

internet semakin meningkat dalam tiga tahun terakhir, yakni dari 2 jam 26 menit 

per hari di kuartal pertama 2016 menjadi 3 jam 20 menit per hari di kuartal yang 

sama tahun 2019.  

Data Nielsen (2019) menunjukkan, perkembangan internet dipengaruhi 

oleh pertumbuhan pengguna ponsel pintar yang sangat tinggi, yakni meningkat 

sebesar 125% dibandingkan periode 2013. Menurut Nielsen (2019), 79% dari 

pengguna internet mengakses internet melalui smartphone. Nielsen mencatat, 

penetrasi internet yang tinggi tumbuh di semua kelompok usia. Penetrasi 

tertinggi ditemukan pada Generasi milenial (tahun kelahiran 1980-1999) dan 

Generasi Z (tahun kelahiran di atas 2000), yakni masing-masing 58% dan 50%. 



6 
 

Sementara tingkat penetrasi internet Generasi X (kelahiran 1960-1980) 

mencapai 33% dan Generasi Baby Boomers (kelahiran 1946-1964) ada di 

angka 9%. 

Data APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) 

menunjukkan angka peningkatan jumlah penggunaan internet di Indonesia 

sekaligus menunjukkan potret penggunaan internet di kalangan kaum muda. 

Pada 2017, jumlah 2020 jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 

143,2 juta, naik menjadi 171,1 juta di 2018 (penetrasi sebesar 64,8%), dan 

kemudian menjadi 196.71 juta yang berarti penetrasi sebesar 73,7% (Laporan 

Survei Internet APJII 2019 – 2020 Q2). Survei 2019 -- 2020 ini menjaring 7.000 

sampel, dengan jumlah terbanyak di kalangan usia muda, yakni:  20—24 tahun 

14,1%, 25—29 tahun 13,1%, 30--34 tahun 10,6%, 35—39 tahun 9,8%, dan 

15—19 tahun 9,6%. Dari data terlihat bahwa sebanyak 95,4% responden 

terhubung ke internet melalui smartphone/handphone. Dalam sehari, 

responden paling banyak (yakni 19,6%) menghabiskan waktu selama 8 jam 

lebih untuk menggunakan waktunya dengan internet. Alasan utama mereka 

menggunakan cara untuk terhubung dengan internet adalah dengan 

menggunakan paket data (kuota) dari operator seluler (sebesar 97,1%). 

Umumnya, responden menilai sinyal internet di tempat mereka baik (yakni 

71,8%). Survei ini menunjukkan bahwa alasan utama mengapa seseorang 

menggunakan internet adalah karena untuk media sosial (51,5%) dan 

komunikasi lewat pesan (32,9%). Biaya yang dikeluarkan agar tetap terhubung 

dengan internet per bulan paling banyak adalah 75 - 100 ribu rupiah (29,4%) 

dan 50 - 75 ribu rupiah (25,4%). Responden umumnya berlangganan atau 

memasang jaringan internet di rumahnya (yakni (85,2%). Survei ini juga 
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menunjukkan bahwa kelompok responden yang terbesar tidak pernah 

mengunjungi media online untuk melihat konten berita (20,8%), tetapi banyak 

mengunjungi konten hiburan di internet, yakni menonton video online  (49,3%), 

game online (16,5%), dan musik online (15,3%). Reponden juga sering 

menonton Youtube (61.0%) dan melihat Youtube untuk menonton film (16,2%) 

dan musik (13,6%). 

Dengan makin beralihnya khalayak ke media internet, apakah khalayak 

media massa (di mana televisi termasuk di dalamnya) akan musnah? Marcus 

(2013) menjelaskan tentang adanya apa yang disebut traditional spectator 

(spektator/penonton tradisional). Marcus menekankan bahwa bagaimana pun, 

konvergensi tidak pernah bisa menghapus apa yang kita anggap sebagai 

"spektator tradisional" karena media "lama" masih ada. Menurut Marcus, ini 

adalah bagian penting dari definisi konvergensi itu sendiri. 

Adalah penting untuk merujuk pada pendapat pakar media McQuail. Ia 

tidak pernah menyatakan setuju dengan pandangan sejumlah pihak yang 

menganggap bahwa khalayak media massa akan sirna. Ia berargumen bahwa 

keteguhan sikap para komunikator untuk terus mempertahankan khalayak 

massa dengan cara mengukur dan memonitor repons khalayak telah cukup 

berhasil mencegah perginya khalayak (Watson & Hill, 2012). Hal ini sejalan 

dengan yang ditekankan oleh Marcus (2013), bahwa akibat perkembangan 

teknologi yang luar biasa sejak pergantian abad dan definisi baru tentang 

khalayak, produser media tidak dapat lagi mengontrol bagaimana pesan 

mereka diterima dan karenanya untuk dapat terus berfungsi mereka harus 

melibatkan khalayak mereka dan mendengarkan umpan balik dari khalayak.  
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1.2. Rumusan Masalah Penelitian 

Studi mutakhir mengenai kaum muda  penonton TV di Indonesia 

dilakukan oleh Rahayu (2019). Tidak saja melihat konsumsi TV secara umum 

di kalangan milenial, studi ini menunjukkan, di tengah dominasi teknologi 

internet di kalangan anak muda, generasi milenial masih menonton TVRI. 

Survei yang dilakukan terhadap 1.357 milenial tersebut memperlihatkan 

91,45% responden menjawab mereka masih menonton TVRI, dan bahkan 13% 

dari responden mengatakan mereka menonton TVRI setiap hari. Hampir 

setengah dari responden menonton TVRI secara online, termasuk siaran 

langsung melalui internet dengan telepon genggam sebagai sarana utama 

untuk mengakses. Temuan riset Rahayu menunjukkan bahwa rata-rata 

responden menonton TVRI untuk program berita. Rahayu menilai, besar 

kemungkinan hal ini merupakan reaksi dari maraknya sejumlah televisi swasta 

menjadi ‘partisan’ partai politik. 

 Memahami bagaimana pola konsumsi media kaum muda menjadi hal 

menarik untuk dikaji, terutama untuk melihat faktor apa saja yang 

mempengaruhi hal tersebut. Faktor demografis (seperti kelas sosial dan 

ekonomi, gender) dan psikografis (seperti attitude, motivation, belief, habit) 

diasumsikan mempengaruhi pola konsumsi media kelompok muda ini. 

 Di antara kelompok muda ini, yang penting untuk dikaji adalah kalangan 

yang disebut digital native. Kalangan ini tumbuh bersama dengan teknologi 

internet dan menjadikan media sosial sebagai sumber informasi utama.   

Berangkat dari latar belakang di atas, penelitian ini akan berfokus pada  

Generasi Z. Kelompok ini saat ini memasuki usia produktif dan sedang 

menempuh pendidikan tinggi. Dalam lima tahun ke depan, mereka akan mulai 
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memasuki dunia kerja mengikuti jejak generasi millenial. Studi secara kualitatif 

akan mengkaji bagaimana pola penggunaan media oleh khalayak Gen Z dan 

seperti apa konten yang menjadi preferensi mereka. Secara khusus, riset ini 

dilakukan untuk melihat bagaimana pandangan dari Gen Z penonton televisi 

mengenai TVRI, yang menempati tempat istimewa sebagai satu-satunya 

televisi publik di Indonesia. Studi khalayak ini akan dapat memperkuat posisi 

TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP). 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan permasalahan yang diangkat, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendapatkan pandangan dari khalayak penonton TV Generasi Z 

mengenai konsumsi media mereka  

2. Mendapatkan pandangan dari khalayak penonton TV Generasi Z 

mengenai TVRI 

3. Mendapatkan masukan mengenai konten yang menjadi preferensi 

khalayak penonton TV Generasi Z   
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Bab 2 
Kerangka Pemikiran 

 

 

2.1. Penggunaan Media oleh Khalayak  

Penggunaan media (media use) individu didorong oleh motivasi untuk 

memuaskan kebutuhan sosial dan psikologis. Hal ini dinyatakan dalam teori 

Uses and Gratifications (Katz et al., 1974; Rubin, 2002; Ruggiero, 2000).  

Terdapat dua dimensi utama untuk mengukur penggunaan media. 

Pertama, frekuensi dan durasi penggunaan media. Kedua, terkait variasi dari 

aktivitas yang digunakan (Blank & Groselj, 2014; Papacharissi & Rubin, 2000). 

Frekuensi dan durasi mengukur secara kuantitatif seberapa sering dan 

seberapa lama seorang individu menggunakan sebuah medium. Pada aspek 

ini penggunaan media dihitung dalam bentuk murni angka. 

 Variasi penggunaan media untuk memenuhi beragam kebutuhan baik 

itu untuk interaksi sosial ataupun memenuhi kebutuhan psikologi seperti 

hiburan dan informasi. Rubin (2002) mengidentifikasi adanya empat klasifikasi 

penggunaan media, yakni untuk mendapatkan berita dan informasi, 

pengalihan, utilitas sosial, dan identitas personal. Lebih lanjut, munculnya 

teknologi internet membuat peran media menjadi sangat penting dalam 

kehidupan manusia, karena semakin banyak kegiatan yang dimediasi oleh 

teknologi ini (Papacharissi & Rubin, 2000). Penelitian terbaru terkait 

penggunaan media digital mengidentifikasi adanya sebelas kegiatan yang 

dapat dilakukan (Blank & Groselj, 2014, 2015) sebagaimana dapat dilihat pada 

tabel berikut. 
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Tabel 1 

Penggunaan Media Era Digital 
 

Category  Activities 

1 Entertainment  Watching: movies, TV, videos 

2 Commerce  Ordering food, selling and buying goods 

3 Information 
seeking 

 Searching for facts, definitions, and topics of interest 

4 Socializing  Checking sosial network sites (SNS), using instant 
messenger, and participating in a chat room 

5 Email  Attaching files/videos, sending an email using a list, 
and checking email 

6 Blog  writing, reading, and maintaining a website 

7 Production  uploading video and other creatives materials, and 
receiving jokes or humorous contents 

8 Classic media  Searching for information about sports, lokal events, 
and news 

9 School-work  Online distance learning, seeking jobs, and getting 
information for school 

10 Political activity  Following political news, expressing political 
opinions, and reposting other’s political comments 

11 Vice  Gambling and accessing adult sites 
Adopsi dari Blank & Groselj, 2014, 2015 

 

Teori Uses and Gratifications pada awalnya diteliti dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif, umumnya menggunakan metode survei. Responden 

ditanyakan kebutuhan mereka yang ingin dipenuhi dengan mengkonsumsi 

media. Peneliti memberikan sejumlah alternatif jawaban yang bisa dipilih oleh 

responden, misalnya kebutuhan akan informasi, hiburan, pendidikan, relaksasi, 

interaksi sosial, kebiasaan, melewatkan waktu luang, melarikan diri dari 

kesibukan, dan sebagainya (Rubin, 1983).  
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Penggunaan metode survei (kuantitatif) ini mendapat kritik dari Massey 

(1995).  Menurut Massey, kerapkali penelitian mengenai kebutuhan orang akan 

media diambil dari studi penggunaan media yang berbeda, sehingga kurang 

relevan. Misalnya, penelitian mengenai kebutuhan orang dalam mengakses 

media sosial, menggunakan ukuran yang biasa dipakai untuk penelitian 

televisi. Padahal, kebutuhan yang ingin didapat orang dari media sosial 

berbeda dengan televisi. Kritik lain diberikan oleh Rubin (2009) yang menilai 

bahwa studi mengenai identifikasi kebutuhan orang dalam teori Uses and 

Gratifications terlalu luas, kurang spesifik. Sebagai akibatnya kurang 

menggambarkan kebutuhan unik dari masing-masing individu.  

Berdasarkan kritik tersebut, penelitian ini  lebih memilih menggunakan 

pendekatan kualitatif. Pertimbangannya, peneliti ingin menggali kebutuhan-

kebutuhan unik dari masing-masing penonton televisi. Peneliti berasumsi 

bahwa penonton televisi Gen Z mempunyai pola kebutuhan yang berbeda 

dibandingkan dengan generasi sebelumnya, karena di era internet saat ini 

mereka mempunyai pilihan akses media yang sangat banyak. Pendekatan 

kualitatif dipilih karena bersifat induktif (berangkat dari jawaban informan), 

bukan dengan kategori yang sudah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. 

Melalui pendekatan kualitatif, peneliti mulai dari  jawaban responden, di mana 

responden diminta untuk menguraikan kebutuhan-kebutuhan dan alasan-

alasan ketika memilih menonton televisi.  Penelitian Uses and Gratifications 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif saat ini banyak dilakukan. 

Misalnya studi yang dilakukan oleh Steiner &Xu (2018) mengenai perilaku 

menonton tayangan binge-watching.  
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2.2. Media Repertoire 

Pengguna media akan selalu menghadapi sebuah situasi untuk memilih 

media yang paling tepat untuk digunakan pada saat tertentu. Perkembangan 

teknologi media menyebabkan adanya berbagai alternatif ketika seorang 

individu ingin mengkonsumsi media, baik dari sisi ketersediaan konten maupun 

pilihan saluran media yang ada. Televisi, surat kabar, radio, dan internet 

bersaing untuk menarik perhatian khalayak. Keterbatasan ruang dan waktu 

membuat seorang pengguna media hanya akan dapat mengakses satu jenis 

isi pada satu medium tertentu.  

Media repertoire (Heeter, 1985; Hasebrink & Popp 2016; Taneja et al., 

2012) menjelaskan pilihan terhadap satu media dari beragam alternatif 

disebabkan oleh elemen yang bernama repertoire. Lebih lanjut, beberapa studi 

menunjukkan bahwa repertoire juga berfungsi untuk menjelaskan perilaku 

penggunaan beragam media oleh seorang individu, termasuk mengidentifikasi 

faktor-faktor yang mempengaruhinya (Kim, 2016). Jadi repertoire dapat  

berfungsi ganda, yakni pertama untuk menyeleksi satu pilihan media utama, 

dan kedua untuk melihat formasi ragam media seorang individu ketika 

menggunakan media --serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

penggunaan media. 

Pendekatan media repertoire berbeda dengan teori komunikasi 

sebelumnya yang sama-sama menjelaskan perilaku pemilihan media (media 

selection) seperti selective exposure (Freedman & Sears, 1965) dengan 

beragam mekanisme seperti cognitive dissonance (Festinger, 1962), arousal 

theory (Zillmann, Hezel, dan Medoff, 1986), dan economic theory of program 

choice (Heeter, 1985). Ketiga model selective exposure tersebut berusaha 
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untuk menjelaskan mekanisme yang menyebabkan terjadinya pemilihan media 

oleh seorang individu. Pada cognitive dissonance, komponen beliefs dan 

values merupakan hal yang mendorong terjadinya seleksi media. Pada kondisi 

high dissonance seorang individu akan cenderung memilih informasi yang 

mendukung preferensinya ketimbang yang memuat argumen kontra 

(Freedman & Sears, 1965; Festinger, 1962). Model arousal menjelaskan 

intervensi dari kondisi afeksi yang mendorong proses seleksi media. Individu 

yang memiliki afeksi positif akan memilih isi media yang selaras kondisi 

emosinya seperti acara komedi (Zillmann, Hezel, dan Medoff, 1986). Dengan 

demikian proses seleksi media terkait dengan kondisi afeksi positif, negatif atau 

netral dari seorang pengguna media. Pendekatan economic theory of program 

choice mengasumsikan bahwa pengguna media adalah seorang yang rasional 

dan akan memilih program berdasarkan hasil komparasi dari sejumlah pilihan 

yang tersedia. Seleksi menjadi pilihan rasional karena media yang digunakan 

adalah sebagai pilihan terbaik dari alternatif yang tersedia (Heeter, 1985).  

Media repertoire menggunakan asumsi berbeda dibandingkan tiga 

model selective exposure yang ada. Repertoire terbangun sebagai hasil 

akumulasi pengalaman atas penggunaan media seorang individu. Ketimbang 

memilih dari sejumlah media yang tersedia, repertoire melakukan seleksi 

dengan menyaring media yang secara reguler dikonsumsi sebelumnya (Kim, 

2016). Penelitian menunjukkan bahwa orang memilih kombinasi platform 

media yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan mereka (Phalen dan Ducey, 

2012 dalam Kim, 2014). Studi juga menunjukkan bahwa pengguna media 

(terutama pengguna televisi) memilih sekumpulan saluran dan membentuk 
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repertoar channel mereka dalam lingkungan media multi-channel (Ferguson 

dan Perse, 1993; Heeter, 1985; Yuan dan Webster, 2006 dalam Kim, 2014). 

Menurut Kim (2014), repertoar media, yakni kumpulan sumber media 

yang biasa digunakan orang, perlu dikaji untuk kita lebih memahami perilaku 

penggunaan media lintas platform di lingkungan media saat ini. Sejumlah studi 

tentang repertoar media membantu kita memahami kombinasi platform media 

apa yang muncul dari pola penggunaan media individu dan faktor apa yang 

memprediksi pembentukan repertoar media yang berbeda. 

Penelitian ini memahami pilihan media generasi Z terkait dengan 

repertoire yang dimiliki. Jadi ada kemungkinan seleksi media terkait dengan 

proses “media habit” -- proses otomatisasi konsumsi media (LaRose, 2010). 

Ada kemungkinan media reportoire berkembang menjadi media habit ketika 

terjadi pengulangan dan tersimpan dalam memori. Dengan demikian kegiatan 

konsumsi media menjadi aktivitas otomatis. Sebagai contoh: ketika bangun 

pagi, hal pertama yang dilakukan individu adalah membuka telepon pintar dan 

mengecek pesan yang masuk. Kegiatan ini kemudian menjadi rutinitas dan 

berjalan secara otomatis.  

Keragaman media yang diakses khalayak mempengaruhi pembuatan 

makna pada diri khalayak akibat penggunaan media. Dalam penggunaan 

media di era konvergensi, makna dibentuk khalayak karena penggunaan 

"second screen” atau “layar kedua" (Croteau & Hoynes, 2014). Layar kedua ini 

menjadi "layar" tambahan yang memungkinkan khalayak bahkan mungkin 

akan lebih terlibat dengan pengguna lain daripada dengan program yang 

mereka konsumsi sebelumnya (di layar pertama). McClelland (2012 dalam 

Croteau & Hoynes, 2014) menegaskan bahwa pengalaman layar kedua ini 
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menjadi semakin umum terjadi, karena segmen pemirsa televisi yang 

berkembang terlibat dalam aktivitas media yang melampaui batas-batas 

pemirsa tradisional. Penggunaan layar kedua ini juga dimungkinkan 

berdasarkan kreasi yang dibuat oleh media televisi. Highland et al (2013 dalam 

Croteau & Hoynes, 2014) menyatakan bahwa sering kali dengan 

mempromosikan tagar (hashtag), program televisi populer menghasilkan arus 

lalu lintas Twitter yang stabil. Dengan demikian, kita tidak boleh mengabaikan 

pentingnya “layar pertama”, konten media yang menarik minat khalayak dan 

memprovokasi pengguna media untuk mengunggah komentar dan konten 

mereka sendiri (Croteau & Hoynes, 2014). 

 

2.3. Aspek Psikografis dan Demografis 

Konsumsi media khalayak dipengaruhi oleh faktor psikografis dan 

demografis. Aspek psikografis berasal dari dalam diri individu, sementara 

aspek demografis adalah faktor-fakor eksternal. 

Teori komunikasi banyak yang berasal dari perspektif psikologi, 

terutama untuk memahami faktor personal yang bisa mempengaruhi konsumsi 

media. Pada penelitian ini akan coba digali mengenai aspek attitude, beliefs, 

values, motivation, sosial norms, dan self-efficacy yang pada studi mengenai 

komunikasi banyak digunakan sebagai variabel anteseden yang 

mempengaruhi perilaku penggunaan media (contoh: Shin, 2011, LaRose & 

Eastin, 2004; Chen, 2018; Nysveen, Pedersen, & Thorbjørnsen, 2005; Smock 

et al., 2011).  

 Pendekatan psikologi dalam media mengasumsikan bahwa individu 

dianggap otonom dan memiliki kapasitas untuk berpikir dan bertindak rasional 
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dalam setiap aktivitas medianya. Faktor internal bisa menjadi pendorong atau 

penghambat penggunaan media. Penelitian ini mencoba menggali sejauh 

mana faktor psikologi internal berkontribusi terhadap pemilihan dan 

penggunaan media. 

Faktor eksternal lingkungan bisa mempengaruhi penggunaan media 

individu. Sebagai contoh ketersediaan sumber daya finansial dan sosial bisa 

mempengaruhi ketersediaan media yang bisa digunakan oleh individu. 

Seorang pengguna media yang memiliki kemampuan daya beli tinggi akan 

lebih beragam penggunaan medianya daripada individu yang berasal dari kelas 

ekonomi yang lebih rendah. Selain itu faktor lain seperti posisi sosial dalam 

masyarakat dapat juga mempengaruhi penggunaan media. Seorang pemuka 

masyarakat akan lebih mungkin menggunakan media yang lebih beragam, 

ketimbang seorang ibu rumah tangga. Jadi faktor struktur sosial yang berada 

di luar individu bisa sama pentingnya berkontribusi, seperti faktor internal, 

dalam mempengaruhi penggunaan dan konsumsi media. Riset ini akan 

meneliti latar belakang sosioekonomi dan budaya responden yang 

diasumsikan memiliki kaitan dengan aktivitas media.  
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Bab 3 
Metode Penelitian dan Pengumpulan Data 

 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bersifat 

deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menyajikan sebuah gambaran dari 

situasi, setting sosial atau suatu hubungan yang spesifik atau mendetail 

(Neuman, 1996:35).  

 Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah kelompok diskusi 

terbatas (Focus Group Discussion /FGD). FGD adalah diskusi interaktif antara 

6-8 orang yang telah diseleksi terlebih dahulu untuk membahas sejumlah topik 

yang telah ditentukan. Tujuannya untuk berdiskusi dan berdialog bersama, 

bertatap muka dengan sesama responden/subjek/informan penelitian guna 

menghasilkan suatu informasi langsung dari berbagai sudut pandang (Hennink 

2011:136). Tujuan FGD adalah mengeksplorasi pengalaman dan pendapat 

informan mengenai televisi dan TVRI. Melalui FGD akan digali pengalaman dan 

pendapat peserta terhadap penggunaan media, terhadap televisi, dan 

mengenai TVRI.   

 Focus Group Discussion (FGD) ini dilakukan di 4 kota (Jakarta, Medan, 

Semarang, dan Makassar). Keempat kota ini dipilih dengan pertimbangan 

bahwa di wilayah ini terdapat stasiun TVRI Tipe A yang terbesar yang mewakili 

wilayah barat, tengah, dan timur.  

  Di masing-masing kota dilakukan FGD kepada dua kelompok, yakni 

kelompok Gen Z penonton TVRI dan Ken Z non-penonton TVRI. Pilihan kepada 

kedua kelompok dilandasi argumentasi: 
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a. Kelompok penonton TVRI: Pandangan mereka penting untuk digali 

karena TVRI perlu memperoleh umpan balik dari mereka. Dalam situasi 

penggunaan media yang multi-platform di kalangan kaum muda, 

umpan balik dari penonton ini diperlukan untuk menjaga loyalitas 

penonton. 

b. Kelompok non-penonton TVRI: Mereka adalah penonton TV bukan 

penonton TVRI yang diasumsikan adalah pengguna media yang aktif. 

Walaupun bukan penonton TVRI, sebagai penonton TV mereka dapat 

memberikan pandangan tentang stasiun TV lain yang dapat 

bermanfaat bagi TVRI. Dengan mengetahui pola penggunaan dan 

preferensi media mereka, kelompok ini potensial untuk ditarik menjadi 

penonton TVRI di masa depan. 

 

Dengan demikian seluruhnya terdapat 8 (delapan) FGD yang 

dilaksanakan. Masing-masing FGD diikuti oleh minimal 4 orang peserta, 

dengan proporsi gender seimbang (2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan).  

 Dalam pelaksanaannya, pada beberapa FGD peserta melebihi jumlah 4 

orang. Penentuan jumlah peserta lebih dari 4 orang (berbeda dari rencana 

semula) pada kelompok FGD terjadi karena beberapa penyebab: 

1. Informan yang sebelumnya sudah membatalkan ikut serta (karena 

jadwal FGD yang tidak memungkinkan) akhirnya tetap memutuskan 

untuk hadir 

2. Peneliti tidak yakin informan akan ikut karena tanggapan yang diberikan 

sebelumnya mengesankan bahwa yang bersangkutan agak enggan 

untuk terlibat dalam FGD, sehingga peneliti menetapkan calon informan 
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tersebut sebagai cadangan. Namun pada akhirnya yang bersangkutan 

tetap memlih hadir dalam FGD.     

 

Peneliti sendiri beranggapan bahwa jumlah informan yang melebihi 

jumlah yang direncanakan pada setiap kelompok FGD berdampak positif pada 

riset karena memperkaya data yang dikumpulkan. Dengan demikian, jumlah 

total informan penelitian adalah 36 orang, terdiri dari 17 penonton TVRI dan 19 

non-penonton TVRI, dengan perincian per wilayah sebagai berikut. 

Tabel 2 
Jumlah Informan Per Wilayah 

 
Wilayah Kelompok Total 

Penonton TVRI Bukan Penonton 
TVRI 

Jakarta 4 4 8 
Medan 5 5 10 
Semarang 5 4 9 
Makassar 4 5 9 
Total 18 18 36 

 
  

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, FGD dilakukan 

terhadap Generasi Z. Peneliti menetapkan informan yang dicari adalah 

mahasiswa/i berusia 18 – 22 tahun. Dengan demikian pemilihan informan 

dilakukan melalui jalur kampus.  Selain persyaratan umum di atas, 

rekrutmen peserta didasarkan pada pertimbangan persyaratan khusus 

berikut.  
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Tabel 3 
Persyaratan Khusus Informan 

 
Kelompok Persyaratan Khusus 

Penonton TVRI Dalam 1 minggu menonton TVRI, sekurangnya 1 
jam per hari  
Dapat menyebutkan sekurangnya 3 program 
acara televisi  
Menonton stasiun televisi lain 

Bukan penonton TVRI Dalam 1 tahun terakhir, tidak pernah menonton 
TVRI 
Menonton stasiun televisi lain 
Dapat menyebutkan sekurangnya 3 program 
acara televisi di stasiun televisi lain (nama 
program dan stasiun televisi) 

 

 Pada masing-masing wilayah ditetapkan seorang Koordinator Lapangan 

yang bertugas mencari informan. Peneli memilih sendiri para Koordinator 

Lapangan di masing-masing kota dari jaringan peneliti di lingkungan kampus 

dan aktivitas masyarakat sipil. Peneliti memberi kebebasan bagi masing-

masing Koordinator Lapangan untuk mencari informan dengan mengggunakan 

berbagai cara.  

 Pada setiap calon informan yang telah diperoleh dari Koordinator 

Lapangan, dilakukan screening terlebih dahulu oleh peneliti untuk memastikan 

apakah informan memenuhi persyaratan. Barulah pada akhirnya jika lolos 

maka ditetapkan sebagai informan yang akan ikut dalam FGD. 

FGD dilaksanakan di bulan November 2020. Karena pada masa 

tersebut masih berlangsung kondisi pandemi Covid-19, maka pelaksanaan 

FGD dilakukan secara daring (online) yakni melalui forum Zoom yang direkam. 

Pelaksanaan FGD dipandu oleh 1-2 fasilitator. Peneliti telah menetapkan 

Panduan FGD yang dapat dilihat pada Lampiran 1.  
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 Data yang diperoleh melalui FGD ditranskrip (Lampiran 6) dan kemudian 

dilaksanakan coding. Hasil coding tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk 

membuat analisis. 

Dalam analisis, semua informan akan ditulis identitasnya secara 

anonim. Sebelum hadir dalam FGD, semua informan telah menyatakan 

kesediaannya untuk berpartisipasi dalam riset secara tertulis (lihat Lampiran 5). 

Pada setiap pelaksanaan FGD juga terdapat seorang notetaker yang 

mencatat pelaksanaan FGD. Notetaker ini mencatat dan memperhatikan 

suasana dan jalannya diskusi (lihat Lampiran 2). 

Walaupun sudah berusaha secara ketat melaksanaan metode riset dan 

menyiapkan perangkat teknis dengan baik, namun dalam pelaksanaannya 

terdapat beberapa kondisi yang merupakan keterbatasan penelitian ini: 

1. Pelaksanaan FGD melalui sistem jaringan sering terkendala secara teknis. 

Jaringan internet yang bermasalah dan setting tempat partisipan berada 

saat FGD dapat menganggu jalannya FGD dan membuat suara tak 

sepenuhnya dapat terdengar dengan baik sehingga pada beberapa bagian 

transkrip tak dapat dituliskan dengan sempurna. 

2. Terdapat seorang informan dari Semarang yang sudah berusia 18 tahun 

tetapi ternyata belum menjadi mahasiswa. Peneliti memutuskan untuk tetap 

memasukkan yang bersangkutan sebagai peserta mengingat kesulitan 

mencari informan dan usia yang sudah masuk kriteria sebagai Gen Z. 

Dalam FGD, yang bersangkutan dapat menyampaikan pendapatnya 

dengan baik karena memiliki gaya bertutur yang artikulatif.  

3. Terdapat 4 informan yang tidak mengikuti FGD secara penuh. Yang 2 orang 

memberitahukan alasannya, yakni karena mengalami masalah teknis 
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jaringan dan perangkat (habis batere), namun yang 2 orang lainnya tidak 

memberikan alasan kepada peneliti. Peneliti memilih untuk tetap 

mengikutsertakan mereka sebagai informan, karena sudah ada data yang 

diberikan mereka (walau tidak seratus persen) dan data tersebut 

bermanfaat untuk memperkaya temuan dan analisis. 

 

 



24 
 

Bab 4 
Temuan dan Analisis Data 

 

 

4.1. Kondisi Pencarian Informan 

Satu catatan penting yang harus disampaikan sebelum menyampaikan 

analisis temuan hasil riset adalah kesulitan yang dialami peneliti dalam mencari 

informan. Para koordinator lapangan di keempat wilayah mengalami kesulitan 

untuk mencari informan baik dari kelompok non-penonton TVRI dan lebih-lebih 

penonton TVRI. Para koordinator lapangan (Dosen/Penggiat masyarakat sipil) 

harus melakukan berbagai jalur pencarian untuk menemukan informan. 

Umumnya, awalnya yang dilakukan adalah menjaring melalui jalur kampus, 

yakni mencari di lingkungan mahasiswa yang terdekat. Penjaringan dilakukan 

melalui pengumuman mencari calon melalui media sosial dan media 

komunikasi lainnya (seperti Whatsapp Group). Namun, ketika cara ini tidak 

membuahkan hasil, maka pencarian dilakukan secara snowball yang diperluas 

melalui jaringan pertemanan atau kekerabatan. Barulah setelah beberapa hari 

cara ini membuahkan hasil.  

Kesulitan lainnya adalah mencari informan dengan keberimbangan 

gender. Lebih mudah mencari informan perempuan dibandingkan informan 

laki-laki. Dengan demikian dapat dikatakan yang lebih potensial untuk masih 

menonton TV adalah perempuan dibandingkan laki-laki. 

Dengan kondisi ini maka terlihat bahwa makin sedikit Gen Z di wilayah 

perkotaan yang menonton TV, dan lebih-lebih makin terbatas lagi Gen Z yang 

menonton TVRI. 
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4.2. Demografis Informan 

Terdapat tiga puluh enam informan yang direkrut di empat lokasi 

penelitian dan merepresentasikan penonton dan non-penonton TVRI. Empat 

lokasi itu adalah Medan, Jabodetabek, Semarang, dan Makasar yang 

merupakan daerah-daerah yang dianggap penting bagi TVRI, yakni wilayah 

tipe stasiun A. Awalnya dirancang empat peserta dalam setiap FGD, namun 

dalam pelaksanaannya terdapat dinamika dan di beberapa wilayah terdapat 

lebih dari empat peserta yang mengikuti diskusi kelompok (lihat Tabel 2). 

 Rerata usia adalah 20 tahun yang merupakan mahasiswa tahun kedua 

dan ketiga yang dianggap sudah matang secara kedewasaan dan intelektual 

sehingga dapat memberikan informasi yang kaya perspektif. Jumlah peserta 

pria dan wanita berimbang hampir menyerupai data populasi (BPS, 2010). 

Walaupun penelitian ini tidak melakukan generalisasi, namun proporsi jenis 

kelamin yang mengikuti populasi dapat mengurangi bias terkait interpretasi 

data temuan, terutama dengan mengontrol perbedaan jenis kelamin. 

Tabel 4 
Demografis Informan  

 
  Penonton Non Penonton 
Jenis Kelamin Laki-laki 9 9 

Perempuan 9 9 
Usia 18 tahun 4 0 

19 tahun 2 3 
20 tahun 5 6 
21 tahun 7 8 
22 tahun 0 1 
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4.3. Data Temuan dan Analisis 

Penonton dan non-penonton TVRI memiliki kesamaan dalam pola 

konsumsi media, terutama terkait penggunaan media dalam keseharian yang 

didominasi oleh media daring. Dapat dikatakan, tak terdapat perbedaan 

pendapat di antara kelompok pria dan wanita. 

Informan penonton dan non-penonton TVRI mereka memiliki perbedaan 

pendapat terkait TVRI terutama terkait program yang ditayangkan, posisi dan 

peran TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP), dan juga evaluasi atas 

kelebihan dan kekurangan stasiun televisi publik tersebut. Subbagian berikut 

akan menjelaskan lebih lanjut terkait pendapat dan opini informan seputar 

penggunaan media dan opini atas TVRI.  

 

4.3.1. Kebiasaan dan Pola Konsumsi Media 

Dalam hal kebiasaan dan pola konsumsi media informan, riset ini 

menemukan sejumlah hal berikut: 

1. Informan dalam FGD ini umumnya mengkonsumsi media melalui internet 

(media sosial atau media online). Informan memberikan jawaban yang 

hampir seragam bahwa media daring baik dalam bentuk media sosial, video 

streaming ataupun situs berita menjadi konsumsi utama. Mereka tidak lagi 

menggunakan media massa sebagai media utama. 

2. Informan penonton dan non-penonton TVRI, maupun pria dan wanita, 

umumnya menggunakan media internet untuk mencari informasi dan 

hiburan.  

3. Di antara media massa yang masih dikonsumsi, televisi memang menjadi 

media yang paling banyak digunakan, namun --baik bagi informan penonton 
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TVRI maupun non-penonton TVRI-- televisi hanya menjadi media 

pelengkap atau sekunder setelah media baru (new media). Televisi 

digunakan sebagai pelengkap atau pengganti yang tidak dapat dipenuhi 

melalui media daring.  

4. Informan menyatakan bahwa porsi mereka menggunakan media adalah 

sebanyak 80—90 persen untuk media baru dan sebagian kecil untuk 

menonton televisi.  

5. Mereka biasanya menonton televisi bersama keluarga di rumah dalam 

ruang keluarga. 

6. Informan juga menonton TV sebagai kegiatan saat luang atau setelah penat 

menggunakan media internet (menonton televisi sebagai selingan di antara 

penggunaan media baru).  

7. Acara berita atau informasi menjadi sajian utama saat televisi dikonsumsi 

keluarga. Orang tua masih menjadi pemegang otoritas utama dalam 

pemilihan acara televisi, dan umumnya adalah berita. 

8. Informan umumnya tidak lagi mendengarkan radio. Sejumlah informan 

mengaku mendengarkan radio hanya jika berada dalam kendaraan, 

umumnya untuk mendengarkan musik. Sejumlah informan mengakses 

podcast. 

9. Informan juga umumnya tidak menonton film di bioskop. Ada informan yang 

menyatakan dulu menonton film di bioskop, namun sudah lama tidak 

melakukannya lagi (terutama karena alasan pandemi). Namun informan 

yang menyukai film menyatakan mereka umumnya menonton film melalui 

media internet, yakni melalui Netflix atau mengunduhnya terlebih dulu dan 

kemudian menontonnya melalui laptop. 
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10. Media massa lainnya seperti surat kabar hampir tak digunakan oleh 

informan. Informan yang mengakses surat kabar hanya terbatas karena 

tuntutan pekerjaan atau ada yang sesekali membacanya di rumah karena 

keluarga masih berlangganan. 

11. Perangkat yang digunakan informan adalah smartphone dan laptop.   

12. Media sosial yang umumnya diakses informan adalah Instagram, Twitter, 

dan Youtube. Sebagian juga mengatakan mereka mengakses Facebook. 

Informan menggunakan Whatsapp sebagai media sehari-hari mereka. 

 

Berikut beberapa komentar peserta FGD tentang kebiasaan dan pola 

konsumsi mereka.  

 
Wilayah Kutipan Pendapat dalam FGD 

Penonton TVRI Bukan Penonton TVRI 
Jabodetabek Sehari-hari biasa saya 

menggunakan media Instagram, 
sama media berita Detik.com 
dan sebagainya. 
(Laki-laki) 
 
Buat hiburan saja sih biasanya 
sering digunakan Twitter sama 
Instagram tapi di situ kan 
banyak bercengkerama juga 
sama temen-temen. Jarang 
sekarang buka televisi, paling 
buka televisi untuk sama 
hiburan lagi saja kalau berita 
tetap dari sosmed sih jarang 
dari TV. 
(Perempuan) 
 
Media yang saya konsumsi itu 
yang pertama media sosial, 
media sosialnya secara spesifik 
Instagram sama Twitter, terus 
masih nonton TV juga. Sudah 
nggak media cetak, karena 
nggak ada yang berlangganan 
juga di rumah. Kalau di Twitter 

Saya kurang lebih sama pakai 
media digital, pakai HP, pakai 
laptop. Terus kalau untuk portal 
yang diakses paling sering 
Twitter sih. Kalau dapat 
informasi itu paling lewat yang 
trending topic kalau misalnya 
lihat yang lagi dibicarakan. 
(Laki-laki) 
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lebih utamanya ngelihat berita 
sama tren dan opini. 
(Perempuan) 
 
Media yang sering saya 
gunakan sehari-hari yaitu media 
sosial seperti Instagram lalu 
Twitter dan juga untuk media 
hiburannya dari TV kemudian 
dari Instagram pun bisa 
dijadikan sebagai media 
hiburan. 
(Laki-laki) 
 

Semarang Iya. Dari media yang saya lihat 
itu biasanya TV, kalau yang 
saya baca biasanya kadang aku 
liat berita-berita di HP gitu. Itu 
aja sih HP sama televisi, 
menurut saya. 
(Perempuan) 
 
Untuk konsumsi media saya, eh 
saat ini sih mostly dari media 
sosial yang bisa saya akses dari 
smartphone saya. Lalu yang 
sumber keduanya alternatifnya 
tuh ada televisi sih cuma 
perbandingannya kayak 
mungkin sama aja sih. Di saat 
saya bosen lagi pake 
handphone saya beralih ke 
televise.. 
(Laki-laki) 
 
Kalau saya pribadi saya lebih 
banyak dapat informasi itu dari 
itu internet. Kayak media sosial. 
Kalau itu TV itu sekitar 30% kali 
ya kalau misalnya sudah bosen 
juga, pake HP. Sudah bosen 
buka Internet alternatifnya ya 
televise. 
(Laki-laki) 
 
Kalau dari saya paling banyak 
menghabiskan waktu untuk 
menggunakan media itu dengan 
Google Chrome. Lalu kalau 
saya sudah mulai bosan saya 
akan beralih ke Twitter. Sekitar 
80%-90% untuk yang internet 
dan yang 20% untuk yang 
televisi.  
(Laki-laki) 

Jadi saya punya kebiasaan 
ketika bangun tidur itu, mungkin 
untuk mencari mood, mencari 
suasana yang baik, saya suka 
mencari resep-resep. Misalkan 
resep-resep di Youtube atau 
misalkan menonton video-video 
seperti itu. Atau di siang hari 
saat sedang refreshing dan 
malam hari sebelum tidur 
supaya dengan rutinitas saya 
yang bisa dibilang cukup padat, 
saya tetap bisa menyegarkan 
pikiran saya. 
(Perempuan) 
 
Biasanya kalau untuk yang 
membaca dari internet itu bisa 
dari 2 sampai 3 jam, karena 
materi kuliah kita ambilnya dari 
internet semua. Dan kadang 
kalau butuh hiburan saya suka 
baca komik atau novel online 
juga. Kalau lagi matanya suntuk 
juga menatap layar itu, menatap 
layar atau video itu biasanya 
saya alihin ke novel atau komik. 
Cuma kalau untuk TV, saya 
biasanya itu cuma dengar TV di 
siang hari, dan itu biasanya 
sebelum saya berangkat 
bekerja. Atau sebelum 
berangkat kuliah, jadi sembari 
berkumpul bersama mama, 
papa dan adik, biasanya itu 
saya ditemaninya sambil nonton 
TV. Tapi memang acaranya 
enggak melulu di channel 
tertentu aja, jadi random gitu. 
(Perempuan) 
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 Kayak media baru, di online-
online itu menggunakannya bisa 
sampai 5 jam, soalnya kan 
kuliah juga pakai online kan ya 
untuk nyari-nyari info, materi dan 
lain sebagainya. Terus untuk 
hiburan kalau dari media online 
biasanya saya dari Youtube, 
atau dari situs 9GAG, mbak, 
mencari hiburan di situ. 
(Laki-laki) 
 

Makasar Kalau saya media yang 
digunakan yang sering pasti 
handphone, media sosial seperti 
Youtube, Instagram, dan temen-
temennya yang lain kayak 
Twitter apa. Kemudian untuk 
televisinya biasa saya pake 
kalau sore. 
(Laki-laki) 
 
Kalau media pasti kak liat 
handphone, ya memang tiap 
hari selalu sama, terus kalau 
untuk media lainnya untuk sosial 
media paling sering memang 
kayak Instagram, tapi punya 
Facebook sama WA, tapi kalau 
di Facebook agak jarang, tapi 
kalau WA tiap hari. Terus kalau 
yang lain Youtube juga memang 
lebih sering sebenernya kak 
daripada maksudnya nonton TV 
begitu, karena kalau streaming 
di Youtube itu lebih seneng 
memang nonton kalau nonton 
gitu. 
(Perempuan) 

Media itu yang pertama 
Youtube, yang kedua Instagram, 
yang ketiga Facebook. Kalau 
masalah penggunaan sosial 
media untuk mencari informasi 
itu paling lama sih 2-3 jam/hari. 
(Laki-laki) 
 
Untuk mengisi waktu-waktu 
lowong kalau sudah capek 
nonton di Youtube atau 
Instagram, beralih lagi ke TV 
kayak mencari sumber informasi 
atau berita terkini. Contoh kayak 
di siang hari atau mengisi waktu 
lowong di sore hari. Kalau 
nonton TV paling lama 1 jam. 
(Laki-laki) 
 
Kalau untuk penggunaan media, 
saya lebih ke sosial media, 
kemudian kalau ke TV itu jarang. 
Saya lebih ke streaming film, 
menonton Youtube dan TV itu 
jarang nonton karena 
seumpama ada acara TV 
kesayangan saya. 
(Laki-laki) 
 
Sehari-hari saya menggunakan 
sosial media. Sosial media yang 
saya gunakan itu seperti 
WhatsApp, Youtube, dan 
Instagram. Selain itu saya juga 
sering nonton TV... eh, nggak 
terlalu sering sih nonton TV-nya. 
(Perempuan) 
 

Medan Saya pakai media PC untuk 
nonton untuk nengok berita, 
yang kedua nonton Youtube 
juga. Kalau itu sih saya untuk 
hiburan sih, kalau Youtube itu 

Kalau regular itu Twitter, atau 
platform-platform berita yang 
saya nemu di Twitter gitu kan, 
atau kadang saya ngakses 
misalnya langganannya 
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kan isinya banyak yang bagus. 
Di Tiktok juga saya untuk 
hiburan, Instagram juga hiburan. 
Kalau di Twitter itu kadang saya 
untuk cari informasi sih. 
(Perempuan) 
 
Saya sendiri bisa dibilang 
sangat aktif di media sosial, 
termasuk itu Instagram dan 
Twitter. Kalau Instagram dan 
Twitter itu memang digunakan 
untuk hiburan, berkomunikasi 
dan berinteraksi dengan teman-
teman, dan sedikit untuk 
mencari informasi. Selain itu 
juga platform seperti Spotify, 
Youtube itu digunakan untuk 
hiburan. Lalu kalau untuk 
informasi itu ke media online 
seperti Tirto, Kompas, dan 
lainnya. Kadang juga pake 
media konvensional seperti TV, 
tapi itu khusus untuk berita aja. 
Kalau untuk hiburan sih jarang 
di TV, paling cuma untuk nonton 
berita aja. 
(Laki-laki) 
 
Kalau saya sendiri paling sering 
menggunakan media sosial. 
Karena untuk saat ini jarang 
menggunakan media TV, 
karena di media sosial itu saya 
sudah dapat informasi, hiburan. 
Jadi semua sudah komplit di 
situ. Dan proporsinya waktunya 
itu, dalam sehari itu saya bisa 4-
5 jam, dan yang paling sering 
saya gunakan itu media sosial 
seperti Instagram. Untuk musik 
sendiri, saya sering carinya di 
Youtube. 
(Perempuan) 
 
Kita kan nggak selalu nonton 
berita tuh. Pasti awalnya kayak 
ada suatu berita atau kejadian, 
kita tahunya tuh dari feeds 
Twitter, timeline Instagram, ‘oh 
sedang terjadi gempa, atau 
kecelakaan, atau yang kayak 
gitu. Jadi awalnya melihat dari 
Instagram atau Twitter dulu, 

newsletter, apa sih website yang 
sering saya kunjungi, terus 
Instagram kalau media sosial, 
Twitter juga, terus Whatsapp, 
kadang-kadang saya nonton 
Youtube. 
(Perempuan) 
 
Jadi biasanya saya tuh lebih 
dominan menggunakan media 
internet sebagai alat 
pemenuhan kebutuhan dan 
kepuasan. Kemudian untuk dari 
informasi sendiri saya lebih aktif 
dari media sosial, kalau 
misalnya ada suatu informasi 
dari media sosial kemudian saya 
cari melalui media online. 
(Laki-laki) 
 
Yang lebih dominan sih pastinya 
media sosial ya mas, seperti 
Instagram, whatsapp gitu kan. 
Terlebih kan kalau kita di rumah 
aja kan paling lihat hiburan gitu 
kan dari Tiktok atau Youtube 
gitu. Cuman kalau untuk malam, 
malam itu lebih sering kepada 
nonton TV. 
(Perempuan) 
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baru ditelusuri ke media-media 
yang kredibel. 
(Laki-laki) 
 

 
 

 

4.3.2. Pola Kebiasaan Menonton TVRI 

Salah satu aspek yang digali dalam FGD ini adalah kebiasaan informan 

penonton TVRI dalam menonton TVRI. Riset ini menemukan sejumlah hal 

berikut mengenai kebiasaan tersebut: 

1. Informan umumnya menonton TVRI bersama dengan anggota keluarga 

yang lain. 

2. Biasanya anggota keluarga yang disebutkan mempengaruhi informan untuk 

ikut menonton TVRI adalah orangtua (ayah atau ibu) atau kakek-nenek. 

Pilihan terhadap acara TVRI yang ditonton juga dipengaruhi oleh kebiasaan 

keluarga. Misalnya: event olahraga besar seperti bulutangkis atau 

menonton rutin program agama Islam di pagi hari. 

3. Pada saat menonton TVRI, biasanya kendali remote berada di tangan 

orangtua. 

4. Di antara stasiun TV yang ditonton, umumnya informan tak terlalu banyak 

menonton TVRI. Hanya seorang informan yang menonton TVRI dengan 

porsi sebesar 50 – 60 persen. 

5. Terdapat informan yang menonton TVRI karena kesukaannya akan acara 

tertentu, seperti acara musik atau acara kesehatan di TVRI. 

6. Terdapat informan yang suka menonton TVRI karena gambarnya jernih.   
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Berikut beberapa komentar peserta informan dalam FGD mengenai pola 

kebiasaan mereka menonton TVRI. 

Wilayah Kutipan Pendapat Penonton TVRI dalam FGD 
Jabodetabek Lebih banyaknya sih bersama keluarga, preferensi utamanya 

ayah saya sih. 
(Perempuan) 
 
Saya enggak punya kebutuhan untuk nonton TV atau nonton 
berita karena misalnya saya langsung kelas ya, orang tua saya 
mungkin yang mendominasi untuk megang remotenya, ya 
sudah mereka nonton berita dan saya enggak merasa 
terganggu karena saya enggak punya kebutuhan di saat itu dan 
orang tua saya. 
(Perempuan) 
 
Biasanya menonton bersama keluarga. 
(Perempuan) 
 

Semarang Kalau saya tuh nonton TVRI paling 10-20%. Itu tontonannya itu 
kalau misalnya ada event olahraga nasional, misalnya kayak 
badminton atau kadang-kadang waktu itu tapi gak sering ya 
kayak dengerin musik aja. Musik yang pengen dengerin yang 
random yang beda biasanya didengerin. Kan biasanya musik-
musik dari band yang kurang terkenal pengen dengerin aja. 
(Laki-laki) 
 
Jujur kalau TVRI sendiri kurang, sangat kurang sih intensitas 
atau frekuensi saya nonton TVRI. Mungkin kalau dibikin 
perbandingan persentase mungkin hanya 10-20% iya. Mungkin 
85% di program apa stasiun televisi lain, dan 15% nya di TVRI. 
Dan alasan saya kurang apa ya, kurang sering mengakses 
karena sinyalnya sendiri atau apa ya. Daya tangkap sinyal di 
daerah saya mungkin bermasalah atau bagaimana, tapi pasti 
selalu buruk kualitasnya, kualitas sinyal yang diterima oleh 
antena televisi saya gitu…Jujur orangtua saya misalnya seperti 
ayah saya, kakek saya, sering apa ya meminta untuk menonton 
TVRI biasanya untuk menonton acara badminton seperti itu. 
Nah di saat misalkan ada tayangan badminton gitu pasti TVRI 
itu selalu jelek di sini. 
(Perempuan) 
 
Dari proporsi dari saya TVRI ya mungkin 30-40% dari televisi 
lain, soalnya waktu nonton TVRI itu antenanya tuh kurang bisa 
jernih gitu, tapi kalau dibandingkan sama televisi lain ya 40-50%. 
(Perempuan) 
 

Makasar Sekitar 50 sampai 60% nonton TVRI. Kalau untuk siaran televisi 
saya memang lebih suka untuk TVRI. Pertama untuk siaran di 
rumah itu, saya liat TVRI punya perkembangan baik. Untuk 
kualitas siaran dia lebih bagus dibandingkan siaran TV lain, dan 
memang saya lihat kualitas gambarnya jernih itu yang pertama. 
Jadi yang kedua juga saya lebih cenderung senengnya nonton 
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untuk berita di TVRI kan ada “Klik Indonesia”, dan satu hal lagi 
yang saya suka nonton dari TVRI itu ada “Bangkit Melawan 
Covid”. 
(Laki-laki) 
 
Untuk TVRI memang saya lebih suka TVRI karena selain, jujur 
kak enggak pernah dapat TVRI itu gambarnya kabur-kabur sih, 
bagus terus jernih, kalau dibanding yang lain. 
(Laki-laki) 
 

Medan Biasanya di keluarga juga pagi-pagi itu, Subuh-subuh nonton 
acara TVRI itu mulai “Jejak Islam” sampai “Serambi Islami” yang 
berbau religius. Cuma sesudahnya sudah nggak ini lagi... sudah 
bebas gitu kan, mbak? Terus nonton TV-nya itu balik lagi di 
malam, di berita kalau nggak salah itu, “Dunia dalam Berita”, 
paling suka nonton. 
(Laki-laki) 
 
Kalau saya sendiri, misalnya nonton hari Minggu itu nonton 
“Rumah Musik Indonesia”, karena saya sendiri kan suka musik, 
jadi nonton musiknya dari situ. Kalau di Minggu itu lebih sama 
keluarga, habis makan malam, ngumpul-ngumpul sama keluarga 
nontonnya. Kalau hari biasa, Senin-Sabtu, saya nontonnya 
“Indonesia Sehat” yang “Hallo Dokter” kalau nggak salah. Jam 2, 
jam 1 gitu, siang. Kalau itu jarang sama keluarga, biasanya saya 
sendiri. Suka kayak sharing tentang kedokteran, kesehatan. 
Terus kalau beritanya, saya lebih suka yang “Dunia dalam Berita” 
jam malam, 20.30-21.00. 
(Perempuan) 
 

 
 
4.3.3.  Acara  TVRI yang Ditonton 

Sejumlah hal yang dicatat dari FGD mengenai acara TVRI yang ditonton 

adalah sebagai berikut: 

1. Informan pemirsa TVRI umumnya menonton acara berita, perjalanan 

wisata, dan acara religi.  

2. Salah satu alasan yang banyak dikemukakan oleh peserta FGD adalah isi 

(content) TVRI berbeda. Misalnya, meskipun program acara berita ada di 

setiap stasiun televisi, berita TVRI dianggap oleh peserta FGD lebih netral.  

3. Terdapat informan yang senang menonton program dokumenter di TVRI. 

4. Sejumlah informan memilih TVRI untuk menonton acara lokal, baik berita 

lokal (current affairs) maupun program siaran budaya. 
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5. Acara yang disebut secara khusus oleh sejumlah informan mengenai acara 

TVRI yang mereka tonton adalah: pertandingan bulutangkis (Rumah 

Bulutangkis), Liga Inggris, Pesona Indonesia, dan Serambi Islami. 

 

Berikut beberapa kutipan komentar peserta FGD mengenai acara TVRI 

yang mereka tonton.   

 
Wilayah Kutipan Pendapat Penonton TVRI dalam FGD 

Jabodetabek Kalau saya pribadi, nonton secara acak mas tapi baru-baru ini 
waktu bulan puasa kemarin jadi salah satu preferensi utama saya 
dari sahur ke subuh, jadi saya nonton acara, saya agak lupa mas 
nama acaranya apa, tapi itu kayak muslim traveling gitu. Itu 
selama hampir satu bulan saya nonton itu nungguin dari selesai 
sahur ke adzan subuhnya. Saya enggak nonton acara apa-apa 
lagi dan orangtua saya juga pas nonton mereka enggak 
mindahin, kayak mereka suka acaranya, itu di TVRI. Cuman 
secara gradual juga TVRI itu sering ngadain turnamen 
bulutangkis atau bola, karena keluarga saya juga suka 
bulutangkis jadi kadang suka nungguin dan saya yang termasuk 
yang nungguin juga. Memang ada jadwal dan ibu saya juga 
kayak aktif gitu ngeliatin jadwalnya jadi ngasih tahu jam segini 
ada turnamen ini lawan ini, kita nonton. 
(Perempuan) 
 
Di TVRI biasanya pagi hari itu ada “Kajian Rohani”, di “Serambi 
Islami” sama “Rumah Bulu Tangkis” yang acara olahraga itu. 
(Laki-laki) 
 
Waktu TVRI itu bisa nyiarin Liga Inggris itu sama acara 
bulutangkis tuh, “Rumah Bulu Tangkis”. 
(Laki-laki) 
 

Semarang Kalau yang di televisi TVRI akhir-akhir ini berita-berita sih mbak, 
sama mungkin hiburan-hiburan seperti itu sama dokumenter-
dokumeter seperti itu. Lalu untuk di televisi swasta juga saya 
paling sering nonton berita dan juga itu mbak seperti hiburan 
gitu kayak jalan-jalan gitu, program jalan-jalan gitu. 
(Laki-laki) 
 

Makasar Kalau di TVRI enggak bisa dipungkiri bahwa program-
programnya memang selalu intelek sekali dan sangat menarik 
memang, cuma kalau untuk saya pribadi, karena memang 
nontonnya itu biasanya di weekend, tapi kalau untuk TVRI 
termasuk salah satu stasiun TV yang cukup saya 
rekomendasikan pribadi kak, karena misalnya kalau kaya apa, 
program berita begitu, seperti “Info Terkini”. Terus juga 
beberapa program yang apa ya kak, kan kalau dari saya sendiri 
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bukan tipikal orang yang suka nonton sih kak, maksudnya 
nonton kayak film-film yang apa, yang kayak layaknya FTV 
begitu kak, enggak terlalu suka. Memang lebih suka di 
streaming Youtube begitu. Jadi kalau untuk di TV sendiri 
memang lebih senengnya kayak berita. Terus acara-acara 
musik, kayak live show terus apa, kayak lomba-lomba TV begitu 
kak, musik gitu. 
(Perempuan) 
 
Kalau saya enggak tentu harinya kak, tergantung kesempatan, 
tergantung sempatnya di rumah kapan terus jam-jamnya itu 
kalau untuk Serambi Islam habis sholat subuh, kurang lebih jam 
setengah 5 biasanya saya nonton untuk Serambi Islam, terus 
kalau Pesona Indonesia itu kalau enggak salah ya betul yang 
dikatakan AInul, sebelum sore itu jam, sekitar jam 2, setengah 
3an itu Pesona Indonesia atau jam 3 
(Laki-laki) 
 
Kalau saya tentang “Pesona Indonesia” kan, saya tipe orang 
yang suka sekali keindahan. Apalagi kayak takjub dengan 
Indonesia, kadang liat di internet tenyata ini gambar di 
Indonesia, jadi kayak kagum, kayak kalau nonton jadi bahagia. 
Ada kebahagiaan tersendiri kak. Bahkan terus ada harapan, 
biasa juga saya iseng-iseng list, oh ini tempatnya bagus dekat 
desa, siapa tahu nanti dapat rejeki bisa ke sana, terus kalau ada 
kesenangan tersendiri kak. Kalau “Serambi Islam” kayak bagus 
ditonton pagi-pagi kayak ada amunisi baru untuk diri kita untuk 
menjalankan hari, kayak tenang untuk menjalankan hari karena 
ada tentang agama-agama keislaman yang kita dapat lagi. 
Kayak begitu kak. 
(Laki-laki) 
 

Medan Kalau yang pagi memang keluarga yang memilih nonton, jadi 
ikut juga. Cuma kalau sudah siang gitu kan, saya pilih sendiri. 
Misalkan kalau ada kartun-kartun. Kan kalau di TVRI kan ada. 
(Laki-laki) 
 
Kalau nonton TVRI, sejak awal masuk kuliah mulai tertarik. 
Karena kan di TVRI ini khususnya acara TVRI itu “Sumut Hari 
Ini”. Nah, itu kan berita. Kenapa saya pilih TVRI itu, karena saya 
pengen tahu berita berita di Sumut itu ada apa aja. Kalau berita 
tentang Sumut itu kan memang banyaknya di TVRI Sumut 
daripada di TV yang lain. Makanya saya lebih milih TVRI yang 
saya tonton seringnya untuk berita.  Biasanya saya nonton 
“Sumut Hari Ini” berita, sore jam 4 kalau nggak salah. 
(Perempuan) 
 
Biasa itu kayak bincang-bincang gitu yang ngundang bintang 
tamu. Terus kalau pagi ada acara masak-masak, “Masakan 
Mamak,” atau apa gitu judulnya, lupa. Jadi kayak masakan 
rumahan gitu. Itu jarang sih kalau yang masakan rumahan. Lebih 
sering ke yang beritanya. 
(Perempuan) 
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Saya lebih memilih TVRI lokal, karena lebih nyari berita lokalnya 
daripada berita nasional. Kalau berita nasional, saya lebih pilih 
dari dari media atau TV swasta lain. Tapi kalau berita lokal, saya 
lebih pilih yang di TVRI Sumut. 
(Perempuan) 
 

 
 
 
4.3.4. Kapan Pertama Kali Menonton TVRI 

Sejumlah hal yang dicatat dari FGD mengenai kapan menonton TVRI 

pertama kali adalah sebagai berikut: 

1. Penonton TVRI umumnya telah mengenal TVRI sejak kecil. Pengenalan 

terhadap TVRI ini karena orang tua atau keluarga peserta FGD telah 

menonton TVRI sejak lama.  

2. Awalnya, peserta FGD menonton TVRI karena dikenalkan oleh keluarga 

mereka sejak kecil. Ada kakek-nenek atau orangtua yang memilihkan acara 

TVRI untuk ditonton di keluarga. Seiring waktu, informan makin berkurang 

menonton TVRI dan kemudian memilih acara televisi lain. 

3. Beberapa informan kembali menonton TVRI selama setahun terakhir ini 

karena TVRI melakukan rebranding. TVRI dinilai menampilkan acara-acara 

bagus seperti Liga Inggris atau pertandingan bulutangkis. 

4. Selama masa pandemi, informan ada yang menonton TVRI karena ada 

program “Belajar dari Rumah”. Tontonan ini dikonsumsi terutama karena 

ada anggota keluarga yang memang mengkonsumsi acara tersebut. 

 

Berikut beberapa kutipan komentar peserta FGD mengenai kapan 

mereka menonton TVRI.   

Wilayah Kutipan Pendapat Penonton TVRI dalam FGD 
Jabodetabek Menonton TVRI dari SD. Karena keluarga menonton TVRI. 

(Laki-laki) 
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Semarang Kalau saya mungkin dari SD. Soalnya kan televisi TVRI kan itu 
nomor 1, maksudnya televisi pertama di Indonesia itu kan TVRI. 
Kalau aku itu dari kecil itu tahunya memang TVRI. 
(Perempuan) 
 
Kalau saya nontonnya sejak itu mbak, masuk SD. Tapi waktu 
SD jarang sekali dan mulai seringnya waktu akhir-akhir ini sih 
mbak, setahun ini mungkin. Karena kan saya sudah mulai 
melihat di TVRI tuh kayak lebih di-branding lebih bagus lagi 
gitu. Kayak sudah mulai ada acara-acara yang berkualitas 
seperti Liga Inggris lalu ada tayangan badminton gitu. 
(Laki-laki) 
 
Kalau TVRI ya mungkin sejak SD ya, dah lama juga. Itu 
tontonannya juga jarang juga, soalnya masih ada program lain 
yang menarik. 
(Laki-laki) 
 
Jadi sejak saya SD itu kakek saya selalu mem-branding gitu 
kayak memperkenalkan TVRI itu sampai sedemikian rupa gitu 
kayak makanya sampe yang terlintas di otak saya ketika ngeliat 
TV itu sebenarnya TVRI itu gitu. Jadi stasiun televisi pertama 
yang diperkenalkan secara pribadi gitu dari keluarga saya tuh 
ya dari kakek saya itu yak untuk TVRI itu. Jadi dari dulu 
memang TVRI yang paling ditonton sama keluarga di sini 
ternyata. Tapi seiring berjalannya waktu makin ke sini makin 
jarang juga kayak yang tadi alasannya. 
(Laki-laki) 
 

Makasar Kalau saya nonton TVRI dari kecil kak. Tapi waktu kecil 
memang sering. Tapi jarang sering di rumah berkurang juga 
waktu nontonnya, jadi di jam-jam tertentu, waktu-waktu tertentu 
saja nontonnya. 
(Laki-laki) 
 
Kalau saya sendiri sama juga sudah dari kecil nonton TVRI. 
Cuman nontonnya enggak intens waktu kecil. Paling waktu dulu 
tahun 2008, mungkin karena cewekku suka juga nonton TVRI. 
Itu paling ikut nonton TVRI kalau pas bulan puasa itu pas mau 
buka puasa. Itu biasa yang apa, yang sholawat-sholawatnya 
baru ikutan di situ juga nonton. Kemudian baru lagi nonton 
TVRI itu mungkin pada saat ini apa, pembelajaran jarak jauh 
berlangsung. Karena kan baru lagi nonton TV tahun ini, saat-
saat corona, jadi itulah jadi nonton televise. 
(Laki-laki) 
 

Medan Nonton TVRI sebenarnya sejak lama cuma nggak rutin. 
Misalnya kayak dulu SMP saya suka nonton TVRI sama bapak, 
yang berita-berita. Cuma sekarang karena di kost tidak ada TV, 
makanya jarang. Makanya saya menggunakan media sosial. 
(Perempuan) 
 
Kalau sejak kapan mungkin sejak SD, tapi mulai rutinnya itu 
yang kami diliburin karena pandemi itu kan di rumah terus. 
Terus semalam tuh tiba-tiba ngeliat, entah siapa yang nonton 
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ke TVRI. Kan mereka suka tuh ngelist-ngelist apa aja nih hari 
ini program siarannya, besok juga kan. Oh, ada program 
“Belajar dari Rumah” Kemendikbud. Ya sudah, kayaknya 
memang enak kan. Ya sudah besoknya saya rutin nonton itu. 
Setiap pagi jam 8 itu sudah setel TVRI karena itu kan mulai dari 
SMA Sederajat. Baru habis itu kadang-kadang itu kalau adik 
sudah bangun, mereka juga ikut nonton gitu sih 
(Perempuan) 
 

 
 
 
4.3.5. Alasan Menonton TVRI 

Terdapat sejumlah alasan informan penonton TVRI mengapa mereka 

menonton TVRI. 

1. Informan mengatakan, mereka menonton TVRI karena isi (content) TVRI 

yang dinilai berbeda dibandingkan dengan stasiun televisi lain.  

2. Beberapa informan menonton TVRI karena narasumber atau tokoh yang 

ditampilkan adalah yang dikenal oleh diri sendiri atau keluarga. 

3. Informan menonton karena tertarik dengan acara pertandingan bulutangkis. 

4. Informan menonton karena memilih acara berita dan itu pun lebih ditentukan 

oleh preferensi keluarga.  

5. Sebagian informan memilih acara berita di TVRI karena program beritanya 

lebih netral dan independen dibandingkan program berita di TV swasta. 

6. Informan menonton karena ingin belajar bahasa Inggris (dari program-

program berbahasa Inggris yang ditampilkan di TVRI). 

7. Informan menonton berita lokal di TVRI, yang tidak disiarkan oleh stasiun 

TV lainnya. 

8. Karena pandemi maka mulai sering menonton TVRI dan terlihat bahwa 

banyak konten TVRI yang edukatif. 

9. Program musik di TVRI menampilkan grup musik yang selama ini tidak 

pernah ditampilkan oleh stasiun TV lain. 
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Berikut beberapa kutipan komentar peserta FGD mengenai alasan 

menonton TVRI. 

 
Wilayah Kutipan Pendapat Penonton TVRI dalam FGD 

Jabodetabek Saya memilih acara yang di TVRI karena narasumber atau 
pendakwahnya itu ada yang dikenal dekat dengan keluarga 
saya, dekat dengan orangtua. Jadi, memilih TVRI utamanya 
sebagai kajian Islaminya. 
(Laki-laki) 
 
Pertama, untuk kontennya kenapa saya milih TVRI, karena 
mungkin secara kepribadian saya lebih suka konten-konten 
yang tayang di TVRI. Misalnya baik itu kajian islami, atau 
mungkin beritanya, atau acara-acara hiburan seperti itu 
mungkin. 
(Laki-laki) 
 
Ya tapi kadang-kadang kalau misalnya preferensi utama dari 
saya, yang benar-benar dari saya itu jarang banget. Paling kalau 
misalnya ya itu tadi kita pengen nonton bulutangkis atau saya 
pengen nonton film, nah itu. Tapi kan masih jarang banget ya 
mas, jadi ya kebanyakan masih orang tua saya. 
(Perempuan) 
 

Semarang TVRI saya biasa nonton di tengah dan itu yang tadi saya bilang 
mungkin kenapa proporsional nonton TVRI saya rendah karena 
jujur saya mencari berita tayang itu secara random gitu. Saat 
mana-mana berita atau stasiun televisi nanyangin berita ya saya 
tonton gitu atau kebetulan stasiun lain sedang iklan kebetulan 
TVRI yang lagi nayangkan berita jadi saya nonton berita di TVRI. 
Dan nggak jarang juga sih TV depan juga nyalain TVRI dan 
mostly sih kalau ada acara yang menarik ya kayak badminton 
tadi ya. 
(Laki-laki) 
 
Kalau saya alasan pribadi, karena saya lagi belajar bahasa 
Inggris trus hemat kuota jadinya saya nonton di TVRI mbak. 
Sama ada berita-berita tertentu yang saya cuma dapatkan di 
TVRI. 
(Perempuan) 
 
Kalau saya itu, apa namanya lebih ke acara musiknya itu gak 
nampilin band-band yang itu-itu aja jadi kayak beda gitu. 
(Laki-laki) 
 
Karena ini masih masa pandemi di TVRI kan ada acara belajar, 
belajar dari rumah. Nah itu karena saya masih nonton itu sambil 
ngajarin adek 
(Perempuan) 
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Makasar Alasan utama kak sebenarnya kendala siaran TV rumah. TVRI 

tahun-tahun sebelumnya kebetulan juga agak kurang baik. 
Kalau sekarang memang saya sudah, kan kemarin sebelum 
masuk kuliah mulai sering coba baca berita, mendengarkan 
berita lewat televisi, dan saya memang senangnya di TVRI 
semenjak siarannya sudah baik. 
(Laki-laki) 
 
Karena kadang memang juga kebutuhan apa kak. Kebutuhan 
tugas kuliah pernah. Soalnya kan kebetulan saya ambil jurusan 
Komunikasi kak, dan lalu sekali di mata kuliah Jurnalistik 
memang mencari buat berita. Terus juga info-info berita 
misalnya hard news, hot news, kayak gitu-gitu. 
(Perempuan) 
 
Kalau saya kak sebenernya untuk kebutuhan sebenernya bisa, 
bisa didapatkan di siaran lain. Tapi pertimbangan saya tadi itu 
kak, untuk persoalan independensi berita, persoalan apa 
namanya, ini TVRI kan salah satu stasiun televisi yang paling 
berpengalaman di antara yang lain. Jadi untuk perkembangan 
dan banyak hal lah kak, mungkin saya lebih pilih untuk nonton 
TVRI. Apalagi berita-beritanya, kalau liat MNCTV atau di 
belakangnya TVOne dan sebagainya, GlobalTV, saya lebih suka 
memang berita di TVRI gitu kak. 
(Perempuan) 
 

Medan Kenapa milih TVRI. Kan sejak pandemi itu diliburin, terus saya 
jadi kayak sadar gitu, ‘Ternyata konten TVRI tuh bagus-bagus 
ya. Terus aku tuh ke mana aja semalem itu kok nggak pernah 
ngasih perhatian ke TVRI’. Ternyata memang bagus-bagus, 
walaupun memang kualitas gambarnya itu bedalah dari TV yang 
lainnya. Jadi kayak berasa karena kontennya edukatif, jadi saya 
seneng aja gitu nonton TVRI. 
(Perempuan) 
 
Saya tertarik sama TVRI itu karena berita lokalnya. Karena 
sama yang dijelaskan (oleh informan lainnya) tadi. TV lain itu 
tidak ada... jarang sekali ada yang memberitakan tentang berita 
yang ada di Sumatera Utara, khususnya kota Medan. 
Sedangkan TVRI beritanya itu banyak. Dan dia ada yang 
namanya program “Sumatera Utara Hari Ini”, tentang Sumut 
yang tidak ada kita dapatkan di TV-TV lain. 
(Perempuan) 
 
Yang saya suka dari TVRI, betul-betul siaran media yang 
mengedukasi dan menurut saya lebih netral sih dibandingkan 
media-media lain. Kayak ada pro pada suatu kelompok. Atau 
gimana ya? Berita-berita yang sensasi-sensasi gitu. Makanya 
saya memilih TVRI. 
(Laki-laki) 
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4.3.6. Alasan Tidak Menonton TVRI 

Penelitian ini memasukkan peserta FGD yang bukan penonton TVRI 

(selama setahun terakhir tidak pernah menonton TVRI). Salah satu pertanyaan 

yang ditanyakan kepada peserta FGD bukan penonton TVRI adalah alasan 

mengapa tidak menonton TVRI. Terdapat sejumlah alasan informan non-

penonton TVRI mengapa mereka tidak menonton TVRI. 

1. Jawaban yang muncul umumnya adalah acara dan program TVRI tidak 

menarik dan kontennya membosankan. 

2. Informan menilai TVRI sebagai televisi dengan segmentasi orang tua, tidak 

sesuai dengan kebutuhan anak muda. Informan menyatakan tidak merasa 

menjadi target khalayak TVRI dan merasa “salah tempat” saat menonton 

TVRI. Selain itu dinilai program yang ada di TVRI jarang yang memfasilitasi 

genre yang disukai kaum muda. 

3. TVRI dinilai asal bersiaran tanpa memperhatikan segmentasi khalayak. 

Bahkan dinilai TVRI tidak memiliki segmentasi khalayak yang jelas. 

4. Siaran TVRI tidak dapat ditangkap di pesawat TV informan. 

5. Siaran TVRI juga dinilai secara teknis  tidak dapat ditangkap dengan baik, 

kadang hilang-hilang. 

6. Kualitas siaran TVRI secara teknis kalah dibandingkan siaran TV swasta. 

Beberapa keluhan yang disampaikan antara lain: gambar agak gelap, 

gambar buram, tidak HD, grafis tidak menarik. 

7. Informan ada yang tidak menyukai TVRI karena banyak menampilkan 

siaran lokal, khususnya budaya lokal/tradisional. 

8. Saluran TVRI bukan berada di channel utama (channel awal), sehingga 

mempersulit akses. 
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9. Terdapat penilaian bahwa memang terdapat upaya rebranding, namun 

segmentasi anak muda tetap tidak dijangkau oleh TVRI.  

10. Upaya rebranding yang dilakukan oleh TVRI juga dinilai terlambat karena 

dilakukan di era media televisi sudah kalah bersaing dengan media internet. 

 

Berikut beberapa contoh kutipan dari peserta FGD mengenai alasan 

tidak menonton TVRI. 

Wilayah Kutipan Pendapat Non-Penonton TVRI dalam FGD 
Jabodetabek Saya enggak bisa nonton TVRI, kayak apa ya, enggak jelas gitu 

channelnya. Jadi saya memang jarang sekali menonton TVRI, terus 
ketika diperbaiki jadi bisa ada gambarnya. soalnya TVRI lebih apa 
ya, istilahnya agak gelap gitu atau redup gitu setting kameranya. 
Saya mikirnya enggak tertarik aja. 
(Perempuan) 
 

Semarang Untuk kaum milenial itu kurang menarik, mungkin karena itu tadi, 
terlalu banyak muatan lokal, jadi yang disukai, genre-genre yang 
disukai oleh kaum-kaum milenial itu belum begitu ter-publish gitu. 
Jadi kayak acara atau program yang ada di TVRI yang memfasilitasi 
genre yang disukai kaum milenial itu kayak jarang. Dan gini mbak, 
terlebih di TVRI itu biasanya ada di channel-channel... bukan 
channel utama. Biasanya di channel nomor 13, atau 14. Kadang 
channel nomor 1 sih, cuma kadang orang channel nomor 1 itu kayak 
malas muternya, biasanya lebih ke tengah kayak ke 4, 5, 7, 8, 
channel ke angka tengah-tengah. Jadi enggak begitu akhir, juga 
enggak begitu awal juga. Dan dari segi kayak kualitas kontrasnya itu 
masih cukup kalah sih sama TV-TV nasional kalau menurut saya 
pribadi. Untuk kayak dibandingkan kayak Trans TV, Trans 7, SCTV 
itu untuk masalah kontras kualitas gambarnya itu masih kurang high 
definition. 
(Perempuan) 
 
TVRI itu kurang untuk segmentasi anak-anak milenial, dalam arti 
seperti kita contoh acuan di Net TV. Net TV itu kadang membawa 
guyonan khas milenial, seperti di acara Tonight Show, seperti di 
acara sinetronnya yang mereka bawa, seperti Cinta dan Rahasia itu. 
Mereka biasanya membawa topik-topik atau tema-tema kekinian 
yang barusan terjadi lalu mereka jadikan sebagai program siaran 
begitu. Jadi mereka selalu update dengan guyonan-guyonan 
kekinian juga ibu. Dengan topik-topik mungkin soalnya anak-anak 
milenial itu suka sekali dengan topik-topik yang berbau dengan 
ibukota, kekinian, ibukota yang dianggap gaul, seperti itu 
(Perempuan) 
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Makasar Karena mulai dari segi tampilannya kurang menarik. Karena kan 
rata-rata stasiun TV yang itu grafiknya sudah lebih bagus. Kadang 
juga kalau TVRI di TV saya itu hilang-hilang. 
(Laki-laki) 
 
 
Yang menjadi faktor itu utama itu karena saya tidak mendapatkan 
jaringan daripada TVRI. 
(Laki-laki) 
 
Pertama itu standar tampilan grafiknya. Swasta lebih... visualnya 
lebih tertarik untuk menonton. Tapi kalau TVRI tuh kurang untuk 
ditonton. Terus kalau TVRI jaringannya suka ilang-ilang, 
channelnya juga suka nggak ada, ada, hilang lagi 
(Laki-laki) 
 

Medan Kita bicara TVRI yang logonya kuno, kontennya membosankan, 
kualitas gambar yang sudah kalah saing sama TV nasional lain, di 
waktu, di masa-masa televisi lagi mainsteam, terus dan dia TVRI ini 
seolah-olah dari sudut pandang saya bu, itu kayak TVRI itu kayak 
sekedar siaran aja gitu bu, tanpa memperhatikan segmentasinya 
gitu, tanpa segmentasi yang jelas lah, jadinya TVRI ini brand-nya 
tetap terbawa walaupun logonya sudah berubah gitu, sebenernya 
ada sih gambaran TVRI ini sudah lebih modern, cuma tetap aja ada 
brand apa ya? Iya, persepsi-persepsi tentang image TVRI itu masih 
ada gitu kontennya yang masih gaya lama, pokoknya negatif lah 
untuk TVRI, ya pandangannya TVRI sudah tertinggal dari televisi 
lainnya gitu. Belum lagi TVRI ini kalau melakukan revolusinya di 
masa-masa televisi ini sudah mulai kalah saing bu sama media 
internet gitu, kaya bisa dibilang sudah, sudah waktunya berbeda 
gitu, barulah sekarang sadar gitu kita harus merubah brands harus 
fokus sama segmentasi, jadinya walaupun ada media internet gitu 
kan, televisi-televisi sudah mulai beralih ke media internet, jadinya 
TVRI tetap gitu. 
(Laki-laki) 
 
Kalau saya kenapa enggak nonton TVRI itu sebenernya kayak 
nonton, tapi kayak cuma nonton pas bulan puasa aja kayak acara-
acara saya tonton tu nunggu-nunggu adzan Maghrib gitu. Kalau 
misalnya kayak nonton secara regular tu enggak karena kayak 
yang tadi dibilang sama yang lainnya, kualitasnya tuh kaya apa sih, 
kayak beneran berasa jadul, beneran berasa orang tua banget, 
bahkan konten-konten yang kemarin saya pernah melihat apa ya, 
kaya kartun atau apa gitu kan, itu juga kaya masih beneran 
seakan-akan tuh balik lagi ke zaman dulu kayak yang kualitasnya, 
kualitasnya belum sebagus itu. Terus saya rasa juga untuk konten, 
karena kalau misalnya mungkin kalau tiap saya buka TVRI itu 
seringnya konten budaya gitu kan, kayak apalah, apa adat dari 
daerah mana atau soal, atau kayak acara yang mainin alat musik 
tradisional atau ada artis-artis kayak sekitaran Medan gitu kan 
kayak TVRI lokal. Itu saya ngerasa kalau misalnya saya menonton, 
kayaknya saya bukan pasarnya deh, kayaknya ini kayak anak-anak 
seumur saya yang lain mungkin kalau saya bakalan nonton tapi 
cuma bentar, karena toh latar belakang keluarga saya tu kayak 
ayah saya seniman gitu kan. Cuman kalaupun misalnya kayak 
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orang-orang yang lain mungkin seusia saya, kayak ngerasa salah, 
kayak nonton TVRI tu berasa salah tempat, kayak bukan aku deh, 
ini bukan konten yang kunikmati deh, kayak gitu. Terus juga alasan 
lain saya enggak nonton TVRI itu, karena kalau televisi saya untuk 
menjangkau TVRI itu kayak saya harus ke nomor 13 baru bisa. 
Channel ke 13 lah baru nemuin TVRI. Sedangkan kalau misalnya 
kayak Trans, Global, Indosiar, SCTV itu tu channel-channel nomor 
1,  nomor 3, nomor 5, nomor 7, nomor 10 seperti itu sih mbak. 
(Perempuan) 
 

 

 
4.3.7. Kekuatan TVRI 

Peserta FGD (baik penonton ataupun bukan penonton TVRI) 

mengatakan bahwa TVRI mempunyai kekuatan.  

1. Salah satu kekuatan utama TVRI adalah program acaranya yang dinilai 

mendidik.  TVRI banyak mengangkat siaran pendidikan, genre yang  jarang 

diangkat TV lain yang umumnya mengunggulkan acara hiburan.  

2. TVRI tidak ikut-ikutan dengan program acara di televisi swasta yang dinilai 

banyak menjual drama, gimmick, dan sebagainya. Program acara di TVRI 

dinilai menampilkan orang berprestasi, bukan mencari sensasi 

sebagaimana banyak ditampilkan di TV swasta. 

3. Kekuatan lain dari TVRI adalah banyak mengangkat informasi dan budaya 

lokal. Dengan menampilkan banyak hal mengenai daerah sendiri, TVRI 

dinilai banyak menampilkan hal-hal yang tidak ditampilkan oleh TV-TV 

nasional lainnya.  

4. Pada saat menampilkan berita lokal, berita TVRI tersebut sangat aktual. 

5. TVRI banyak menampilkan kekayaan budaya Nusantara dan kearifan lokal. 

6. TVRI tidak menampilkan banyak iklan komersial. 

7. TVRI memiliki kualitas gambar dan suara yang baik. 

8. TVRI menampilkan program-program motivasional yang menginspirasi. 
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9. Program siaran berita TVRI dinilai netral dan independen. 

10. Siaran TVRI dapat dinikmati oleh seluruh anggota keluarga. 

11. Siaran TVRI mengedepankan kesopanan. 

 

Berikut adalah sejumlah komentar dari peserta FGD mengenai kekuatan 

TVRI baik dari informan penonton maupun non-penonton TVRI. 

Wilayah Kutipan Pendapat dalam FGD 
Penonton TVRI Bukan Penonton TVRI 

Jabodetabek Untuk kelebihannya dulu TVRI 
sejauh ini yang saya suka sih 
dia secara konten itu jauh lebih 
informatif dibandingkan channel 
yang lain dalam intensitasnya 
juga, jadi kalau intensitas yang 
lain kebanyakan cukup banyak 
dominasinya hiburan secara 
konsisten yang saya lihat TVRI 
itu informatif, konten-konten 
informatifnya itu banyak terus 
enggak terlalu banyak iklan, 
paling misalnya iklan itu iklan 
acaranya mereka sendiri 
enggak terlalu banyak iklan 
produk gitu, karena saya juga di 
rumah saya masih tergolong 
cukup bagus channel-nya di 
rumah jadi mungkin itu jadi 
salah satu kelebihan juga masih 
terjangkau di rumah saya dan 
cukup bagus dari gambar 
maupun suaranya 
(Perempuan) 
 
TVRI masih menonjolkan poin-
poin di mana kebudayaan 
Indonesia itu selalu ditayangkan 
gitu ya. Selain itu juga banyak 
program yang informatif, dan 
motivasional gitu 
(Laki-laki) 
 
Kekuatannya itu yang saya lihat 
itu, TVRI itu konsisten program-
programnya juga mengedukasi 
sekali gitu dan menginspirasi 
(Perempuan) 
 

Lebih ke pembelajaran, 
pendidikan gitu, sebenernya its 
okay menurut saya, karena ya 
masih jarang juga sih mbak apa, 
TV yang untuk khusus 
pendidikan gitu kan, karena 
banyak banget TV yang lebih ke 
infotainment atau hiburan. 
Takutnya misalnya karena TVRI 
sendiri masih kurang diminati, 
jadi kalah saing dan segala 
macemnya, ya sudah mending 
kita fokusin aja di salah satu 
genre gitu. 
(Perempuan) 
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Semarang Kalau saya, mungkin karena 
beritanya terluas ya, sampe 
menjangkau pulau-pulau 
terpencil, sangat aktual jadi 
saya masih nonton, dan juga 
masih netral dia 
(Laki-laki) 
 
Saat menayangkan program-
program khusus era itu sih yang 
menurut saya menarik yang 
saya khas ya, karena itu 
membawa apa ya “nguri-nguri 
budoyo jowo” kalau gak salah 
ya mbak ini taglinenya yang 
mereka punya kayak gitu. Itu sih 
yang terngiang-ngiang dengan 
saya ketika mendengar TVRI itu 
sih yang di Jawa Tengah tadi 
“nguri-nguri budoyo jowo” kayak 
gitu seperti itu. 
(Laki-laki) 
 
Kalau saya di dalam berita itu 
kalau saya mau kasih apa 
namanya kelebihannya. 
Menurut saya sih lebih ini ya 
unik gitu beritanya, iya benar 
netral, lebih terlihat netral sama 
kalau misalnya program TV 
yang nasional itu lebih spesifik 
ke daerah-daerah yang 
misalnya TVRI JOGJA itu 
sekitaran JOGJA yang bener-
bener bagus gitu yang bermutu 
kalau dibandingkan yang lain itu 
eh jarang ada program yang 
buat daerah doing. 
(Laki-laki) 
 
Kelebihannya itu, dia masih 
mengangkat nilai-nilai daerah 
dan itu menjadi nilai yang 
sangat positif di tengah 
semuanya ingin berlomba-
lomba mengangkat budaya-
budaya lain tapi TVRI masih 
menjunjung budaya-budaya 
lokal yang ada di daerah lalu 
untuk beritanya juga benar juga 
yang tadi dibilang netral. Karena 
TVRI menurut saya dia tidak 
melebih-lebihkan apa yang 
dikatakan oleh eh mungkin 

Kalau tentang TVRI menurut 
saya sebenarnya dari segi 
kualitas sudah cukup bersaing 
dengan channel-channel TV 
yang lain, cuma kadang TVRI itu 
tergantung sama daerah 
domisilinya mbak, misal kalau di 
Jawa, di spektrum frekuensi 
Jawa itu muatannya muatan 
lokal semua. Jadi enggak ada 
yang dalam skala nasional. 
Cuma untuk soal berita, berita-
berita ter-update yang ada di 
sekitaran kita, dia memang 
update banget. Karena dia 
memuatnya kan muatan lokal. 
Jadi kalau berita yang ada di 
Semarang. Atau di daerah Jawa 
Tengah. Dia selalu update, 
beritanya selalu terkini 
(Perempuan) 
 
Kita lebih tahu yang biasanya 
enggak disiarkan oleh TV 
nasional, kita jadi lebih banyak 
informasi tentang daerah tempat 
asal kita sendiri. Cuma saya 
pernah melihat di TVRI, 
beritanya menyampaikan 
apakah di TVRI atau TV B, dia 
menyiarkan muatan lokal, tapi 
dengan menggunakan Bahasa 
Krama, jadi Krama Jawa, 
Bahasa Jawa Krama itu yang 
belum tentu anak-anak muda ini 
ngerti begitu. Saya sendiri pun, 
ada 1-2 kata yang mungkin 
masih missed, oh ternyata 
Bahasa Krama itu sejauh itu, 
dan seluas itu, sebanyak itu 
kosakatanya. Jadi kayak ada 
beberapa mungkin informasi 
yang missed. Cuma saya lupa 
apakah itu di TV B atau di TVRI, 
ia menyampaikan berita muatan 
lokal dengan menggunakan 
Bahasa Jawa Krama. 
(Perempuan) 
 
Kalau menurut saya, bahwa 
lebih banyak juga tayangan 
lokal, setahu saya kalau untuk di 
TVRI, dan secara spesifiknya 
saya kurang paham sih mbak, 
karena saya lebih ke, oke ada 
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pemerintah dan juga oposisi, 
gitu kan. 
(Laki-laki) 
 
Kelebihannya dari TVRI itu 
karena dia menyajikan berita eh 
edukasi, informasi itu lebih 
banyak dibandingkan porsi 
hiburannya. 
(Perempuan) 
 
Keunggulannya TVRI tuh cukup 
menjaga mutu. Kalau di TVRI 
tuh aku belum pernah nemuin 
kayak sinetron yang lebay gitu, 
trus gak pernah nemuin acara 
lawak yang lebay-lebay gitu. 
TVRI itu juga termasuk stasiun 
televisi yang menghargai para 
musisi sih, kalau ada acara 
musik gitu bener-bener musik 
gak di tambah gimmick-gimmick 
yang gak jelas gitu loh. 
(Perempuan) 
 
TVRI itu menurut saya satu-
satunya TV di Indonesia yang 
tidak menonjolkan sisi gimmick-
nya dan itu menurut saya 
sangat luar biasa di tengah era 
seperti ini ya, televisi tuh 
kebanyakan gimmick kalau 
menurut saya. Dan juga tidak 
mendidik karena banyak 
menampilkan sesuatu yang 
tidak eh sepantasnya 
ditampilkan di TV ditonton orang 
lain, ditonton orang banyak, tapi 
ditampilkan gimmick dan itu 
sangat tidak mendidik. Dan 
TVRI mampu menampilkan itu 
konsisten sampe sekarang. 
(Laki-laki) 
 

tayangan berita yang ingin 
ditonton oleh keluarga saya, 
saya ikut, seperti itu. Dan tidak 
membedakan channel satu ke 
channel lain, saya tidak memilih 
seperti itu mbak. 
(Perempuan) 

Makasar Apa kelebihan dari TVRI, 
pertama mungkin karena mitra 
kerjanya dengan pemerintah, 
yang kedua untuk TVRI 
independensinya lebih terjaga, 
yang ketiga untuk TVRI 
sekalipun di rumah kondisi 
saya, dulu sebenernya bukan 
siaran TVRI-nya yang tidak 
bagus, memang antena rumah 
saya yang mestinya diperbaiki, 

Kalau saya melihat sih, selalu 
menampilkan kultural beragam 
kebudayaan di Indonesia. Inlah 
yang menjadi kekuatan dari 
TVRI. Seperti Toraja, dan lain-
lain. 
(Laki-laki) 
 
Kalau untuk kekuatan, saya 
senangnya lebih ke acara lokal. 
Kayak acara yang membahas 
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jadi kemarin untuk siaran TV 
kelebihan, saya jamin bagus 
mantap juga untuk kualitas 
siaran dibandingkan dengan 
siaran TV yang lain 
(Laki-laki) 
 
TVRI sendiri itu dia lebih 
realistis selebihnya dan seperti 
itu, saya setuju kak dengan hal 
itu kelebihannya. 
(Perempuan) 
 
Karena TVRI sebenernya 
berbeda dengan TV yang lain, 
dis amping karena dia ini lebih 
condong kepada sisi 
edukatifnya banyak 
(Laki-laki) 
 
Kalau ciri khas TVRI itu kan 
lebih ke nasionalisme kak, yang 
enggak lepas tentang budaya 
Indonesia, kearifan lokal, kan 
kalau program TV yang lain 
kayak banyak ni sekarang 
kayak bikin programTV yang 
lebih kehidupan pribadi apa 
segala macem yang 
ditayangkan. 
(Laki-laki) 
 
TVRI tu memang terkenal 
dengan program-programnya 
yang edukatif, membangung, 
realistis terus juga netral, terus 
dia lebih nasional, terus juga 
disamping itu, kearifan lokal dan 
budayanya juga lebih apa, lebih 
utama gitu ditayangkan 
dibanding memang stasiun TV 
yang lain, yang memang banyak 
sekali program-program 
barunya di stasiun TV yang lain. 
(Perempuan) 
 

masalah bagaimana kehidupan 
orang Makassar, ciri-cirinya, 
asal-usulnya, mengundang 
budaya-budayawan. 
(Laki-laki) 
 
Bisa dibilang TVRI itu, bu, 
siaran-siarannya lebih 
mengedepankan edukasi dan 
intelektual, seperti Cerdas 
Cermat. Sedangkan adapun 
program-program acaranya 
yang masih melestarikan 
budaya-budaya lokal. Seperti di 
Padang itu setiap iklan ada 
kadang diselipkan tarian-tarian 
khas Sulawesi Selatan. 
(Perempuan) 
 
Memang TVRI sangat berbeda 
karena bukan hanya milik 
pemerintah, tapi TVRI juga dari 
dulu tidak pernah mempunyai 
masalah oleh KPI, Komisi 
Penyiaran Indonesia karena dia 
sangat mengedepankan 
kesopanan kepada hal-hal 
kayak sinetron. 
(Laki-laki) 

Medan Terutama acara yang berbau 
religi. Misalnya acara “Jejak 
Islami” itu kan membahas 
tentang sesuatu kayak sejarah 
perkembangan Islam di suatu 
daerah. Kalau misalnya di TV-
TV lain kan ada hanya di saat 
bulan puasa saja, kalau ini kan 
setiap hari. Ada juga “Serambi 

Ada menurut saya sebagai 
penyedia informasi, menurut 
saya sangat bagus dari TVRI, 
Cuma mungkin dari tadi yang 
sudah saya paparkan, dari 
tampilan, pembawaan itu 
memang terkesan 
membosankan, tetapi sosial isi 
apa yang mau mereka 
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Islam” walaupun ini juga ada di 
TV lain seperti “Mama Dedeh” 
segala macam. Ini juga lebih 
asyiknya di sini karena juga 
bisa nonton bareng sama 
keluarga. 
(Laki-laki) 
 
Nilai plusnya itu dalam 
penyampaian beritanya netral, 
tidak berpihak pada salah satu 
kelompok, dan sangat 
mengedukasi lah dibanding 
stasiun TV lain. Kemudian TV 
lain mencari sensasi gitu, 
mengundang orang yang 
mencari sensasi gitu, kalau 
TVRI kan orang yang 
berprestasi gitu. 
Kekurangannya lebih ke 
tampilannya kurang HD, kurang 
hiburan seperti perfilman yang 
seharusnya bisa diangkat. 
Karya-karya film seperti film 
Indonesia, namanya juga TVRI. 
(Seharusnya) karya anak 
bangsa di dunia perfilman 
Indonesia 
(Laki-laki) 

sampaikan itu bagus menurut 
saya. Menurut saya kebudayaan 
itu juga penting menurut saya 
untuk milenial, cuma mungkin 
dari pembawaannya aja yang 
kurang menarik 
(Laki-laki) 
 
Kalau dari pengalaman saya 
mas, muatan lokal di TVRI yang 
pernah saya tonton itu ya 
tentang pengenalan budaya 
yang ada di Medan, terus 
budaya Melayu, terus harta 
peninggalan-peninggalan 
sejarah. Terus yang tadi saya 
ceritain itu yang ada paduan 
suara sama muatan lokal yang 
pernah saya tonton selebihnya 
acara Pendidikan tapi dia 
memang khusus yang di 
Sumutnya saja kalau nggak 
salah kemari tuh lomba apa gitu, 
antara sekolah SMA mana 
dengan SMA mana kayak 
Olimpiade gitu lah di TVRI. 
Menurut saya itu cukup bagus 
karena dibandingkan dengan 
TV-TV lain atau channel-channel 
lain untuk mengadakan 
perlombaan seperti itu sangat 
jarang dan TVRI berani untuk 
membuat konten yang sosial 
kalau menurut saya pribadi mas 
konten yang berpendidikan dan 
educational itu TVRI sudah 
masuk tapi memang pasarnya 
kita sebagai anak muda lebih 
mencari kepada hiburan 
(Perempuan) 
 

 
 
 
 
 
4.3.8. Kelemahan TVRI 

Selain kekuatan, peserta FGD (baik penonton ataupun bukan penonton 

TVRI) juga menilai bahwa TVRI mempunyai kelemahan. Ada berbagai 

kelemahan yang disorot oleh peserta FGD, sebagai berikut. 
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1. Secara teknis, kualitas produksi TVRI dinilai kurang bagus. Kualitasnya 

dinilai tidak berubah dari dulu dan kurang inovatif. Misalnya, gambar buram 

dan kurang cerah, settting acara kurang menarik, pengambilan gambar 

sering goyang (shaking), kadang mengalami lagging, kualitas suara kurang 

baik karena kadang pecah dan terlalu “nge-bass”. 

2. TVRI dinilai membosankan, baik dari program acara ataupun penyiarnya.  

3. Banyak program yang ditampilkan adalah program lama.  

4. Pengemasannya kurang menyesuaikan dengan selera kaum muda dan 

kurang modern serta tidak menyesuaikan dengan perkembangan zaman. 

5. TVRI tidak berkomunikasi dengan simbol-simbol anak muda, sehingga 

anak muda tidak mau mendekati TVRI.   

6. TVRI kurang melakukan branding baik untuk para pembawa acara maupun 

program acaranya. 

7. TVRI kurang melakukan promosi acara. 

8. TVRI tidak menampilkan para public figure yang terkenal. 

9. TVRI tidak mengangkat hal-hal yang tengah jadi perhatian masyarakat 

(viral). Kontennya tidak kontemporer. 

10. Brand lama TVRI itu tidak positif di mata informan, dengan jenis konten 

yang tidak berubah dan kalitas gambar yang tidak memadai.  

11. Kesan sebagai “TV pemerintah” masih melekat pada TVRI. 

12. TVRI dinilai tidak memiliki keunggulan genre program. Seharusnya fokus di 

salah satu genre program. 

 

Berikut sejumlah kutipan komentar dari peserta FGD mengenai 

kelemahan TVRI.  
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Wilayah Kutipan Pendapat dalam FGD 

Penonton TVRI Bukan Penonton TVRI 
Jabodetabek Kekurangannya cukup banyak, 

pertama, kalau menurut saya 
mereka kan jarang punya nilai 
jual apapun selain informasi, 
maksudnya kalau tempat lain 
kan daya tariknya selain 
ngasih informasi dia pakai 
pembicara-pembicara yang 
cukup terkenal entah itu artis 
atau influencer kayak gitu, tapi 
TVRI tuh jarang banget… 
News anchor-nya juga enggak 
kepikiran gitu nama news 
anchor-nya dibandingkan 
Kompas TV mungkin saya 
masih apal news anchor-nya 
Kompas TV gitu kayak Rosi 
mereka bisa mem-branding 
news anchor-nya dan news 
anchor-nya punya daya tarik 
kayak Aiman juga kayak gitu. 
Nah tapi saya pikir-pikir lagi 
kayaknya TVRI juga enggak 
pernah mem-branding apapun 
selain konten yang mereka 
sediain kayak gitu. 
(Perempuan) 
 

Karena saya dulu di TV itu 
enggak bisa sama sekali nonton 
TVRI mbak, kayak enggak jelas 
gitu channelnya, kayak ada 
semut-semutnya gitu 
(Perempuan) 
 
Istilahnya itu TV pemerintah dan 
lebih kayak untuk pendidikan gitu, 
sebenernya bisa aja sih kalau 
dibedakan dengan televisi swasta 
lain, jadi kayak untuk pendidikan, 
tapi memang menurut saya 
harusnya bisa lebih apa ya, 
modern dan mengikuti zaman 
sekarang biar bisa anak-anak 
milenial juga meskipun temanya 
pendidikan tapi tetap bisa relate 
aja. 
(Laki-laki) 

Semarang Kekurangannya sendiri 
mungkin untuk menarik orang-
orang supaya lebih sering 
nonton lagi ya, jadinya 
terkadang programnya itu juga 
di tampilkan apa adanya, gitu 
(Laki-laki) 
 
Waktu itu hostnya pas 
menyiarkan berita itu latar 
sekitarnya itu tidak semodern 
seperti TV lain kayak TVONE 
atau METRO TV gitu, cuma 
kayak polos aja gitu 
kelihatannya 
(Laki-laki) 
 
Menurut saya lebih ke 
produksinya mbak. 
Produksinya tuh menurut saya 
tuh masih jelek, kenapa 
karena terkadang saya melihat 
tuh kayak hostnya tuh kayak 

Ke pengemasan acaranya, 
supaya lebih bervariasi dan 
menarik orang-orang, kemudian 
juga dari yang mengisi acaranya 
juga adalah public figure yang 
benar-benar bisa mengundang 
orang-orang untuk lebih 
menonton 
(Perempuan) 
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masih salah-salah dan juga 
masih belum dan kayak gak 
ada niat untuk mencapai yang 
terbaik gitu loh. Padahal kan di 
TV lain kan berlomba-lomba 
untuk menampilkan yang 
terbaik dari segi tampilan, lalu 
ada latarnya juga dibuat lebih 
modern namun TVRI tetap 
kayak masih itu sudah 
bertahun-tahun yang lalu 
masih dipake gitu. Kayak gak 
ada inovasi ke depannya gitu. 
Jadi orang malas karena 
tampilan fisiknya aja sudah 
jelek 
(Laki-laki) 
 
Kualitas gambarnya, jenis 
program yang di tampilkan 
lebih cenderung ke yang 
monoton, jadi kayak misalkan 
program hiburannya sendiri 
seperti drama-drama, drama 
yang yang sudah tahun 90an 
di tayangkan kembali, atau 
mungkin acara-acara yang 
sudah bisa di bilang kuno itu di 
tampilkan kembali, trus 
kualitas gambarnya yang 
sedikit buram, warnanya gak 
cerah itu bikin kadang orang 
gak tertarik nonton TVRI 
(Perempuan) 
 
Teknologi produksi studionya 
yang masih kurang. Visualnya 
masih sangat.. bukan sangat 
jelek yak. Masih dibilang jelek, 
di saat televisi, stasiun televisi 
lain sedang berlomba-lomba 
untuk memperbaiki kualitas 
tayangannya, siarannya eh 
sepertinya TVRI ini apa ya 
cenderung lambat dalam 
berkembang untuk memajukan 
teknologinya, terlihat dari 
kualitas visual tayangannya 
masih biasa-biasa saja gitu 
(Laki-laki) 
 
Menurut saya ya karena itu sih 
kalau anak muda kan zaman 
sekarang lebih ingin ya yang 
visualnya bagus ya dan juga 
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ah pengemasan juga lebih 
anak muda 
(Laki-laki) 
 

Makasar TVRI ya mungkin memang dari 
segi publikasi dan di media 
memang tidak apa ya, masih 
kurang kak, maksudnya 
kurang belum terlalu dikenal, 
apalagi untuk kaum-kaum 
milenial pada dasarnya tidak 
suka nonton tv, tidak punya 
pengalaman atau tahu 
sejarah-sejarah mengenai 
TVRI, apalagi kaum-kaum 
milenial yang sering streaming 
youtube itu kan kak pasti 
kurang pengetahuannya 
tentang TVRI dan pasti 
sebagai pemula mungkin tidak, 
tv yang akan menjadi 
rekomendasikan mereka, 
mungkin bukan TVRI kak 
(Perempuan) 
 
Publikasinya yang mungkin 
yang kurang sehingga kurang 
dikenal untuk teman-teman 
milenial yang lain, mungkin 
kalau bisa ke depannya 
mungkin dibikinkan, kalau 
saranku itu bikinkan konten 
tentang pengenalan program 
tv, misalnya mungkinkan 
orang-orang suka dengan apa, 
tentang  budaya, acara-acara 
tentang budaya, mungkin bisa 
dibikin konten seperti itu, 
apalagi kan pengenalan 
budaya lokal mungkin bisa 
juga dibikinkan konten di 
media sosial 
(Laki-laki) 
 

Kalau TVRI itu kadang mungkin 
bisa dibilang dia tidak lebih 
mengikuti terkait apa yang kita 
sekarang tertarik itu, tentang apa 
yang viral saat ini Bu, itu kadang 
dia tidak menyiarkan hal-hal 
seperti itu Ibu. Sedangkan jika 
dibandingkan dengan stasiun TV 
yang lain setiap ada yang viral, 
pasti itu lagi yang dia angkat 
isunya. 
(Perempuan) 
 
TVRI itu kelemahannya sendiri 
tidak mengikuti hal yang 
kontemporer sekarang dan kalau 
saya juga melihat grafiknya yang 
tidak dimiliki dari stasiun TV lain. 
Masalahnya grafik dari atau 
resolusi dari TVRI itu kurang wah 
ataupun kurang menarik 
tampilannya dibandingkan dari 
TV-TV swasta yang lainnya. 
(Laki-laki) 

Medan Kualitas video yang 
ditampilkan itu bisa dibilang 
kayak kita nonton jaman kita 
SD gitu. Buram, shaking, 
kadang lagging juga, nge-lag. 
Nah kalau masalah suara, dia 
juga kadang pecah. Jadi kayak 
kita dengar dari speaker yang 
bass-nya kuat, kayak nge-bass 
gitu suaranya.  Saya kan 
pernah ke TVRI Sumut, saya 

TVRI ini mereka kayak berjuang 
gimanapun, mereka salah satu 
rintangannya itu brand mereka, 
brand lama mereka, kayak nama 
TVRI itu buruk, jenis kontennya 
sama, kualitas gambarnya tadi, 
gitu sih. Sosial kalau ditelusuri 
lebih dalam TVRI sudah berusaha 
lebih dekat dengan kami, tapi 
kami merasa kayak “ah sok dekat 
nih TVRI” misalnya gitu lah. TVRI 
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lihat sih alat-alatnya itu 
memang masih alat-alat yang 
cenderung lama, bukan yang 
terkini. Mungkin ini yang 
membuat kualitas TVRI Sumut 
tertinggal sama TVRI lokal atau 
TV swasta lain 
(Perempuan) 
 
Kelemahannya, kualitas 
videonya yang tidak menarik 
untuk dilihat. Bukan buruk kali 
sih nggak, Cuma kurang lah 
untuk saat ini. Terus dari segi 
suara juga, itu suaranya masih 
ngebass, masih besar, pecah. 
Acaranya juga masih kurang 
variatif dan kemasannya masih 
kurang bisa menarik perhatian 
orang. Sebenarnya acaranya 
sih bagus, ia TV yang edukatif, 
informatif. Terus dia juga 
independen. Cuma cara 
pengemasannya kurang, 
kualitas dan gambarnya juga 
kurang 
(Perempuan) 
 

sok-sok dekat gitu pak, aneh sih 
rasanya kalau TVRI kayak 
mendekati anak muda, karena 
menurut Star sosial TVRI itu bisa 
aja sih, identitas TVRI itu tetap 
dan mereka pun bisa bertahan. 
Sosial kayak BBC sih mereka, 
mereka enggak maksa mendekati 
milenial, tapi mereka berhasil 
milenial sendiri yang mendekati 
mereka. Sosial BBC tuh gimana 
sih, di situ enggak banyak-banyak 
kali perubahan, sosial di identitas 
mereka, tetap aja mereka kayak 
media pemerintah, tetapi orang 
tahu kalau BBC itu independen 
gitu. Sudah anak muda 
mendekatinya. Karena milenial ini 
enggak cuma satu kalangan pak, 
milenial ini banyak, ada milenial 
yang lebih condong sama 
internet, ada milenial yang 
condong sama informasi, ada 
milenial yang lebih condong sama 
edukasi begitu. 
Kalau aku milenial yang lebih 
condong sama informasi, dan aku 
lebih suka kalau TVRI ini dia 
kembali ke identitas awalnya tapi 
memperbaiki packaging-nya. Dan 
memperbaiki kualitasnya juga sih, 
sama produk-produknya. Cuma 
mereka tetap kembali ke 
identitasnya, karena menurutku, 
kenapa sih BBC bisa berhasil? 
Karena mereka mempertahankan 
itu tapi mengubah cara 
penyampaian mereka pak, 
komunikasi mereka itu caranya 
lebih menarik karena aku suka 
BBC, kadang aku bertanya, 
kenapa sih aku suka BBC? BBC 
ini punya Inggris gitu, tapi mereka 
berhasil gitu mendekati aku, 
bahkan media-media nasional itu 
kayak susah mendekati aku, tapi 
BBC kok bisa? Kalau dipikirkan 
lebih lanjut karena mereka 
independen. Makanya mereka 
berhasil mendekati kalangan 
milenial yang suka bagian 
informasi gitu. Mungkin di bagian 
entertain mereka bakal gagal 
BBC, karena kalau mereka 
bergerak di bagian entertain gitu 
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pak, itu bakal sulit banget untuk 
mereka bisa menang, karena jujur 
aja, kalau untuk bagian entertain, 
itu kan kalau persaingan TV 
sekarang kan bukan antar 
program siaran lagi yang 
bertarung, mereka bertarung 
musuh-musuh utama mereka 
sekarang adalah kayak kanal 
media sosial, terutama Youtube, 
jadi bertarungnya di sana. Kita tuh 
dikasih akses untuk bisa langsung 
search program apa yang kita 
mau. Itu misalnya kalau aku ya, 
sekarang dikasih untuk akses 
Youtube, yang pertama aku cari 
itu adalah FOX, aku bakal nonton 
FOX, aku enggak ada itu dalam 
top of mind-ku muncul nama 
TVRI. Itu kalau untuk berita, 
karena menurutku TVRI kalau 
berita ya sudah ninggalin itu, 
mereka sudah beralih ke mencari 
perhatian di bagian entertain, 
mereka sudah terlalu fokus sama 
edukasi, di bagian informasi ini 
mereka mungkin masih ada, tapi 
dia ada di bagian lain aja yang 
bener-bener fokus ke informasi. 
Atau kalau memang TVRI mau 
menggerakkan ke bagian sport-
nya, ke bagian entertain, ke 
bagian edukasi dan informasi, 
sebaiknya di-split sih pak, dipisah 
kayak BBC. 
BBC itu kan punya BBC yang 
bergerak di bagian parenting 
misalnya ada BBC Babies terus 
untuk yang bagian berita mungkin 
ada BBC News kalau yang untuk 
pemerintahan yang benar-benar 
itu alatnya pemerintah mungkin 
ada BBC Parlemen. Mungkin 
TVRI bisa kayak gitu sih pak, dan 
kalau mungkin di TV alat buat 
siaran baru mungkin modalnya 
besar banget tapi kalau di kanal 
Youtube mungkin menurut saya 
itu nggak sulit sih kalau untuk 
membuat channel baru yang lebih 
beragam. Jadi kalau konten-
konten yang di sana itu kalau mau 
konten olahraga, TVRInya yang 
ini gitu, karena ada aja gitu, TVRI 
menyiarkan olahraga, tapi kalau 
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dalam pandangan kami, ah 
enggak mungkin TVRI 
menyiarkan olahraga, jadi kaku-
kaku begitu. 
(Laki-laki) 
 

 
 
 
4.3.9. Program Acara Televisi yang Disukai 

Program acara TV yang disukai peserta FGD (baik penonton atau bukan 

penonton TVRI) adalah sebagai berikut. 

1. Informan umumnya menyukai program acara yang dikemas menarik dan 

menghibur.  

2. Informan menyukai program informasi di televisi dan menjadikan televisi 

sebagai media untuk mengkonfirmasi ulang informasi yang diperoleh dari 

media lain (media baru). Televisi dalam hal ini dipercaya karena dinilai 

menjadi media mainstream yang memiliki kredibilitas tinggi. 

3. Sejumlah informan menyukai film, baik film nasional maupun asing. 

4. Terdapat dua acara TV yang banyak disebut informan sebagai acara TV 

yang mereka sukai, yakni “Mata Najwa” (Trans7) dan “Tonight Show” 

(NetTV). Acara lain yang disebut secara khusus oleh informan adalah 

“Master Chef” dan “On The Spot”.   

5. Informan secara khusus juga menyebutkan NetTV sebagai  stasiun TV yang 

banyak menampilkan acara yang mereka sukai, karena banyak 

menampilkan hiburan anak muda yang berkualitas selain juga memenuhi 

kebutuhan informan akan informasi. 

 

Berikut beberapa cuplikan komentar dari peserta FGD mengenai 

program acara televisi yang disukai. 



58 
 

 
Wilayah Kutipan Pendapat dalam FGD 

Penonton TVRI Bukan Penonton TVRI 
Jabodetabek Aku bakal nonton acara yang  

ngasih informasi yang mungkin 
jarang orang tahu, itu pertama. 
Terus kedua mungkin film, film-
film gitu. 
(Perempuan) 
 
Film kalau acara yang mungkin, 
film luar sama film Indo sih 
karena menurutku film 
Indonesia itu termasuk salah 
satu film yang susah dicari, jadi 
kalau misalnya bisa ditayangin 
di tempat yang lebih mudah 
diakses, entah itu TV apapun, 
mungkin itu lebih memudahkan 
juga buat nonton dan 
meningkatkan interest juga. 
Apalagi kayak film nasional gitu. 
Film nasional kan sebenarnya 
banyak yang sudah masuk ke 
festival film juga kan. 
(Perempuan) 
 
Sekarang lagi suka Tonight 
Show sama Masterchef. Karena 
Masterchef karena suka aja sih 
persaingannya gitu, belajar 
masak juga gitu jadi ada 
pengetahuannya, jadi ada 
belajar tata boga jadi kayak bisa 
belajar maksudnya. Terus kalau 
Tonight Show pasti milenial sih 
pasti suka melihatnya pasti 
banyak gitu penontonnya 
(Perempuan) 
 

Karena memang dari 
sebelumnya saya sering nonton 
di Youtube sih, sebenarnya 
sampai sekarang juga yang 
Tonight Show. Karena memang 
saya jarang nonton kalau di TV. 
Karena menurut saya acaranya 
seru dan apa ya? entertaint 
yang beda sama TV, acara TV 
yang lain gitu. Istilahnya apa ya, 
hiburannya itu masih berkualitas 
gitu aja sih mbak kayak di NET 
TV Tonight Show, dia masih 
konsisten dengan apa yang 
dibawa, enggak ikut-ikutan tren 
TV lain. 
(Perempuan) 

Semarang Kalau saya pribadi saya lebih 
suka cari televisi yang nyajiin 
informasi lebih banyak sih 
mbak, soalnya saya cenderung 
orangnya tuh kadang malas 
untuk membaca jadinya saya 
lebih dominan untuk melihat dan 
mendengar, jadi tontonan yang 
bagus menurut saya lebih yang 
condong ke informasi sih mbak 
(Perempuan) 
 
Yang pertama itu yang pasti 
informatif. Informatif itu artinya 

Kalau misalnya dari zaman 
SMA, tentu saja untuk hiburan 
dan informasi, karena itu 
memang yang paling utama di 
zaman dulu. Sebelum akhirnya 
kita mengenal media massa 
yang lain, media baru yang 
perputaran informasinya itu 
begitu cepat dan up to date. 
Untuk sekarang menurut saya 
televisi itu menjadi acuan, 
sebagai alat untuk konfirmasi 
ulang. Jadi kalau saya misalnya 
mendapatkan informasi terkini 
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bisa mencakup semua informasi 
eh trus aktual juga, eh bisa 
membawa apa ya, mengurangi 
ketidakpastian di masyarakat 
mungkin acara-acara itu kayak 
kita bisa mengkonfirmasi dari 
acara itu kayak oh iya ternyata 
rumor ini benar, isu ini benar, 
biasanya kan media sosial kan 
gak bisa di jamin 100% ya 
ininya keakuratannya atau 
kebenarannya kayak gitu. Nah 
ketika menonton televisi 
biasanya kan itu lebih akurat 
dan lebih aktual juga. 
(Laki-laki) 
 
Eh kalau saya acara informatif 
juga kayak MATA NAJWA, yang 
informatif tapi menghibur, ON 
THE SPOT juga masuk kategori 
yang saya sukai dan sering di 
tonton. Euhm soalnya itu 
memang enak pembawaannya 
enteng, mudah di cerna, sama 
seru gitu kalau di tonton dan 
ikuti. Nah kalau yang di sukai itu 
sinetron, sinetron yang bener-
bener opera sih, opera sinetron 
tuh kebanyakn gimmick dan 
cuma memperlihatkan sisi yang 
berlebihan cuma buat narik 
orang buat dia nonton tapi 
isinya itu bobotnya kurang 
menurut saya jadi saya kurang 
suka 
(Laki-laki) 
 

yang update dari media sosial, 
saya biasanya akan melakukan 
kroscek itu di media massa. 
Karena menurut saya media 
massa itu masih bisa dipercaya, 
soalnya apapun yang masuk di 
media massa itu menurut saya 
harus lulus sensor. Jadi kayak 
enggak bisa sembarangan kita 
menulis berita yang kayak 
tentang hoaks atau tentang 
sesuatu yang random atau 
sesuatu yang enggak jelas asal-
usulnya, atau comot sana-sini 
yang informasinya itu enggak 
aktual dan tidak ada sumber 
yang jelas itu saya rasa TV akan 
menyaring semua itu dan tidak 
mungkin, siaran TV nasional itu, 
bukannya tidak mungkin, tapi 
jarang TV nasional  itu 
menyiarkan yang tidak jelas 
asal-usulnya. 
(Perempuan) 
 
Untuk channel-nya mungkin Net 
TV ya mbak ya, paling sering 
saya lihat dan untuk acara-
acaranya saya lebih ke ini mbak, 
masih tontonan acara-acara 
ringan seperti itu, tapi kalau 
untuk hal-hal yang berbau 
informasi dari, ini kalau di Net 
TV setahu saya untuk channel-
channel  beritanya, juga 
tayangan-tayangan komedinya 
semuanya itu lengkap di situ 
mbak, jadi sayapun sering untuk 
oke, melihat dan percaya 
kepada channel tersebut. 
(Perempuan) 
 

Makasar Kalau program tv yang paling 
saya suka itu Pesona Indonesia 
kak, terus kalau yang tidak, 
bukan tidak suka atau 
bagaimana, tapi kurang suka itu 
tentang apa, yang gimmick 
sekali kak, kaya Pagi-Pagi 
Happy, yang biasa datangkan, 
kan itu pernah saya juga kaji 
sama teman-teman saya di 
kampus, itu program TV Pagi-
pagi Happy, karena kaya 
sempat kontroversial karena 

Kalau untuk seusia saya, kayak 
seperti mahasiswa sekarang, 
yang kami ingin dapatkan dari 
televisi itu seperti contohnya 
kayak “Mata Najwa” gitu, ya 
menambah pengetahuan, 
memberikan pengetahuan atau 
menambah wawasan, 
bagaimana isu-isu saat ini 
mengenai politik, hukum dan 
permasalahan-permasalahan 
saat ini. 
(Perempuan) 
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ada, kaya ada adegan-adegan 
kaya pemukulan, 
seharusnyakan kalau di TV itu 
walaupun bercanda tidak bisa 
ada kekerasan yang ditampilkan 
kaya begitu kak 
(Perempuan) 
 
Karena terkadang di On The 
Spot itu, ada yang tidak kita 
tahu, bisa saya tahu dari situ, 
seperti itu 
(Laki-laki) 

 
Kalau menurut saya sih mungkin 
itu hal-hal yang menambah 
wawasan. Karena ini tamparan 
bagi anak milenial kurangnya 
baca buku menyebabkan kita 
memang akan lupa pada 
sejarah. Hal-hal yang seperti 
inilah yang harus kita ketahui 
sebelumnya bu. Mungkin juga 
cara penyampaiannya karena 
kita kan anak milenial, enggak 
suka kalau terlalu lebay, harus 
dengan banyak kreasi supaya 
kita paham bahwa kita tahu 
bagaimana rasanya jadi anak 
milenial. 
(Laki-laki) 
 

Medan Trans7, “Mata Najwa”. Karena 
saya seneng liat Mbak Najwa. 
Kedua isinya itu sangat 
informatif dan edukatif. Lalu 
acaranya membahas isu terkini. 
Dan Mbak Najwa itu perempuan 
yang berani speak-up padahal 
belakangan ini banyak 
perempuan itu dianggap remeh, 
dan segala macam. Tapi dia 
sebagai perempuan dia mampu 
gitu speak-up di depan kamera, 
apalagi lawan (bicara) dia itu 
pejabat-pejabat tinggi yang 
mungkin bahkan menteri, 
pemerintah, dan lain-lain 
(Perempuan) 
 
Favorit itu kayaknya film kartun 
sih, mas. “SpongeBob” di 
GlobalTV. Memang dari dulu 
suka film kartun, dulu SD 
nonton Spacetoon, terus 
SpaceToon sudah nggak ada, 
terus ada Global nih, Cuma 
karena tayang pagi kadang 
nonton kadang nggak. 
Kebetulan SpongeBob 
tayangnya sore, jadi dapat 
terus. Kebetulan nggak suka 
nonton sinetron, kalau nggak 
nonton Cuma buat cari berita. 
Yang suka Cuma SpongeBob 
sih. Tapi kadang-kadang yang 
Muslimah, Liga Dangdut 
Indonesia 

Di keluarga tu, TV tu dijadikan 
kayak… kalau kita nonton TV tu 
jadi kayak ajang buat ngumpul 
gitu. Karena sekalipun bisa 
diakses di media lain, cuma kan 
kayak individual, enggak satu 
keluarga bisa nikmatin. 
Walaupun bukan mungkin, kalau 
misalnya di TV-nya langsung 
enggak harus kayak yang, bisa 
jadi yang kita nikmatin bareng-
bareng tu film, atau mungkin 
kayak acara-acara yang 
sebenernya receh-receh gitu. 
Bukan kayak, bukan yang full 
informasi berita. Tapi saya rasa 
masih penting karena TV tu jadi 
kayak tempat buat berkumpul, 
karena mau gimana pun, mau 
gimanapun apa sih, entah 
kredibilitasnya kayk  gimana, 
atau semacamnya, tapi tetap aja 
bagi saya itu penting, karena dia 
tempat buat ngumpul. Terus 
kalau untuk misalnya kayak buat 
saya dan keluarga saya. 
(Perempuan) 
 
Satu alasan saya sama keluarga 
saya, kalau misal saya pulang 
ke Binjai, alasan kumpul kami 
adalah nonton TV bareng gitu, 
tapi memang setuju juga sama 
alasan temen-temen yang 
lainnya kalau TV itu kan 
sebenernya kredibilitasnya itu 
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(Laki-laki) kan memang masih bisa 
dipegang, karena yang nonton 
masih khalayak banyak gitu kan, 
masanya banyak gitu 
(Perempuan) 
 

 
 

4.3.10. TVRI dan Penonton Muda 

Peserta FGD (baik dari penonton TVRI ataupun bukan) menilai TVRI 

selama ini identik dengan penonton tua. Ada beberapa pendapat yang 

disampaikan oleh peserta FGD mengenai hal ini. 

1. Informan tidak merasa bahwa TVRI menjadikan anak muda sebagai target 

khalayak TVRI. Program acara TVRI selama ini tidak berusaha menjangkau 

penonton berusia muda (generasi milenial dan Gen Z).  

2. Kemasan acara tidak sesuai dengan keinginan kelompok muda. Tampilan 

siaran yang kaku, kurang menghibur juga dinilai tidak sesuai dengan 

kebutuhan anak muda. Sebagai misal, program acara kebudayaan daerah. 

Peserta FGD menilai bahwa penonton muda mungkin saja menyukai 

program ini, asalkan dikemas lebih menarik dan menghibur. Contoh lainnya, 

acara TVRI dinilai sering menampilkan acara nostalgia, yang membuatnya 

lebih tepat untuk penonton lama. 

3. TVRI lebih banyak menampilkan program informasi, bukan hiburan, 

sehingga dinilai lebih tepat untuk orangtua yang memang menonton TV 

untuk mencari informasi.  

4. Sejumlah informan menilai anak muda tak menonton TVRI karena 

tampilannya kurang HD (high definition). Ditambah lagi sejumlah masalah 

teknis pada tampilan layar mengakibatkan TVRI terkesan jauh dari anak 

muda, seperti: penggunaan backdrop yang dinilai kurang sesuai dengan 
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selera anak muda, menggunakan warna-warna yang dinilai kurang tepat 

untuk selera masa kini, tampilannya buram, kurang ceria. 

5. Pembawa acara TVRI dinilai kaku dan lebih banyak menampilkan orang 

berumur. Tokoh yang sedang populer, yang dikenal oleh anak muda karena 

sedang jadi tren, tidak ditampilkan oleh TVRI. 

6. Ada informan yang menilai acara TVRI sarat dengan muatan edukasi, 

sementara kebutuhan untuk belajar sudah dipenuhi dari lembaga 

pendidikan.  

7. Target khalayak TVRI dinilai jelas bukan untuk orang muda. Beberapa 

program budaya yang kental dan penyampaian program dengan bahasa 

daerah dinilai lebih tepat untuk orang tua.  

8. Informan mengatakan segala kebutuhan akan tontonan sudah didapatkan 

di Youtube, bukan dari TV. Salah satunya adalah karena informan dapat 

menentukan sendiri waktu mengkonsumsi (asynchronous), bukan 

ditentukan waktu menonton oleh waktu penayangan program TV. 

9. TVRI kurang mempromosikan acaranya di media sosial, sehingga informasi 

tentang acara TVRI kurang sampai ke anak muda (yang umumnya 

menggunakan media sosial). Ini relevan dengan adanya penilaian informan 

bahwa anggapan TVRI kurang tepat untuk penonton muda lebih 

dikarenakan anak muda banyak yang tidak mengenal program-program 

TVRI. 

10. Walaupun ada informan yang memahami bahwa status kelembagaan TVRI 

berubah-ubah dan upaya meraih kaum muda sudah dilakukan 

(menampilkan acara-acara yang disukai kaum muda seperti Liga Inggris, 

kompetisi basket dan voli, dan dokumenter Discovery Channel), namun 
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tetap terkesan bahwa TVRI masih menjadi kepanjangan tangan pemerintah 

untuk sosialisasi kebijakan pemerintah. 

11. Stigma sebagai “televisi jadul” melekat pada TVRI, konsep acaranya tidak 

modern dan “tidak milenial”. 

 

Berikut adalah sejumlah kutipan dari informan terkait anggapan 

mengenai TVRI dan penonton muda. 

 
Wilayah Kutipan Pendapat dalam FGD 

Penonton TVRI Bukan Penonton TVRI 
Jabodetabek TVRI masih menonjolkan poin-

poin di mana kebudayaan 
Indonesia itu selalu 
ditayangkan gitu ya. Selain itu 
juga banyak program yang 
informatif, dan motivasional 
gitu. Dan untuk kekurangannya 
sendiri mungkin masih berkelut 
di arah konsep, di mana 
menurut saya sendiri dan  
menurut banyak orang dan 
juga stigma banyak orang, itu 
TV jadul gitu. Itu menurut saya 
karena tidak dibarengi dengan 
konsep yang milenial  dan 
modern 
(Laki-laki) 

Sasarannya lebih kepada orang 
dewasa, lebih ke bapak-bapak 
atau ibu-ibu gitu, karena 
program yang ditayangkannya 
itu mungkin kebanyakan berita 
yang saya tahu sih, kalau yang 
program acara lainnya saya 
kurang tahu, dan itu mungkin 
karena talent-talent-nya juga 
(Perempuan) 
 
Ya kayak orang tuh kalau 
misalnya nonton TVRI itu kayak 
sudah lama banget, kayak apa 
ya istilahnya, kayak sudah 
zaman dulu banget, ya kayak ya 
dulu stasiun TV cuma satu TVRI 
doang, jadi istilahnya kalau 
orang yang lebih sering nonton 
TVRI itu kayak istilahnya sudah 
lebih jadul aja gitu menurut saya 
(Perempuan) 
 
Kurang menjangkau milenial sih 
mbak, karena promosinya di 
media sosial sendiri kan kurang, 
karena yang kita tahu ya, 
milenial kan erat banget 
kaitannya sama media sosial 
gitu, jadi mungkin kalau mau 
mempromosikan TV kan enggak 
mungkin, maksudnya sudah 
enggak zaman lagi kaya di 
majalah atau apa gitu, karena 
rata-rata milenial zaman 
sekarang kan pakenya media 
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sosial, kayanya menurut saya 
TVRI kurang memaksimalkan 
penggunaan promosi itu sih, jadi 
ya enggak nyampe aja di kita, 
mungkin memang ada acara 
yang di khususkan lagi untuk 
milenial tapi kitanya enggak tahu 
(Perempuan) 
 
Sebenarnya mungkin TVRI-nya 
sudah menyasar ke anak muda, 
contohnya itu karena program-
programnya misalnya yang saya 
tahu sih, yang kaya program  
pendidikan gitu mbak, jadi 
sebenernya lebih ke apa ya, dia 
terlalu, mungkin terlalu dilihat 
sebagai TV yang terlalu 
pendidikan gitu, jadi orang-orang 
jadinya, oh ya sudah, sudah 
belajar di sekolah jadi ngapain 
belajar lagi di TV, tapi enggak 
tahu deh 
(Laki-laki) 
 

Semarang TVRI disebut cocok untuk orang 
tua, kenapa karena program-
programnya sendiri. Bukan 
programnya ya apa namanya 
lebih banyak informasi yang 
kebanyakan orang tua itu 
memang melihat televisi itu 
memang dicari informasi bukan 
ke hiburan, bisa gitu juga. 
Ya tampilannya ramah 
terhadap mata orang tua yang 
cocok dengan tampilan seperti 
itu menurut saya 
(Laki-laki) 
 
Dilihat dari visualnya tadi, itu 
memang kayak entah ini target 
pasarnya TVRI atau gimana 
karena tapi saya merasa kalau 
itu hanya cocok dilihat oleh 
orang tua. Terus di samping itu 
gaya pembawaan ya, misalkan 
di acara-acara yang yang 
informasi kayak yang informatif 
seperti itu dan itu gaya 
pembawaannya cenderung 
kaku dan kita sebagai eh 
generasi milenial tentunya tidak 
nyaman dengan gaya kaku itu. 

Menurut saya kalau untuk usia 
30-an ke atas atau usia 
orangtua gitu, dia cocok sih 
kalau menurut saya, 
programnya itu cocok karena 
membawa ke nostalgia, 
nostalgia waktu tahun 90-an, 
nostalgia tahun 2000-an 
(Perempuan) 
 
TVRI ini juga TV tua ya TV 
pertama yang muncul di 
Indonesia, karena mungkin 
gara-gara itu juga anggapannya 
maka TVRI khusus untuk orang 
tua. Apalagi kan kemarin juga 
cerita dari TVRI bilang, orang-
orang yang di TVRI masih sisa-
sisa orang lama yang usia 
lanjut. Terus masih perlu 
pelatihan juga untuk teknologi-
teknologinya 
(Laki-laki) 
 
Memang segmentasinya lebih ke 
orang berusia dan orang tua ya. 
Segmentasinya lebih ke orang 
tua. Karena menurut saya anak 
muda tidak begitu menyukai 
program-program dengan topik-
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Lebih sedangkan kayak lebih 
fleksibel nyantai 
(Laki-laki) 
 
Karena saya jarang 
menemukan anak muda masih 
bertahan nonton TVRI mbak. 
Jadinya saya menganggap 
bahwa ada orang menonton 
TVRI tuh sebagai suatu yang 
WOW gitu mbak. Bagi saya 
pribadi 
(Perempuan) 

topik atau tema-tema seperti itu. 
secara gamblang aja seperti 
yang tadi kita ketahui adalah 
muatan lokal dengan tema-tema 
budaya, dengan adat yang 
kental menurut saya untuk 
segmentasi anak muda itu 
kurang untuk menyukai 
program-program seperti itu. 
saya sendiri pun melihat sekali 
dua kali, tetapi berikutnya saya 
akan mencari program yang 
saya sukai gitu mbak, program 
yang up to date yang membawa 
ciri-ciri atau topik-topik atau 
tema-tema yang memang 
kekinian. Cuma, iya sih menurut 
saya program-program dari 
TVRI memang segmentasinya 
lebih ke orang tua, ya itu tadi dia 
adatnya itu masih kental sekali. 
Dan saya program berita yang 
tadi saya sampaikan, yang 
program berita penyampaiannya 
menggunakan bahasa Jawa 
Krama itu memang lebih 
dipahami dan lebih dimengerti 
dan lebih disukai mungkin untuk 
segmentasi orang tua 
(Perempuan) 
 
Dengan penayangan konten-
konten lokal dan penggunaan 
bahasa Jawa, seperti itu yang 
kurang inovasi, maka akan tepat 
segmentasinya masih untuk 
orang tua. Untuk itu saya masih 
sependapat dengan teman-
teman bahwa segmentasinya 
masih untuk orang tua dan 
masih membutuhkan inovasi 
apabila TVRI ingin 
memfokuskan kembali lebih 
kepada anak-anak muda 
(Laki-laki) 
 

Makasar Kalau saya tuh saya kak untuk 
mungkin sekarang di mindset 
para milenial itu program TV 
untuk TVRI itu memang rata-
rata untuk orang tua. Itu untuk 
milenial yang tidak nonton dia 
belum tahu isinya TVRI itu 
sendiri, tapi kalau misalnya 
milenial yang sudah ikut nonton 

Karena kalau saya melihat TVRI 
ini sangat menjaga image dari 
TV -nya sendiri. Jadi menurut 
saya kurang benar kalau 
misalnya ada mengatakan 
bahwasannya anak-anak muda 
itu tidak tampil keren kalau 
misalnya menonton dari TVRI 
(Laki-laki) 
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itu mungkin bukan terbuka 
pikirannya bukan hanya oh 
ternyata TVRI bukan hanya 
untuk, TV untuk orang tua 
ternyata untuk kaum milenial 
punya peran nonton karena 
menarik nih program-program 
tv-nya 
(Laki-laki) 
 

 

Medan Mungkin bagaimana TVRI 
merubah cara pandang TVRI 
yang monoton, TVRI yang 
gambarnya kurang HD. 
Gimana caranya TVRI 
merubah mindset-mindset 
milenial, membuat TVRI itu 
bukan ‘siaran bapak-bapak’, 
tapi memang bisa ditonton oleh 
segala usia. Bukan cuma 
edukasi, tapi menarik 
dikonsumsi milenial 
(Laki-laki) 
 
Jujur kita dapatkan itu dari 
Youtube, itu sebabnya kita 
semua pindah ke Youtube. 
Nggak ada hal yang seperti itu 
kita dapatkan dari TV, jarang. 
Malah yang kita dapatkan dari 
TV itu acara-acara sensasional 
(Perempuan) 
 
Kalau di Youtube kita bisa milih 
tayangan yang kita butuhin kan 
ya, nggak harus nunggu jam 
berapa-jam berapa. Jadi harus 
ada acara di TV itu yang 
memang ngebuat kita yang 
nunggu, nyari. Karena di TV itu 
kan nggak bisa milih, harus pas 
kita nonton saat itu, waktu itu 
jugalah kita nonton. Kalau di 
Youtube kan bisa kita tonton 
saat ini juga. Gimana caranya 
bisa ngebuat milenial itu 
ditunggu itunya, bener-bener 
ditunggu oleh anak muda 
(Perempuan) 
 

Masalah di TVRI ini, itu 
preferensi dan juga segmentasi, 
dan di sini saya sebagai bisa 
dikatakan generasi milenial itu, 
saya tidak merasa bahwa saya 
tu menjadi target audiens atau 
target pasar dari TVRI sendiri itu 
bu. Karena kita  juga enggak 
melihat ada aksi langsung dari 
TVRI yang bisa mengait gitu, 
atau menarik kalangan-kalangan 
muda untuk menonton TVRI 
sendiri, kemudian sosial 
usahanya ada bu di yang tahun 
lalu kita bisa lihat dari TVRI di 
kepemimpinan Helmy Yahya, itu 
kan ada revolusi besar-besaran 
tuh. Logonya diganti kemudian 
juga ada masuk acara yang 
sosial bisa menggaet apa sih, 
bisa menggaet kawula muda 
gitu, ada mereka ngasih Liga 
Inggris, ada turnamen bola 
basket, ada juga voli, kemudian 
ada juga documenter-
dokumenter dari Discovery 
Channel itu menurut saya juga 
sebenernya sudah masuk ke 
usaha untuk masuk ke 
segmentasi generasi milenial sih 
bu. Tapi ya balik ke tadi lagi 
TVRI itu dianggap sama 
generasi muda itu sebagai TV 
yang usang, TV yang enggak 
terpakai lagi dan kemudian juga 
sebagai kan dulu TVRI itu dia 
masuk ke BUMN, tahun 2002 itu 
diganti keperseroan terbatas itu 
sebenernya sudah masuk ke 
perseroan terbatas termasuk 
iklan, tapi tetap aja itu kesannya 
kaya TVRI masih jadi 
kepanjangan tangan pemerintah 
untuk sosialisasi gitu 
(Laki-laki) 
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Menurut saya belum bu, belum 
menargetkan anak muda. Lebih 
kepada kaum orang tua. Mulai 
dari kontennya, yang memang 
lebih banyak menghadirkan 
tokoh-tokoh yang sudah 
berumur, kemudian tidak bisa 
meng-influence anak muda. 
Mungkin anak muda itu lebih 
senangnya yang populer, yang 
lagi tren masa kini, dan itu 
enggak ada di TVRI, begitu, 
mereka lebih menghadirkan 
yang tua-tua begitu. Jadi bagi 
anak muda itu membosankan 
(Perempuan) 
 
Kalau menurut saya, saya rasa 
sudah, cuma mungkin 
pengemasannya yang kurang 
kayak kemarin itu saya pernah 
nonton mereka tuh buat acara, 
terus yang tampil itu band-band 
anak muda lokal gitu kan. Itu 
saya nonton gara-gara adik 
tingkat saya itu tampil di situ. 
Cuma mungkin lebih ke 
pengemasan menurut saya, 
karena pengemasannya tuh 
masih gini nih, kayak misalnya 
backdropnya, backdropnya itu 
masih terlalu tua, terus warna-
warnanya masih yang kayak 
bart gitu kayak yang biru tua, 
atau semacamnya. Sedangkan 
kan anak-anak muda sekarang 
masih mungkin kalau misalkan 
nanti akan menyasar anak muda 
yang banyak lagi, mungkin bisa 
kayak mainin warna sesuai anak 
muda sekarang itu nontonnya 
channel A, mereka itu pakai tone 
warna yang seperti apa, karena 
menurut saya kontennya itu 
sudah beberapa kayak 
menyasar anak-anak muda 
Medan yang kayak, tapi 
menyasarnya itu kemasannya 
belum kayak warnanya yang 
masih terlalu tua, atau masih 
kayak agak buram, dan 
semacamnya. Jadi orang tuh 
nonton tuh karena sudah deh, 
teman sudah tampil habis itu 
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langsung diganti aja. Kalau 
misal pengemasannya lebih 
ceria, lebih fun, atau punya tema 
kayak tematik gitu, mungkin itu 
lebih kayak walau enggak 
nonton dari awal sampai akhir 
atau dari pagi sampai malam si 
TVRInya itu pasti minimal 
program itu akan dilihat dari 
awal sampai akhir. Karena, oh 
aku suka tema yang ini. Jadi 
walaupun enggak menyasar 
seluruh anak muda secara 
langsung, tetapi mereka kayak 
punya segmen-segmen tertentu 
(Perempuan) 
 

 

4.3.11. Apa yang Harus Dilakukan TVRI agar Disukai Penonton Muda 

Bagaimana agar TVRI bisa disukai oleh penonton muda (generasi Z)? 

Peserta FGD (baik dari penonton ataupun bukan penonton TVRI) memberikan 

beberapa usulan. 

1. Tampilan TVRI harus lebih menarik, lebih menyesuaikan dengan selera 

anak muda, lebih “kekinian”. Ini dimulai dari suasana/setting studio, penyiar, 

tampilan teknis layar (visual), dan sebagainya.  

2. Tampilan teknis secara audio visual harus digarap lebih serius, yakni 

tampilan tidak buram, warna lebih menarik.  

3. Kemasan acara dibuat lebih menghibur supaya tidak membosankan.   

4. Harus menampilkan pembawa acara (host) yang populer di kalangan anak 

muda sekarang. Informan juga menyarankan agar mereka yang populer di 

kalangan media sosial (influencer) dilibatkan dalam acara. Public figure 

yang populer di kalangan anak muda dinilai akan meng-enggage lebih 

banyak anak muda untuk menonton TVRI. 
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5. Pembawa acara tidak kaku, tidak tampil formal (dengan angle pengambilan 

gambar yang monoton melulu dari depan), dengan bahasa yang tidak 

terlalu kaku dan disesuaikan dengan masa kini. 

6. Harus mempunyai program acara inovatif yang out of the box.  

7. TVRI harus mencoba beralih ke layanan digital streaming di internet. 

8. TVRI harus melakukan riset tentang apa yang diinginkan anak muda itu, 

termasuk tentang bagaimana mengemas acara agar cocok untuk anak 

muda.  

9. Acara-acara yang lebih cocok untuk anak muda misalnya tren fashion atau 

acara musik yang dikemas lebih modern. 

10. Harus membuat program acara yang melibatkan penonton muda di daerah 

mau menonton karena mendukung orang tampil dari daerahnya (meniru 

model Indonesia Idol atau Dangdut Academy) 

11. Budaya lokal dengan bahasa daerah tetap dapat ditampilkan dengan lebih 

inovatif, dengan kemasan yang lebih ringan dan santai sesuai selera anak 

muda. 

12. Lebih baik menyiarkan satu program nasional, yang tidak menampilkan 

siaran-siaran lokal (terbagi-bagi per daerah).  

13. Harus aktif juga memberikan informasi dan konten melalui media sosial. 

Acara TVRI harus intensif dipromosikan melalui  media sosial. Informan 

mencontohkan seperti yang dilakukan oleh acara “Mata Najwa”, yang rajin 

mempromosikan acaranya di Trans7. TVRI harus dapat mendongkrak 

popularitasnya sendiri. 
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Berikut beberapa komentar dari peserta FGD mengenai saran bagi TVRI 

agar disukai penonton muda.  

 
Wilayah Kutipan Pendapat dalam FGD 

Penonton TVRI Bukan Penonton TVRI 
Jabodetabek Kalau menurut kaum milenial itu 

mungkin sudah cuma belum apa 
ya, sudah lebih ini kan ke 
semua orang gitu ya, kalau 
kaum saya ini tidak 
memperhatikan karena dari 
olahraga tersebut kayak 
misalnya apa namanya 
bulutangkis, kayak misalnya ada 
program-program mungkin 
berita yang disertai dengan 
talkshownya yang membuat itu 
bisa diperhatikan untuk kaum 
muda, seperti saya gitu 
(Laki-laki) 
 
Menurut saya mungkin hadirkan 
kembali program-program sport 
atau olahraga, kayak kemarin itu 
ada acara premier league, itu 
menurut saya jadi bisa terus 
juga mengatur ulang dan 
mengembangkan konsep. Di 
mana menurut saya itu di mana 
kembali lagi konsepnya itu 
masih belum sesuai sama 
generasi yang sekarang gitu 
(Laki-laki) 
 

Diadakan promosi dulu, biar 
kena anak milenialnya, begitu. 
Jadi ini Televisinya ini loh 
programnya, terus menarik, oh 
sisi-sisinya tuh kayak gitu. Terus 
ngundang talent-nya tuh talent 
yang anak-anak muda zaman 
sekarang juga 
(Laki-laki) 
 
Talent-nya seharusnya anak 
muda zaman sekarang juga, 
yang mungkin lagi nge-hits  atau 
gimana untuk mendongkrak 
popularitasnya TVRI itu sendiri 
(Perempuan) 
 

Semarang Di saat perkembangan teknologi 
yang cukup pesat ini, media-
media  informasi saat ini banyak 
yang lebih menarik gitu lebih 
fresh kemasannya dan lebih 
bagus gitu lebih modern, 
visualisasinya yang bagus lebih 
menarik dan bisa diterima 
informasinya lebih baik oleh 
milenial daripada TVRI gitu 
(Laki-laki) 
 
Sebenernya bagus, ide atau 
gagasan yang dimiliki oleh TVRI 
itu untuk mengangkat 
kebudayaan seperti misalnya 
kalau di TVRI Jawa Tengah itu 
mengangkat kebudayaan Jawa 

Harusnya hanya satu siaran saja 
jadi hanya TVRI Nasional yang 
disiarkan, jadi lebih fokus ke 
satu, jadi tidak terbagi-bagi 
sesuai daerah gitu. Jadi kan 
jangan sampai terjadi harusnya. 
Karena kan TVRI itu sebenarnya 
pionir ya, stasiun televisi 
pertama di Indonesia itu. 
Bahkan dulu itu TVRI itu 
dibangga-banggakan sebagai 
pusat informasi dicari semua 
orang untuk zaman dulu. Kalau 
bagi saya sih itu mbak. Kenapa 
kok sekarang jadi tersingkir 
gara-gara TV Swasta 
(Laki-laki) 
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Tengah, Semarang kan bahkan 
ada program TV yang bertajuk 
“Semarangan” yang saya 
bilang… Itu ide atau 
gagasannya menurut saya 
sangat baik untuk mengangkat 
kebudayaan, cuma kemasannya 
itu kurang dikemas sedemikian 
rupa agar menarik anak muda 
gitu. Dan jadi yang saya yang 
saya perhatikan selama ini saya 
juga pernah menonton acaranya 
dan saya menilai bahwa itu tuh 
kemasannya masih jadul dan 
tidak menarik. Jadi 
antusiasmenya untuk menonton 
itu kurang gitu loh, kemasannya 
itu tidak untuk anak muda 
banget 
(Laki-laki) 
 
Saya lihat program-program di 
TVRI ini sebenarnya baik, di 
mana dia itu menempatkan sisi 
edukasi dan informasi lebih 
banyak dibandingkan dari 
hiburan. Tetapi sajiannya 
program ketika ditampilkan atau 
tampilan dari programnya itu 
sendiri bikin lebih kuno atau bisa 
dikatakan kuno karena dari 
warna yang tidak menarik terus 
gambar yang sedikit buram dan 
sebagainya itu tidak 
mencerminkan bahwa itu untuk 
anak muda dan justru 
cenderung bisa membuat anak 
muda itu bosan nonton di TVRI 
(Perempuan) 
 
TVRI masih kurang meriset lagi 
seperti apa yang diingini anak 
muda itu, lalu bagaimana 
mengemasnya yang cocok 
untuk anak muda. Jadi menurut 
saya masih kurang di risetnya 
aja sih mbak, kayak gitu 
(Laki-laki) 
 
Acara-acara yang lebih cocok 
untuk anak muda adalah acara-
acara yang lebih kekinian ya 
mbak. Yang behubungan 
dengan mungkin kayak trend-
trend fashion, trus lalu ada 

lebih ke arah inovasi, untuk 
packaging event-eventmya, sesi 
acara-acara yang dibawakan, 
dan juga orang-orang yang 
diundang untuk acara TVRI 
tersebut, untuk memilih public 
figure yang sekiranya meng-
enggage lebih banyak anak 
muda untuk menonton TVRI. 
Dan cara pembawaan, dan 
konten-konten yang diisiarkan, 
gitu mbak supaya menarik 
namun secara lengkap 
informasinya tersampaikan, 
walaupun menggunakan bahasa 
Jawa budaya-budaya lokal pun 
itu juga dibawakan dengan sesi-
sesi yang ringan santai sehingga 
mudah buat dinikmati oleh anak 
anak muda dan mungkin ini jadi 
salah satu inovasi 
(Perempuan) 
 
Aktif juga memberikan informasi 
dan konten konten melalui sosial 
media seperti yang saya tahu 
Metro TV atau channel TV lain 
saya kurang ingat mbak tapi 
salah satu channel TV dengan 
kalau tidak salah Nazwa Shihab 
dengan konten kontennya yang 
ada di sosial media di situ 
memang bisa buat kita banyak 
terkait channel tersebut dan 
terkait konten-konten yang 
dibawakan oleh Nazwa Shihab 
yang seingat saya 
mewawancarai beberapa 
narasumber perempuan yang 
merupakan Public Figure terdiri 
dari para pemuda, anak-anak 
muda jaman sekarang begitu 
mbak mungkin lebih banyak 
Exposure-nya di media sosial 
yang akan membawa mereka 
untuk tahu lebih dalam lagi 
terkait TVRI dan menonton lebih 
sering pada TVRI. Jadi ada 
Exposure yang lebih dari sosial 
media karena anak muda sering 
bergulat di sosial media 
(Perempuan) 
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mungkin juga ada acara musik 
yang dikemas lebih baik lagi 
lebih modern dengan host-host 
yang lebih kekinian lagi, dan 
mungkin di influencer-influencer 
juga mungkin dilibatkan dalam 
pembuatan acara itu. Dan 
mungkin TVRI yang masih 
kurang adalah belum mencoba 
beralih ke layanan digital 
streaming di internet 
(Laki-laki) 
 
Kalau dari saya mungkin ya 
kalau untuk milenial yang 
melihat TVRI sekarang mungkin 
yang ya kurang sih, soalnya 
mungkin kan milenial sekarang 
mencari yang lebih trend-trend 
mungkin. Soalnya kalau dari 
TVRI sendiri mungkin agak 
kurang di dari acara-acara di 
televisinya soalnya mungkin 
milenial kan ingin TVRI 
menyediakan infrastruktur dan 
teknologi penyiaran yang 
mampu   menjamin siarannya 
dapat di akses lebih mudah gitu 
seperti kualitas audio visual 
yang cukup baik gitu. 
(Perempuan) 
 

Makasar bagaimana cara menarik 
perhatian milenial ke TVRI tidak 
terlepas untuk ciri khasnya TVRI 
itu enggak, jangan dilepas kak 
karena itu sebagai ciri khasnya 
sebagai TVRI seperti kayak 
nasionalismenya, tapi buat 
program yang di mana milenial 
ini tertarik contohnya kan 
misalnya di RCTI itu naik 
ratingnya karena ada 
Indonesian Idol. Ratingnya 
Indosiar naik karena ada 
Dangdut Academy. Kenapa 
tidak TVRI buat lomba nyanyi 
lagu daerah, jadi orang setiap 
daerah mendukung mendukung 
daerahnya masing-masing 
secara tidak langsung dia 
menonton TVRI 
(Laki-laki) 
 

Mungkin TVRI itu bisa 
mengadakan apa ya berdiri 
seperti anak-anak muda milenial 
terkait bagaimana seperti 
memberikan contoh seperti apa 
yang mereka inginkan ataupun 
bisa apa ya, mengikuti dengan 
apa-apa yang viral saat ini bu. 
Karena anak-anak milenial 
sekarang cenderung lebih 
tertarik dengan apa-apa yang 
viral saat ini 
(Perempuan) 
 
Kalau saran sih buat TVRI itu 
untuk visualnya, talent-nya 
harus anak muda, lalu 
pencahayaan.Tata ruangnya 
juga (perlu diubah) masih kaya 
TVRI yang dulu, masih sampai 
sekarang itu saja tata ruangnya. 
(Laki-laki) 
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Kalau lomba menyanyi misalnya 
antar lagu daerah terus Tag 
Line dari TVRI adalah 
pemersatu bangsa, saya pikir 
kalau diperlombakan itu 
mungkin bisa jadi ada pemicu, 
pemicu yang satu ketika salah 
satu daerah yang menjadi juara, 
kemudian daerah-daerah lain 
merasa dari acara itu timbul 
masalah baru misalnya dan 
saya pikir untuk menghindari itu 
supaya tidak ada kontroversial 
antar suku apa dan sebagainya 
cukuplah saja budaya yang 
ditampilkan itu atau lagu-lagu 
daerah yang ditampilkan tidak 
seperti kita perlombakan seperti 
dengan acara-acara yang ada di 
stasiun TV yang lain 
(Laki-laki) 
 
Mungkin juga kita bisa 
memanfaatkan tokoh-tokoh 
supaya TVRI agar lebih bisa lagi 
dikenal oleh milenial. Atau 
mungkin misalnya seperti 
adakan lomba puisi yang 
kemudian itu jurinya mungkin 
bisa Fiersa Besari, itu kan 
terkenal juga di kalangan 
milenial mungkin bisa seperti itu, 
banyak yang tertarik itu 
(Laki-laki) 

Kalau dari saya itu sih bu, 
mungkin kalau dari saya, 
sebagai anak milenial tidak 
menyukai hal-hal yang berbau 
kayak terlalu formal, maunya sih 
kaya ada talk show-nya, komedi-
komedian. 
(Laki-laki) 
 
Baiknya jika TVRI itu diubah 
menambah beberapa program-
program acara hiburan, karena 
alasan lebih baik, karena 
beberapa anak-anak milenial 
lebih menyukai dan lebih 
menonton acara program 
hiburan. Namun buat program 
acara hiburan dengan ciri khas 
mereka sendiri, beda seperti 
dengan beberapa program-
program .acara hiburan yang 
lainnya 
(Perempuan) 
 

Medan Kontennya berbau milenial dan 
kualitas gambarnya diperbaiki. 
Berbau milenial itu misalnya ini, 
milenial itu kan masa pencarian 
jati diri. Di Youtube itu konten 
yang tentang “Menjadi 
Manusia”, “Obrolan Bagi Ibu” 
gitu kayak ngasih petunjuk, apa 
sih yang harus dilakukan anak 
muda; kalau lagi gini, apa sih 
step selanjutnya. Jadi mungkin 
kalau TVRI kerja sama dengan 
“Menjadi Manusia” atau lainnya, 
mungkin kontennya bakal 
disukai kami anak-anak muda 
(Laki-laki) 
 
Cara pengemasannya. 
Sekarang itu kaku semua 
acaranya. Bahkan acara 
hiburannya bisa dibilang garing. 

Lebih menggaet kawula muda 
sih ... ke generasi milenial itu 
tadi mungkin dengan 
gebrakannya, gebrakan yang 
bisa menarik perhatian generasi 
milenial tadi mungkin dengan 
apa ya, acara-acara yang 
mungkin out the box gitu yang 
belum pernah ditayangkan di 
televisi lainnya gitu, yang bisa 
menarik gimana ya, acara-acara 
out the box yang kawula 
mudanya mikir, oh ini belum 
pernah ditayangkan ni di televisi 
lainnya, atau oh ini bisa nambah 
apa namanya, wawasan baru 
gitu, tapi dengan cara yang tadi 
itu, karena generasi milenial 
memang suka yang seneng-
seneng gitu. 
(Laki-laki) 
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Kita nonton Cuma ‘oh...’ Cuma 
senyum, nggak tertarik untuk 
mendengar terus. Bisa buat 
talkshow yang mengundangnya 
artis, atau host-nya itu artis yang 
memang cukup terkenal kayak 
Raditya Dika. Dia kan bisa bawa 
acara yang santai terus tetap 
edukasi, tetap ada isis 
hiburannya. Kalau misalnya dia 
buat kemas acaranya menarik, 
ada unsur masa kini, dan tetap 
ada unsur edukatif dan 
informatifnya, Azka rasa bakal 
banyak sih yang nonton TVRI 
kol kemasannya...Dan satu lagi, 
kualitas gambar dan audio itu 
sangat penting sih. Pengambilan 
angel dan segala macamnya 
(Perempuan) 
 
Pertama dari kualitas tampilan 
diperbaiki, mengundang bintang 
tamu yang betul-betul mewakili 
milenial itu sendiri, seperti Tiktok 
kan juga banyak yang hype 
karena banyak influencer yang 
menggunakan itu sendiri. 
Mungkin bisa juga mengundang 
influencer tapi bukan yang 
berbau sensasi gitu. Tidak 
menampilkan yang mencari 
sensasi.  
(Laki-laki) 
 

 
Mulai dari memperbaiki teknis 
dari kualitas. Kemudian dari segi 
talent juga harusnya mereka 
lebih menghadirkan narasumber 
atau orang-orang yang lebih 
kekinian begitu, tidak hanya 
orangtua yang dihadirkan di situ. 
Kemudian dari konten pasti yang 
paling utama. Itu karena 
kontennya menurut saya 
membosankan, jadi harus ada 
inovasi-inovasi baru serta 
mungkin bisa dilakukan jika ada 
program baru atau konten baru 
bisa dipromosikan oleh TVRI 
melalui media sosial atau 
apapun yang bisa menjangkau 
anak muda. 
(Perempuan) 
 
Mungkin dari program beritanya 
itu bisa kayak CNN, yang 
mungkin pembawa acaranya 
atau host-nya lebih enjoy, lebih 
bahasanya itu lebih kekinian lah, 
lebih menjangkau anak-anak 
muda, dari pada yang kayak kita 
lihat, di TVRI itu lebih strike yang 
menghadap ke depan, terus 
kayak yang benar-benar formal 
gitu. Kemudian mungkin dari 
konten lainnya tadi seperti yang 
sudah dikatakan sebelumnya, 
mungkin dari konten komedi, itu 
juga menurut saya anak-anak 
muda bisa dirangkul melalui itu. 
(Laki-laki) 
 

 
 
 

4.3.12. Lembaga Penyiaran Publik 

Pengetahuan informan mengenai apa itu LPP (Lembaga Penyiaran 

Publik) menjadi salah satu temuan menarik dalam studi ini. Sejumlah hal yang 

dapat dicatat dari isu tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Banyak peserta FGD yang belum mengetahui mengenai LPP 
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2. Banyak peserta FGD yang menyatakan bahwa LPP adalan siaran TV 

pemerintah. 

3. Banyak peserta FGD yang menyamakan posisi dan peran TVRI sama 

dengan televisi swasta lain di Indonesia.  

4. Informan yang menyatakan memahami tentang LPP menyatakan bahwa 

LPP adalah:  

a. harus memberikan informasi yang memang dibutuhkan oleh publik 

luas,  

b. menjadi media utama penyampai informasi,  

c. tidak mengejar rating atau mengejar keuntungan,  

d. siarannya netral dan  independen,   

e. tidak menampilkan iklan komersial,  

f. lebih bertujuan mengedukasi daripada menghibur,  

g. lebih banyak menampilkan kontel lokal,  

h. merupakan televisi yang didirikan oleh negara. 

 

Berikut beberapa kutipan komentar peserta FGD mengenai pemahaman 

mereka tentang LPP.  

 
Wilayah Kutipan Pendapat dalam FGD 

Penonton TVRI Bukan Penonton TVRI 
Jabodetabek Kalau saya sih enggak setuju ya 

kalau dibilang TVRI hanya 
sebatas dibilang apa sih 
namanya, sebuah televisi 
informasi saja, jadi karena TVRI 
itu kan luas ya jangkauannya 
jadi sehingga kalau TVRI sendiri 
sudah luas, ya makanya berikan 
selain informasi, jadi ada 
semuanya ya enggak hanya 
hiburan tapi ada satu dan dua 
khas edukasi gitu, kan sekarang 

Mungkin lebih ke hal-hal yang 
sifatnya apa ya, idealisme gitu 
mbak, jadi kayak mungkin salah 
satunya mencerdaskan bangsa, 
karena kalau di lihat di TV-TV 
swasta kan dia banyak 
tercampur, banyak kecampur 
sama kepentingan-kepentingan 
misalnya pemilik TV gitu, atau 
misalnya kepentingan, misalnya 
kan kaitannya dengan iklan-iklan 
gitu mbak, misalnya tayangan 
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kayak ada Rumah Belajar gitu 
atau apa gitu yang harus ada. 
Terus ditambah lagi sama, apa 
ya mungkin persaingannya 
sama televisi lain kan mungkin 
kalau saya lihat TVRI itu kurang 
ya karena menampilkan ciri 
khasnya sendiri, jadi ciri khas 
tersebut sehingga tidak bisa 
membuat TV lain itu 
menyamakan. Sehingga TVRI 
itu kalau sudah ada ciri khas 
seperti itu, ya ditayangkan 
seperti itu aja 
(Laki-laki) 
 
Disamakan saja dengan televisi-
televisi swasta yang lain, namun 
tetap punya ciri khas sendiri 
(Laki-laki) 
 
Secara identitasnya lebih baik 
pastinya berbeda, karena 
secara kepentingannya pun kan 
sudah berbeda, jadi ya sudah 
kalau misalnya pun dia tetap 
pada hakekatnya menjadi salah 
satu stasiun yang dipercayakan 
oleh pemerintah, ya dijalankan 
saja identitasnya dan diperkuat 
mungkin identitasnya, biar bisa 
menjadi ciri khas sendiri bagi 
TVRInya itunya sendiri dari 
pada stasiun TV lainnya 
(Perempuan) 
 

tuh dipengaruhi periklanan gitu, 
nah kalau misalnya siaran dari 
Lembaga Penyiaran Publik, dia 
lebih apa, mungkin lebih netral 
dan enggak apa, komersial 
mungkin 
(Laki-laki) 
 
Mungkin kayak yang tadi 
dibilang teman tadi kan, karena 
istilahnya itu TV pemerintah dan 
lebih kayak untuk pendidikan 
gitu, sebenernya bisa aja sih 
kalau dibedakan dengan televisi 
swasta lain, jadi kayak untuk 
pendidikan, tapi memang 
menurut saya harusnya bisa 
lebih apa ya, modern dan 
mengikuti zaman sekarang biar 
bisa anak-anak milenial juga 
meskipun temanya pendidikan 
tapi tetap bisa relate aja. 
(Perempuan) 
 

Semarang Untuk muatan lokal eh itu 
adalah ciri khas dari TVRI dan 
menurut saya itu adalah hal 
yang patut dipertahankan. 
Maksudnya dipertahankan apa, 
dikembangkan di-upgrade gitu 
loh dengan kemasan-kemasan 
yang lebih segar dan terkesan 
tidak ketinggalan zaman 
ataupun kuno kayak gitu. 
Karena euhm kalau menurut 
saya eh poin lebih atau nilai 
plus dari TVRI itu sendiri adalah 
muatan lokal itu sendiri. 
(Laki-laki) 
 
Kalau dari segi informasinya 
kalau menurut saya sudah 
bagus mungkin di TVRI karena 

TVRI itu sebagai Lembaga 
penyiaran publik mbak, jadi dia 
itu sifatnya tidak komersial. Dia 
benar-benar penyiaran publik 
gitu mbak. Kalau dari saya sih 
itu mbak, jadi dia jarang banget 
untuk komersilin gitu mbak, 
bahkan tidak kan. 
(Laki-laki) 
 
TVRI itu kan jarang sekali ada 
iklan masuk ke TVRI karena dia 
lembaga penyiaran publik, 
karena dia kalau saya 
menganggap TVRI itu sebagai 
pionir televisi Indonesia, baru itu 
TV pertama kan itu. Dari situ dia 
bener-bener sebenernya TV itu 
hanya sebagai informan dulu itu, 
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(suara kurang terdengar). Lalu 
mungkin yang diperbaiki adalah 
dari segi visualnya juga mbak, 
gimana caranya kita me-reach 
penonton yang lebih banyak 
dengan visual yang lebih baik, 
gitu. Lalu untuk entertaiment 
mungkin ini yang menjadi 
maksudnya jadi PR banget lah 
buat TVRI, karena dengan 
potensinya TVRI yang sebegitu 
gedenya tersebar di banyak 
kota di Indonesia dia punya 
kantor gede-gede juga. Tapi 
yang jadi pikiran ini adalah TVRI 
masih kalah dengan 
entertaiment lokal yang 
berkualitas. 
(Laki-laki) 
 
 

media untuk penyampaian 
informasi kepada masyarakat itu 
fungsi utamanya TVRI 
(Laki-laki) 
 
Menurut saya lembaga 
penyiaran publik itu adalah 
lembaga yang merupakan yang 
memfasilitasi penyiaran untuk 
publik. Publik secara umum, 
secara luas, jadi dia 
memberikan informasi yang 
memang dibutuhkan oleh publik, 
informasi yang bersifat publik 
juga. Jadi dia itu mempunyai 
kecenderungan untuk 
menghindari hal-hal yang 
penyiaran, yang berbau 
komersial, jadi yang kayak 
sponsorship gitu-gitu, tapi gitu 
mbak menurut saya 
(Perempuan) 
 
Fungsinya sebenarnya berbeda 
sih, karena kalau stasiun TV 
nasional dia mengejar rating, 
mengejar hal-hal komersial, 
mengejar keuntungan. Kalau 
lembaga penyiaran publik itu dia 
harus memberikan informasi 
yang memang dibutuhkan oleh 
publik secara luas gitu. Hal-hal 
yang bersifat mengejar rating, 
atau mengejar keuntungan itu 
sebenarnya bukan ranahnya 
lembaga penyiaran publik 
(Perempuan) 
 

Makasar Enggak kak, baru saya dengar 
itu kalau untuk KPI mungkin 
saya sering dengar kalau untuk 
LPP, pernah dengar waktu mata 
kuliah jurnalistik kak tapi nggak 
terlalu mendalam, kayak asing 
itu nama, tidak terlalu familiar 
(Perempuan) 
 
Lembaga Penyiaran Publik ya 
kak? Tapi itu di mata kuliah 
jurnalistik kak, tapi enggak 
terlalu dalam juga. Yang RRI, 
apa sih kalau enggak salah. 
Cuma sebatas itu kak enggak 
dalamin juga 
(Perempuan) 

Kalau saya sendiri belum 
(Laki-laki) 
 
Lembaga penyiaran, kalau saya 
itu, lembaga yang mengatur 
tentang isi-isi yang berada 
dalam acara-acara dari stasiun-
stasiun TV tersebut 
(Laki-laki) 
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Medan Setahu saya LPP itu TVRI. Dia 

bergerak di bidang penyiaran 
yang dibuka untuk publik, 
seperti TVRI itu sendiri 
(Laki-laki) 
 
LPP itu lembaga penyiaran 
yang netral dan nggak memihak 
siapapun, dan bersifat 
independensi juga 
(Perempuan) 
 
Beda karena TVRI ini lebih ke 
penyampaian informasi dan 
edukasi ke penontonnya. Kalau 
TV lain kayak mungkin mencari 
apa yang diminati penonton, 
seperti sensasi, pro kepada 1 
kelompok 
(Laki-laki) 
 
TVRI lebih menjalankan 
peraturan yang dibuat 
pemerintah terkait penyiaran 
dibandingkan TV yang lain. 
(Misalnya) peraturan yang ...15-
30% kontennya harus konten 
lokal. Kalau TV lain nggak. 
Jarang sih ada TV swasta yang 
mau menyerahkan 15-30% 
konten nasional ke lokalnya 
gitu. Jadi beda sih. 
(Perempuan) 
 

Lembaga penyiaran publik itu 
lebih ke bertugas dalam 
mengedukasi daripada 
menghibur seperti TV-TV swasta 
lainnya 
(Laki-laki) 
 
Lembaga penyiaran publik itu 
setahu saya suatu lembaga 
yang menyiarkan suatu 
informasi, tapi dia sifatnya itu 
enggak komersial bu. Didirikan 
oleh negara dan bersifat 
independen 
(Perempuan) 

 
 
 
4.3.13. Saran untuk Perkembangan TVRI 

Terdapat catatan menarik saat peserta FGD ditanyakan apakah saran 

mereka bagi pengembangan TVRI. Beberapa informan menyebut TVRI harus 

melakukan “revolusi”. Peserta FGD mengemukakan beberapa usulan untuk 

TVRI sebagai berikut. 

1. TVRI harus menampilkan beragam acara: informasi, huburan, dan edukasi. 

2. Menampilkan muatan edukasi yang dikemas dengan menghibur. 
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3. Menampilkan informasi yang tidak melulu yang berat-berat (seperti politik 

atau korupsi), tetapi menampilkan informasi ringan yang dapat menarik 

perhatian kaum muda, termasuk yang mengundang rasa penasaran anak 

muda. 

4. Acara yang ditampilkan harus benar-benar mengikuti gaya anak muda, 

sehingga disukai anak muda. Dalam hal ini gaya anak muda yang tampil di 

media sosial dapat ditiru.  

5. Menampilkan artis yang populer di kalangan anak muda. 

6. TVRI harus memiliki ciri khas atau identitas tersendiri yang 

membedakannya dengan TV swasta, tidak perlu menyamakan diri dengan 

TV swasta. 

7. Menampilkan konten siaran kreativitas yang bermanfaat bagi anak (seperti 

yang pernah ditampilkan TVRI beberapa tahun lalu). 

8. Menampilkan siaran yang netral dan untuk kepentingan publik. 

9. Tidak menampilkan siaran yang menimbulkan pro-kontra sebagaimana 

ditampilkan oleh TV lain. 

10. Memproduksi sinetron berkualitas seperti “Keluarga Cemara”. 

11. Menampilkan program kartun. 

12. Tetap harus menampilkan siaran budaya dan mempertahankan ideologinya 

sebagai LPP, tetapi dengan pengemasan yang dapat saja meniru TV 

swasta dan harus mengikuti tren agar tidak tertinggal. 

13. Terdapat informan yang menyatakan bahwa status LPP yang merupakan 

lembaga yang independen, milik negara, tidak bertujuan untuk profit, dan 

murni untuk hanya menyampaikan informasi saja, menjadi penghalang bagi 

pengembangan TVRI.  
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Berikut beberapa komentar dari peserta FGD tentang saran mereka bagi 

perkembangan TVRI.  

 
Wilayah Kutipan Pendapat dalam FGD 

Penonton TVRI Bukan Penonton TVRI 
Jabodetabek Aku suka sebenarnya konsep 

CNN yang malem, jadi dia tuh 
mostly memang dia merekap 
berita, tapi lebih banyak 
informasi lainnya itu adalah 
informasi yang kayak, entah itu 
tentang kebudayaan, entah 
teknologi teknologi terbaru yang 
sedang diciptakan. Maksudnya 
kayak informasi yang menurutku 
sebenarnya kayak trivial 
mungkin ya jatohnya, tapi itu 
ada dan itu menarik aja buat 
dicari tahu. Maksudnya 
konsepnya enggak melulu 
tentang berita yang berat kayak 
kriminal atau misalnya  korupsi 
kayak politik gitu, jauh lebih 
enteng aja buat ditonton mas 
kalau buat aku pribadi. 
(Perempuan) 
 
TVRI itu konsisten program-
programnya juga mengedukasi 
sekali gitu dan menginspirasi. 
Tapi di satu sisi juga ada 
kekurangannya, mungkin dari 
sudut pandang saya sebagai 
milenial, kalau bagi saya 
memang kurang tertarik gitu, 
entah mungkin target pasarnya 
bukan saya gitu, terus yang 
saya lihat juga, yang kurang 
tertarik itu biasanya kan 
sekarang anak-anak muda itu 
lihat TV itu karena ada bintang 
tamu atau artis yang mereka 
kenal terus kayak ada dia, kita 
nonton. Sebenarnya gitu kan? 
Dan yang saya lihat di TVRI itu 
kebanyakan kayak artis yang 
kayaknya anak muda kurang 
kenal deh. 
(Laki-laki) 
 

Mungkin TVRI itu juga buat 
berita atau pendidikan juga, 
seharusnya sih bisa juga 
mengikuti kayak stasiun TV lain 
yang untuk menampilkan acara-
acara yang misalnya kayak yang 
ditayangkan, kayak misalnya 
saya dulu kayak kartun ada, 
kalau di TVRI kan enggak ada, 
istilahnya kayak berita atau 
pendidikan aja gitu, dan lebih 
banyaknya di situ. 
(Laki-laki) 
 
Mungkin karena dia ada di 
Lembaga Penyiaran Publik, 
harusnya beda… eh maksudnya 
orientasinya mungkin beda dan 
sah-sah aja. Karena ya itu tadi, 
dia kan bukan lembaga 
penyiaran yang berorientasi ke 
komersial gitu, jadi harusnya 
bisa lebih apa ya… lebih netral 
gitu sih. Soalnya kan TV swasta 
seperti saya bilang tadi, dia 
terlalu banyak dicampuri sama 
kepentingan misalnya tadi, pihak 
pengiklan atau pemilik 
stasiunnya gitu. 
(Laki-laki) 
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Semarang Lembaga Penyiaran Publik tuh, 
dia adalah lembaga yang 
independen dan itu milik negara 
jadinya, jadinya tuh tidak bukan 
tujuannya profit dan itu murni 
untuk hanya menyampaikan 
informasi saja. Dan eh seperti 
intinya tuh kalau menurut saya 
ya itu jadinya kayak penghalang 
untuk TVRI untuk bisa lebih 
maju daripada yang saat ini 
(Laki-laki) 
 
TVRI adalah TV jadi kayak apa 
namanya dia itu eh lebih 
independen dan juga dan jadi 
itu menjadi penghambat jadi 
kayak kurang maju dan kalau 
dari segi acaranya menurut 
saya juga masih itu tadi kayak 
kurang pengembangan karena 
mungkin LPP tadi, dia banyak 
mungkin banyak unsur-unsur ya 
di belakangnya ada unsur politis 
juga pasti, lalu kalau dengan TV 
swasta ya mungkin itu sih mbak, 
jadi kayak dananya juga masih 
kurang menurut saya membuat 
TVRI jadi kurang maju karena 
adanya perbedaan TV swasta 
dan TV publik tadi. 
(Laki-laki) 

Menurut saya lembaga 
penyiaran publik itu sekarang 
harus berevolusi sih kayak, 
saya enggak tahu kekuatan 
hukumnya, apakah lembaga 
penyiaran publik boleh 
menerima iklan komersial atau 
tidak, belum mempelajari 
tentang hal itu, cuma ke arah 
sana, untuk menyamai TV 
swasta lainnya, saya rasa tidak 
ada masalah untuk lembaga 
penyiaran publik melakukan hal-
hal itu. Cuma yang perlu 
digarisbawahi adalah hal 
tersebut harus 50% - 50% 
dalam artian tidak 100 % juga 
menjadi lembaga seperti TV 
swasta yang 100% tetap harus 
bertahan pada ideologi awal 
lembaga penyiaran publik itu 
mbak. Karena pada dasarnya 
biasanya muatan-muatan 
kedaerahan, nilai-nilai 
kependidikan Pancasila, 
ideologi-ideologi kita, jadi acara-
acara yang sifatnya hiburan, 
acara-acara yang sifatnya 
mengejar rating, itu bukan 
ranahnya lembaga penyiaran 
publik, cuma lembaga penyiaran 
publik juga bisa menurut saya 
menuju ke hal itu, maksud saya 
bisa membuat program yang 
menyerupai stasiun TV swasta, 
cuma tetap berpegang teguh 
kepada landasan dasar yang 
tadi, yang mana yang dia  
menyiarkan hal-hal yang 
bersifat publik, bermuatan lokal, 
berbudaya dan lain sebagainya. 
(Perempuan) 
 
TVRI harus berevolusi, yang 
mana dalam artian (suara hilang 
1:53:57) lokal berbasis lokal, 
muatan-muatan yang 
berbudaya, muatan-muatan 
khusus Indonesia yang publik 
banget. Pokoknya yang publik 
banget atau Indonesia banget. 
Itu memang harus dan kita tidak 
boleh kehilangan hal tersebut 
karena jika kita merubah 100 % 
lembaga penyiaran publik 
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menyerupai TV swasta itu sama 
saja kita menghilangkan acara-
acara yang berbudaya, kita 
kehilangan akar kita, menurut 
saya seperti itu mbak. Cuma kita 
juga harus berevolusi, di mana 
kita harus mengikuti tren, agar 
kita tidak tertinggal, agar kita 
juga masih tetap, masih disukai, 
masih eksis, masih memiliki, dan 
publik masih sadar ini lho TVRI 
itu masih ada di Indonesia gitu 
mbak, TVRI itu masih menjadi 
penyiaran publik kita. Caranya 
bisa seperti yang dibilang RA 
tadi dengan mengikuti tren yang 
sedang viral dalam artian viral 
yang bersifat positif, bukan viral 
yang random atau enggak jelas 
(Perempuan) 
 

Makasar Kalau saya rasa tidak perlu kak, 
karena TVRI kan punya ciri 
khasnya sendiri tidak perlu 
samakan dengan stasiun 
swasta, karena kalau dia sudah 
sama dengan stasiun-stasiun 
yang lain orang bakalan 
berpikiran, aih, tidak ada 
identiknya dari TVRI tidak usah 
nonton itu. Stasiun TV yang ini 
saja, apalagi sekarang kan 
TVRI sudah bagus kak 
program-programnya saya rasa 
(Laki-laki) 
 
Kalau saya kak mungkin 
hiburannya mungkin ditambah, 
tapi hiburan ini bersifat edukatif 
atau mungkin juga bisa 
ditambahkan mungkin acara 
pantun yang edukatif mungkin 
itu kak. Tapi kalau untuk apa 
namanya enggak mesti sama 
acaranya dengan stasiun TV 
yang lain. Cuman penambahan 
hiburan aja sih. 
(Laki-laki) 
 
Waktu dulu saya kecil itu 
berefek sekali program TV 
tentang kreativitas tentang 
kerajinan, nah sekarang saya 
rasa di TVRI itu sudah hilang 
kak yang seperti itu padahal itu 

Masing-masing stasiun televisi 
mempunyai seperti yang 
dikatakan tadi apa teman, diliat 
porsi atau bagiannya masing-
masing bu yang berbeda-beda. 
Karena stasiun TVRI sendiri 
menurut saya lebih 
mengedepankan bagaimana 
budaya-budaya lokal yang ada 
di Indonesia ini 
(Laki-laki) 
 
Kalau menurut saya ibu 
sebaiknya beda, karena 
istilahnya harus berinovasi 
dengan cara menunjukan ciri 
khas dari stasiun TVRI sendiri, 
jadi apa ya, mengikuti dengan 
program acara-acara TV dengan 
stasiun TV yang lainnya, 
mungkin apa ya yang masih 
harus dibenahi seperti talent-
talent dari program acaranya 
TVRI mungkin harus lebih 
dibenahi lagi. 
(Perempuan) 
 
Menurut saya alangkah lebih 
baiknya juga untuk 
mengedepankan sebuah berita 
yang menarik, tapi ada juga 
sedikit dibumbui komedian tapi 
tidak selebay dengan TV-TV 
yang ada di sebelah. Kalau 
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bagus untuk anak-anak, karena 
bisa meningkatkan daya 
kreativitasnya walaupun tidak 
diajarkan secara langsung. Tapi 
dari situ bisa meningkatkan 
kreativitas anak-anak dengan 
menonton bagusnya juga lebih 
terpanggil aih bagusnya bikin 
beginian kita coba-coba karena 
itu saya rasakan dulu waktu 
kecil kak nonton program TV itu 
(Laki-laki) 
 
TVRI itu Kak mungkin untuk 
identiknya dipertahankan yang 
sekarang apalagi soal politik 
dipertahankan harus netral pro 
terhadap rakyat. Mungkin itu 
saja kak pesan untuk TVRI 
karena kita kan harapannya 
rakyat ini mau punya stasiun TV 
yang betul-betul pro atas rakyat 
dan tidak kontroversial kayak 
stasiun TV yang lain kak, seperti 
itu 
(Laki-laki) 
 

Bahasa Makassarnya itu “tak 
lewa sekali” kalau misal terlalu 
berlebihan, jadi mungkin ke 
depannya untuk mengikuti 
sebuah arus perkembangan 
harus juga mengedepankan 
sebuah berita dan dibumbui 
dengan sedikit hal komedian 
ataupun hiburan-hiburan. 
(Laki-laki) 

Medan Saya pikir seharusnya memang 
beda. Apa yang ditampilkan 
TVRI sekarang sudah seperti 
identitas TVRI yang 
membedakan dari yang lain. 
Jadi nggak perlu juga mencari 
rating dan mencari sensasi, 
nggak ada bagusnya mencari 
sensasi itu. Ataupun yang perlu 
ditambahkan adalah karya anak 
bangsa yang menarik perhatian 
anak muda, tapi tidak 
menampilkan sesuatu yang pro-
kontra seperti di TV-TV lain 
(Laki-laki) 
 
Kalau TVRI mau mengejar 
rating kayak yang dilakukan TV 
swasta, sebenarnya saya  
kayak mikir kenapa ya TVRI itu 
nggak buat sinetron? Dulu kan 
kayak sinetron yang “Keluarga 
Cemara” itu sukses, kenapa 
sekarang nggak dibuat lagi? 
Toh sinetron kan juga nggak 
selamanya mengandung 
konotasi negatif. Bisa aja 
mereka membuat yang pure 

Sosial kalau TVRI menyasar 
anak muda, sosial mereka 
sudah bisa, kalau dilihat dari 
gaya desain-desain mereka di 
TV sama di media sosial, sama 
konten-konten yang mereka 
tawarkan, sosial mereka 
menyasar anak muda, cuma 
mereka enggak berhasil begitu. 
Kenapa sih TVRI enggak 
berhasil menyasar ke 
segmentasi anak mudanya? 
Karena yang pertama, alasan 
yang paling pokok sih, TVRI itu 
image-nya masih gaya lama, 
bagi kalangan generasi-generasi 
sekarang ya masih dinilai 
kualitas yang buruk, kontennya 
lebih banyak tentang budaya-
budaya, dan enggak menarik lah 
gitu. 
Misalnya kemarin tuh, waktu 
TVRI pertama kali menyiarkan 
Liga Inggris, ada teman  
ngabarin, “eh kau tahu enggak 
kalau TVRI menyiarkan Liga 
Inggris?” lah kok sekarang di 
TVRI, kualitas gambarnya buruk 
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tentang keluarga gitu, kayak 
“Keluarga Cemara” gitu kan. 
Siapa tahu bisa menambah 
hiburan di TVRI itu sendiri. 
(Perempuan) 
 
Mungkin TV swasta punya goal 
sendiri dalam mendirikan suatu 
stasiun TV. Misalnya kayak 
NetTV itu memang goal-nya 
untuk hiburan atau sesuatu 
yang berbau fresh dan anak 
muda banget, TVOne memang 
berita. Beda dengan TVRI, 
apalagi TVRI sangat terikat 
dengan aturan karena tentang 
pemerintahan. Jadi mereka 
memang fokus mengedukasi 
dan menginformasi. Walaupun 
mereka buat segmen hiburan 
segala macam, tapi harus tetap 
mengedukasi dan 
menginformasi. 
(Laki-laki) 
 

dong, begitu. Dari situ sudah 
nampak kalau TVRI ini image-
nya ini di generasi sekarang ini 
kayak enggak cocok lah. Tapi 
sekarang TVRI itu 
pergerakannya malah mengarah 
ke kami, terus kenapa sih TVRI 
juga belum berhasil-berhasil? 
Karena dari konten-konten yang 
mereka buat, program-program 
siaran yang mereka bawakan itu 
ada sih hal inti yang belum 
terlaksana, mbak, apa ya, 
biasanya kan kalau program 
talkshow itu kita dibuat 
penasaran sama topik yang 
dibahas, itu kenapa ya bisa 
seperti itu? apa ya jawabannya? 
siapa sih yang bakal diundang? 
Misalnya gitu, itu pun enggak 
berhasil, enggak dilaksanakan di 
TVRI. Kayak TVRI tuh kan ya 
mengadopsi gaya, gaya apa ya 
dibilang, kayak gaya 
algoritmanya Youtube. Kayak 
gaya-gaya konten yang ada di 
Youtube, itulah gaya-gaya yang 
ada di TVRI itu kalau yang 
talkshow. Beda sekali sama 
yang ada di Mata Najwa yang 
ada di Trans 7, kayak di ILC, 
mereka itu kayak mancing gitu, 
orang penasaran, topik yang 
bakal dibahas misalkan 2 atau 1 
hari sebelumnya topik yang 
bakal dibahas adalah ini, 
misalnya. Atau 5 hari sebelum 
hari Mata Najwa tayang, ada isu 
menarik misalnya Kejaksaaan 
Agung misalnya kebakaran, 
orang jelas penasaran nih, pasti 
ini dibahas nih di Mata Najwa, 
terus dibahas lagi oleh Netizen 
tentang “ini pasti dibakar nih”, 
“ini pasti yang bakar ini yang 
berkepentingan”, ini yang bakar, 
kayak gitu-gitu. Netizen kayak 
terlibat dan rasa penasarannya 
muncul dari sebelum program itu 
tayang dan program itu sudah 
tayang, gitu. Itu yang belum 
terlaksana di TVRI. 
Terus untuk bagian konten-
kontennya jadi menurut saya  
juga sosial menarik bu, kayak 
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untuk bagian edukasi TVRI itu 
kayak ada kan yang dari pagi-
pagi itu yang kayak waktu 
belajar gitu. Mereka menyajikan 
kayak yang belajar dari rumah, 
sosial bagus dan itu kan benar-
benar menyasar milenial, artinya 
belajar dari rumah itu kan rata-
rata kan generasi-generasi 
milenial gitu kan, kayak anak 
SD, SMP, SMA dan kuliah gitu. 
Jadi kalau mau belajar sambil 
menonton TV, ya sudah nonton 
TVRI gitu. Karena kan itu sosial 
menyasar milenial tapi enggak 
berhasil karena rata-rata sosial 
kalau belajar dari rumah itu ya 
rata-rata pakai gawai atau laptop 
bu, bukan dari TV. Karena kalau 
dari TV itu biasanya ya belum 
lagi diseling-selingi iklan 
biasanya, belum lagi kita bebas 
memilih materi apa yang mau 
kita pelajari gitu, jadi sudah 
enggak cocok aja bu mereka 
untuk membuat program 
edukasi yang kayak sekolah tapi 
dia komunikasinya yang satu 
arah di TV. Sebaiknya itu gaya-
gaya yang langsung kayak di 
media sosial. 
Terus untuk konten musik 
misalnya, TVRI juga, Star baca 
sedikit di media sosialnya, 
mereka itu TVRI kayak ada 
program siaran yang tentang 
musik, gitu band-band musik itu 
mereka menyasar anak muda 
juga. Misalnya yang kayak Tulus 
gitu itu kan rata-rata anak muda, 
misalnya itu kan menyasar anak 
muda juga bu, namun mereka 
kurang berhasil karena dari 
nama acaranya aja memberikan 
kesan boring gitu. Rumah Musik 
Indonesia, kayak kurang 
bernyawa kali ya gitu untuk anak 
muda. Jadi rasanya ini pasti 
musiknya musik-musik lawas 
nih, musik-musiknya gaya-gaya 
orangtua nih, padahal artis-artis 
anak muda gitu yang disukai 
anak muda begitu. 
(Laki-laki) 
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Jadi kalau TVRI ini kan 
identitasnya yang kita ketahui 
dulunya TVRI ini kan basic-nya 
informasi gitu kan, 
independennya TVRI ini 
sebaiknya bergerak di 
pemberitaan-pemberitaan, tapi 
isu-isu yang dibahas itu 
sebaiknya isu-isu yang memang 
dibicarakan sama masyarakat, 
gitu, dibicarakan sama publik. 
Jarang gitu kalau TVRI 
mengangkat kayak isu-isu 
misalnya kayak Kejaksaan 
Agung kemarin itu terbakar 
misalnya. Enggak ada talkshow 
yang heboh untuk membahas 
itu. yang ada malah di TV-TV 
swasta gitu, padahal TVRI ini 
sifatnya independen gitu atau 
misalnya kemarin tentang 
Omnibus law, yang dibahas 
secara mendalam itu malah 
kayak TV One, Metro TV atau 
Trans 7 gitu bukan TVRI, dan itu 
benar-benar terbalik sama BBC 
tadi. 
(Laki-laki) 
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Bab 5 
Diskusi, Kesimpulan, dan Rekomendasi 

 
 
 

5.1. Diskusi 

Penelitian ini menggali kebutuhan-kebutuhan unik dari masing-masing 

penonton televisi yang menunjukkan karakter khas dari penonton televisi Gen 

Z, yang berbeda jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Studi ini 

melihat bagaimana penggunaan media (media use) individu didorong oleh 

motivasi untuk memuaskan kebutuhan sosial dan psikologis.    

Informan Gen Z adalah khalayak yang menggunakan beragam media. 

Mereka terutama menggunakan media digital dan menjadikan televisi sebagai 

media pendukung atau pelengkap saja atau sebagai media yang digunakan 

bersama-sama keluarga di rumah. Selain tidak menjadikan media televisi 

sebagai media utama, informan juga sudah beralih dari media massa (old 

media/media lama) lainnya ke media-media digital. Mereka tidak lagi 

mendengarkan radio, melainkan beralih ke podcast. Film juga tidak lagi 

ditonton di layar lebar (bioskop), melainkan melalui plafform semacam Netflix. 

Begitu juga Gen Z umumnya tidak lagi membaca media cetak, melainkan 

mengakses berita atau informasi dari situs berita daring/media online.  

Riset ini menunjukkan bahwa informan beralih menonton televisi saat 

sudah penat mengakses media sosial. Saat menonton TV pun, informan masih 

mengakses media digitalnya. Dengan demikian infoman menggunakan lebih 

dari satu media pada saat yang relatif bersamaan.   

Keragaman media yang diakses informan menegaskan apa yang 

disebut sebagai fenomena media repertoire. Pada era kelimpahan media 
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seperti sekarang, individu menggunakan beragam media (cross-platform) 

untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda atas informasi –inilah  media 

repertoire  (Heeter, 1985; Hasebrink & Pop, 2006). Sebagaimana dikatakan 

oleh Kim (2014), repertoar media, yakni kumpulan sumber media yang biasa 

digunakan orang, perlu dikaji untuk kita lebih memahami perilaku penggunaan 

media lintas platform di lingkungan media saat ini. 

Keragaman media dan platform yang digunakan juga menunjukkan 

bahwa informan potensial untuk mendapatkan makna dari beragam sumber 

media yang berbeda. Sebagaimana yang dikatakan oleh Croteau & Hoynes 

(2014), makna yang dibentuk tidaklah datang dari penggunaan media tunggal, 

melainkan dari apa yang disebut penggunaan "second screen” atau “layar 

kedua". Hal ini memang lazim terjadi di era internet, yakni pengguna media 

mengkonsumsi konten media dan kemudian berbagi reaksi dan berdiskusi 

dengan orang lain secara online. 

Kondisi inilah yang terlihat dalam riset ini. Karena penggunaan media 

daring yang tinggi bagi khalayak, maka makna yang terbentuk bagi khalayak 

dari konsumsi media banyak didapat dari beragam layar (platform). Media 

digital menjadi media utama yang jadi rujukan bagi informan muda ini. Itulah 

sebabnya informan menyebutkan bahwa orang-orang yang dinilai populer 

adalah mereka yang populer di media baru, bukan di media massa (misalnya 

dari media televisi dan film). Mereka yang populer ini dapat saja selebram atau 

influencer. Hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi TVRI, karena salah satu 

saran yang diusulkan oleh para informan adalah agar TVRI menampilkan 

mereka yang populer di media sosial –sesuatu yang potensial membuat TVRI 

dapat lebih didekati oleh kaum muda. 
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Karena pemaknaan dari second screen ini pula yang tampaknya 

berpengaruh tentang saran dari informan agar TVRI melakukan upaya promosi 

di media sosial. Adanya promosi mengenai acara TVRI yang masif di media 

sosial menjadi awal mereka untuk menyadari adanya program tertentu di TVRI 

dan potensial untuk kemudian membuat mereka tertarik untuk menontonnya. 

Hal ini berpotensi untuk menjadi “layar pertama” yang sangat penting, yakni 

konten media yang menarik minat khalayak dan memprovokasi pengguna 

media untuk mengunggah komentar dan konten mereka sendiri (Croteau & 

Hoynes, 2014). Apalagi, “layar kedua” memungkinkan mereka  untuk saling 

berbagi reaksi dengan orang lain secara daring. Karena di era digital ini terjadi 

interaksi yang mendorong engagement para pengguna media, maka adalah 

penting bagi TVRI untuk memahami sekaligus memanfaatkan kondisi ini.  

Informan menonton TVRI umumnya karena rekomendasi atau ajakan 

anggota keluarga, terutama orangtua. Menjadi penting untuk membuat kaum 

muda ini memilih tayangan TVRI karena pertimbangan sendiri, bukan karena 

ikut-ikutan dengan anggota keluarga lainnya. Karena kondisi ini, maka promosi 

yang dilakukan di media sosial menjadi jalan masuk untuk mengajak kaum 

muda penonton TVRI untuk lebih terlibat dengan program-program TVRI, 

karena tampilan TVRI di media sosial yang dapat memikat anak muda akan 

melahirkan engagement, sesuatu yang sangat penting sebagai salah satu 

karakter budaya digital. 

Walaupun anak-anak muda pengguna media televisi adalah apa yang 

disebut Marcus (2013) sebagai traditional spectator (spektator/penonton 

tradisional) akibat konvergensi media, namun penting sekali untuk terus 

mempertahankan khalayak massa ini. Potensi traditional spectator ini untuk 
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meninggalkan televisi sangat besar, sebagaimana tercermin pada riset ini. 

Kesulitan mencari informan penonton televisi sebagaimana dinyatakan di awal 

Bab 4 adalah sinyal yang sangat kuat mengenai hal ini. Ditambah lagi, daya 

pikat media digital sangat kuat bagi anak-anak muda ini, sementara sebaliknya 

karakter televisi sudah dianggap ketinggalan zaman dan tak dapat lagi 

memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan khalayak muda yang adalah kaum 

digital natives. Karakter media digital yang asynchronus, dengan tawaran 

konten yang sangat beragam, yang dapat dikonsumsi setiap saat melalui 

beragam platform, sangat identik dengan budaya kaum muda dan dapat 

memenuhi kebutuhan anak muda.  Dalam konteks inilah media massa (dalam 

hal ini televisi), untuk dapat terus mempertahankan traditional spectator 

mereka, harus terus menyesuaikan diri dengan khalayak  muda. 

Mendengarkan umpan balik dari khalayak menjadi suatu keniscayaan. Hal ini 

sebagaimana dikatakan Marcus (2013) adalah hal yang membuat media 

massa dapat terus berfungsi. Sejalan dengan hal ini,  Watson & Hill (2012) 

menegaskan bahwa mengukur dan memonitor repons khalayak menjadi hal 

yang dapat mencegah perginya khalayak. 

 

5.2. Kesimpulan 

1. Televisi tidak lagi menjadi media utama bagi generasi milenial, terutama 

generasi Z untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dan hiburan. 

Medium daring seperti sosial media, situs berita, dan video streaming 

menggantikan peran media tradisional dan sudah menjadi bagian penting 

dalam kehidupan generasi muda. Hal ini menjadi sinyal awal yang harus 

diantisipasi oleh industri televisi. Memang tercatat bahwa  sejumlah riset 
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menunjukkan kaum muda masih menonton TV, namun dengan frekuensi 

dan intensitas yang sudah berkurang jauh. Kesulitan yang didapatkan saat 

mencari informan penonton televisi selama melakukan penelitian 

merupakan bukti nyata bahwa kalangan muda --apalagi kelompok digital 

native— sudah meninggalkan media televisi dan beralih ke media daring.  

2. Bukan hanya televisi yang ditinggalkan oleh generasi milenial. Media 

konvensional seperti radio, film bioskop, dan surat kabar mengalami 

dampak serupa. Munculnya podcast yang menggantikan radio, situs berita 

daring yang menggantikan surat kabar, dan plafform semacam Netflix yang 

menggusur bioskop merupakan keniscayaan dalam industri media 

kontemporer. Perubahan dalam ekosistem membuat media-media lama 

harus beradaptasi, termasuk mengadopsi teknologi terbaru dalam 

praksisnya, untuk tetap dapat berkompetisi. atau 

3. Generasi milenial dan Z menyukai tipe media yang “on-the-go”, 

“asynchronous” dan dapat dikonsumsi kapan saja melalui beragam 

platform. Karakteristik ini identik dengan media daring. Kemampuan 

industri televisi untuk membaca perubahan khalayak dan untuk 

mengadopsi perkembangan teknologi dapat menjadi kunci untuk tetap 

dapat bertahan dan bersaing. Kemampuan televisi untuk dapat hadir dalam 

gawai digital (misal telepon pintar atau tablet) atau menggunakan saluran 

media sosial yang memungkinkan khalayak dapat berinteraksi akan 

membuat milenial tetap mengkonsumsi televisi.  

4. Televisi tetap menjadi media keluarga walau fungsinya tidak lagi dominan 

seperti sebelumnya. Generasi milenial menghabiskan waktu di depan layar 

kaca sebagai selingan atau setelah penat menggunakan media internet. 
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Kalaupun televisi dijadikan bagian dari ritual keluarga, program acara yang 

ditonton kerap diselingi dengan melihat layar lainnya, yakni telepon 

pintar/selular. Penggunaan layar yang lebih dari satu bisa menjadi 

penanda dominasi media daring di ruang keluarga.  

5. Program acara televisi yang kreatif dan edukatif masih menjadi daya tarik 

utama untuk kelompok Generasi Z. TVRI memiliki keunggulan dengan 

menyajikan konten religi, edukasi, dan informasi yang masih disukai 

generasi muda. Namun informan memberikan catatan terkait cara 

pengemasan program tersebut yang dianggap belum cukup atraktif. Selain 

itu isu kualitas teknis audio visual menjadi hal penting lain yang harus 

diperhatikan TVRI.  

6. Informan penonton TVRI banyak menonton program siaran berita di TVRI. 

Dibandingkan dengan program siaran berita di televisi lainnya, program 

berita TVRI dinilai memiliki keunggulan karena netral dan independen. Hal 

ini menjadi peluang bagi TVRI, mengingat informan Gen Z menggunakan 

televisi untuk menonton berita dengan tujuan untuk mengkonfirmasi 

kebenaran informasi yang mereka dapatkan dari media sosial.  

7. Mengingat media sosial menjadi media utama bagi kaum muda digital 

native, maka “menjangkau” mereka di media sosial menjadi penting. 

Program acara TVRI harus dipromosikan melalui media sosial, dinilai 

menjadi bagian penting untuk menarik atensi generasi muda milenial dan 

generasi Z, karena melalui medium daring inilah kaum muda mendapatkan 

informasi harian. Ini relevan dengan adanya penilaian informan bahwa 

anggapan TVRI kurang tepat untuk penonton muda lebih dikarenakan anak 

muda banyak yang tidak mengenal program-program TVRI. 
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Mempromosikan program televisi secara gencar melalui media sosial 

menjadi penting karena adanya potensi bahwa program TV yang menjadi 

“trending topic” dalam ruang maya kemungkinan besar akan dilihat oleh 

generasi muda, seperti yang banyak dilakukan oleh program-program TV 

yang menyasar kaum muda di TV-TV swasta selama ini. 

8. Selama ini dinilai TVRI tidak mengangkat hal-hal yang tengah jadi 

perhatian masyarakat (viral). Itulah sebabnya tumbuh penilaian bahwa 

konten yang diangkat TVRI tidak kontemporer. 

9. Talents (seperti penyiar atau bintang tamu) yang populer di kalangan 

generasi Z menjadi faktor penting yang dapat membuat mereka menonton 

televisi. Influencer media sosial ataumemiliki potensi untuk menarik 

perhatian khalayak muda. Selain itu figur penting dalam dunia maya juga 

dapat membantu untuk mempromosikan acara program yang diampunya. 

Strategi ini dapat dilakukan TVRI danatau hal ini sudah dilakukan stasiun 

televisi swasta dan dianggap efektif dan berhasil. 

10. TVRI dinilai tidak berkomunikasi dengan menggunakan simbol-simbol 

yang akrab dengan segmen penonton anak muda. Informan tidak merasa 

bahwa TVRI menjadikan anak muda sebagai target khalayak TVRI. Hal 

inilah yang menyebabkan anak muda tidak mau mendekati TVRI dan 

menjadikan TVRI sebagai salah satu media yang dapat memenuhi 

kebutuhan mereka. Selama ini mereka yang menonton TVR karena 

Imengikuti kebiasaan orangtua yang memang memilih menonton TVRI 

dibandingkan televisi swasta. Upaya untuk berkomunikasi dengan simbol-

simbol anak muda harus dilakukan oleh TVRI dengan kesadaran bahwa 

anak muda yang disasar juga harus ditarik dari keterlibatannya yang 
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sangat tinggi dengan mediadigital, mengingat daya tarik media digital yang 

sangat besar bagi kaum muda selain anggapan bahwa televisi kalah 

bersaing denganmedia digital.   

11. Salah satu sebab mengapa TVRI tidak dilirik oleh kaum muda adalah 

masalah teknis siaran. Tampilan teknis siaran TVRI dianggap tidak 

modern, belum menggunakan teknologi HD (high definition), sesuai 

perkembangan zaman, dan kurang sesuai selera anak muda. Selain itu, 

terdapat informan yang mengeluhkan bahwa siaran TVRI memang tidak 

dapat diakses oleh pesawat televisi mereka. 

12. Sebab lainnya mengapa TVRI tidak ditonton anak muda adalah 

pengemasasan acara yang membuat TVRI dinilai ““televisi jadul” dan 

memiliki konsep acaranya yang tidak modern dan “tidak milenial”. 

Pengemasan ini antara lain terentang mulai dari pengisi acara yang kaku, 

formal dan kurang menampilkan sosok anak muda, penggunaan backdrop, 

tampilan grafis dan warna, dan nuansa yang buram serta kurang ceria.  

13. Konten informasi lokal dan budaya lokal menjadi keunggulan TVRI dan ini 

harus dipertahankan. Informan yang merasa diuntungkan dengan adanya 

program lokal ini adalah mereka yang berada di luar Jabodetabek. Mereka 

menilai program tersebut tidak mereka dapatkan dari televisi-televisi 

lainnya, apalagi program berita lokal TVRI tersebut dinilai sangat aktual. 

Walaupun begitu kritik muncul terhadap cara pengemasan acara tersebut. 

Diharapkan program tersebut dapat lebih atraktif dan dikomunikasikan 

dengan simbol-simbol yang dekat dengan keseharian Generasi Z. 

14. Masih ada anggapan pada diri informan bahwa TVRI adalah media 

pemerintah, dan ini bukanlah gambaran yang positif mengenai TVRI. 
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Gambaran ini tidak lepas dari sejarah kelembagaan TVRI yang diketahui 

oleh informan. 

15. Banyak informan yang tidak mengetahui tentang apa itu Lembaga 

Penyiaran Publik (LPP). Informan yang memahami tentang TVRI sebagai 

LPP menilai bahwa TVRI harus berfokus kepada tugas pelayanan 

informasi dan hiburan kepada publik, dan tidak perlu meniru televisi 

swasta. TVRI diharapkan mampu mengisi kebutuhan publik untuk dapat 

menghadirkan acara televisi yang berkualitas, kreatif, edukatif dan 

sekaligus menghibur yang mencerminkan identitas bangsa Indonesia. 

Program siaran budaya merupakan salah satu program siaran yang harus 

diangkat untuk menampilkan karakter LPP. Diharapkan juga, sebagai LPP, 

TVRI harus mengikuti tren agar tidak tertinggal. 

  

5.3. Rekomendasi 

1. Konten. Kekuatan konten TVRI dalam perspektif penonton ada pada 

program berita yang tidak berpihak, program jalan-jalan, dan program 

bernuansa lokal. Kekuatan ini merupakan aset TVRI yang perlu 

dikembangkan lebih lanjut dan mendapatkan prioritas untuk 

pengembangan ke depan. Selain itu selama masa pandemi, TVRI 

dipercaya sebagai media untuk konten edukatif untuk pembelajaran jarak 

jauh. Kesempatan ini perlu digunakan secara serius untuk 

mengembangkan konten edukatif yang akan menjadi pembeda TVRI 

dengan televisi swasta.  

2. Teknis. Terdapat beberapa lokasi yang masih mengalami kendala sinyal 

dan bahkan tidak dapat mengakses siaran TVRI sama sekali. Selain itu 
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tidak semua lokasi dapat menikmati siaran HD dalam format digital. 

Stasiun TVRI pusat dan lokal harus bersinergi untuk menyajikan kualitas 

audiovisual dapat bersaing dengan televisi swasta, terutama terkait 

digitalisasi standar penyiaran. 

3. Konvergensi Media. Gen Z memiliki pola konsumsi media yang berbeda 

dengan generasi sebelumnya. Mereka mengkonsumsi media secara 

asynchronous, on demand, dan menggunakan gawai digital. TVRI harus 

dapat beradaptasi dengan karakteristik unik generasi muda ini. Pembuatan 

kanal di Youtube atau pembuatan situs yang menayangkan secara live 

atau tunda, dapat menarik kaum muda Gen Z dan milenial untuk 

mengkonsumsi program acara TVRI. 

4. Promosi. Penggunaan media sosial yang mendorong interaksi 

(engagement) menjadi faktor penting yang dapat mendorong penonton 

muda untuk mengakses TVRI. Acara yang bagus tanpa strategi promosi 

yang tepat, tidak akan dapat merebut perhatian khalayak. Strategi yang 

dilakukan “Mata Najwa” yang menciptakan trending topic di media sosial, 

dapat dijadikan acuan bagi TVRI ke depannya. 

5. Talents. Pembawa acara yang konservatif, terlalu kaku, dan terlalu formal 

tidak akan dapat menarik perhatian Gen Z. Figur populer di ruang maya, 

seperti influencer media sosial dan selebgram dapat menjadi alternatif 

sosok untuk menggaet pemirsa muda. 

6. Kemasan. Acara harus dikemas dalam format yang atraktif dengan 

elemen audiovisual yang menarik seperti kamera (posisi, sudut, gerakan, 

pembingkaian, pilihan lensa), editing, tata suara, dan mise en scène. 
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NetTV menjadi benchmark yang dapat dijadikan acuan untuk 

pengembangan kemasan program ke depannya. 

7. Pemosisian TVRI.  Upaya TVRI agar dapat tetap relevan di mata Gen Z 

yang merupakan khalayak sasaran perlu dilakukan secara komprehensif 

dengan melakukan riset lanjutan yang mampu mengidentifikasi peluang 

sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan memberikan evaluasi 

secara menyeluruh. Evaluasi ini berguna untuk pengembangan produk 

dan pengembangan khalayak TVRI ke depan. Hal ini sejalan dengan yang 

ditekankan oleh Marcus (2013), bahwa akibat perkembangan teknologi 

yang luar biasa sejak pergantian abad dan definisi baru tentang khalayak, 

produser media tidak dapat lagi mengontrol bagaimana pesan mereka 

diterima dan karenanya untuk dapat terus berfungsi mereka harus 

melibatkan khalayak mereka dan mendengarkan umpan balik dari 

khalayak.  
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Lampiran  
Lampiran 1: Panduan Diskusi 
 

A. Panduan Diskusi Kelompok Penonton TVRI  
 

Isu Deskripsi 
(Aspek yang Didiskusikan) 

Alokasi 
Waktu 

1. Kebiasaan dan 
pola konsumsi 
media 

1. Media apa saja yang biasa Anda baca/ 
tonton/dengar tiap hari? 

2. Anda penonton TVRI. Selain menonton 
TVRI, apakah Anda juga menonton 
stasiun televisi yang lain? Bagaimana 
proporsinya? [Probing: lebih banyak 
menonton TVRI ataukah stasiun televisi 
swasta] 

3. Sejak kapan Anda mulai menonton 
TVRI? Alasan mengapa hingga saat ini 
masih menonton TVRI.  

4. Bagaimana kebiasaan Anda dalam 
menonton TVRI sehari-hari? [Probing: 
Apakah Anda hampir tiap hari menonton 
TVRI ataukah hanya waktu-waktu 
tertentu saja, misalnya ketika ada 
program acara yang disukai]  

5. Bagaimana kebiasaan menonton televisi 
di keluarga Anda? [Probing: Apakah 
keluarga informan lebih banyak 
menonton TVRI ataukah stasiun televisi 
lain]  

15 enit 
 

2. Alasan 
Menonton TVRI 
(Uses & 
Gratifications) 

1. Apa alasan utama Anda menonton  
/memilih TVRI? 

2. Ketika menonton televisi, orang 
umumnya mempunyai kebutuhan-
kebutuhan tertentu. Apa kebutuhan 
utama Anda sehingga memilih 
menonton TVRI? [Probing: kebutuhan 
akan informasi, hiburan, pendidikan, 
budaya dsb] 

3. Apakah kebutuhan Anda tersebut, hanya 
bisa didapatkan di TVRI? Hal apa yang 
paling Anda ingin dapatkan dari media, 
yang hanya bisa didapat di TVRI dan 
tidak didapatkan dari media lain? 

30 menit 



103 
 

[Probing: kebutuhan yang tidak 
didapatkan dari media lain, seperti radio, 
suratkabar atau internet] 

Dari kebutuhan Anda tersebut, bagaimana 
penilaian  kepuasan Anda [ Probing: apakah 
TVRI bisa memuaskan kebutuhan informan] 

3. Kekuatan dan 
kelemahan TVRI 

 

1. Apa yang membedakan TVRI 
dibandingkan dengan stasiun televisi 
yang lain?  

2. Apa saja kekuatan TVRI yang tidak 
dipunyai oleh stasiun televisi lain 

3. Apa saja kelemahan TVRI dibandingkan 
dengan stasiun televisi lain 

30 menit 

 

 

 

 

 

4. Alasan memilih 
program acara 
televisi  

 

1. Apakah siaran TVRI  dan swasta bisa 
diterima dengan baik di daerah in? 
Apakah ada kesulitan? (Probing: 
Misalnya,  kualitas gambar  tidak jernih, 
siaran sering kali tidak bisa ditangkap 
dan sebagainya) 

2. Ketika memilih stasiun televisi, 
pertimbangan utama Anda apa? 
[Probing: misalnya kualitas gambar, 
program acara, penyiar dsb] 

3. Ketika memilih suatu program acara 
tertentu, biasanya pertimbangan yang 
Anda pakai apa? [Probing: alasan 
memilih program acara]  

4. Program acara apa yang saat ini paling 
disukai di televisi? [Probing: Bisa 
disebutkan di stasiun televisi apa. 
Alasan menyukai program acara 
tersebut]  

5. Program acara apa yang saat ini paling 
tidak disukai di televisi? [Probing: Bisa 
disebutkan di stasiun televisi apa. 
Alasan tidak menyukai program acara 
tersebut] 

30 menit 
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5. TVRI dan 
penonton milenial 

1. Apa yang paling Anda (dan orang 
seumuran Anda) ingin dapatkan dari 
televisi?  

2. Bagaimana penilaian Anda dengan 
pernyataan ”TVRI adalah stasiun televisi 
yang lebih cocok untuk orang tua, 
dibandingkan dengan anak muda” . 
Jelaskan argumentasi Anda.  

3. Bagaimana penilaian Anda dengan 
pernyataan ”Menonton TVRI bagi anak 
muda terlihat tidak keren, jadul/ jaman 
dulu”. Jelaskan argumentasi Anda.  

4. Menurut Anda, apakah TVRI selama ini 
telah menempatkan anak muda sebagai 
sasaran penontonnya?  

5. Apakah Anda mempunyai saran, apa 
yang harus dilakukan oleh TVRI agar 
TVRI disukai oleh anak muda.  

30 menit 

 

6. Lembaga 
Penyiaran Publik 
(LPP) 

 

1. Apakah Anda pernah mendengar istilah 
Lembaga penyiaran Publik (LPP)? Jika 
pernah, bisa dijelaskan apa yang Anda 
ketahui tentang LPP. 

2. Menurut Anda, apakah fungsi TVRI 
sama saja ataukah bebeda dengan 
stasiun televisi swasta?  

3. Menurut Anda, program acara yang 
diangkat oleh TVRI apakah sebaiknya 
berbeda ataukah sama saja dengan 
stasun televisi swasta?  

4. Menurut Anda, apakah TVRI fokus di 
berita (informasi) saja ataukah juga 
mengangkat hiburan seperti halnya 
televisi swasta?  

5. Bagaimana Anda menilai kualitas berita 
/ informasi TVRI? 

6. Apakah TVRI selama ini  sudah 
mengangkat masalah-masalah yang 
terjadi di wilayah Anda (lokal)?  

15 menit 

 

 

Total  150 menit  
(2,5 jam) 
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B. Panduan Diskusi Kelompok Bukan Penonton TVRI  

Isu Deskripsi 

(Aspek yang Didiskusikan) 

Alokasi 
Waktu 

1. Kebiasaan dan 
pola konsumsi 
media 

1. Media apa saja yang biasa Anda baca/ 
tonton/dengar tiap hari? 

2. Apakah televisi masih menjadi media 
yang penting bagi Anda ataukah tidak? 
Kemukakan argumentasi dan 
alasannya. 

3. Untuk televisi, stasiun televisi apa yang 
biasa Anda tonton? Alasan memilih 
stasiun televisi tersebut.  

4. Bagaimana proporsi menonton televisi 
dibandingkan dengan media yang lain? 
{Probing: apakah informan lebih anyak 
menonton tekevisi ataukah media lain, 
seperti koran, radio, internet dsb]  

5. Bagaimana kebiasaan menonton televisi 
di keluarga Anda? [Probing: Apakah 
keluarga informan lebih banyak 
menonton TVRI ataukah stasiun televisi 
lain]  

15 menit 

2. Alasan Tidak 
Menonton TVRI 
(Uses & 
Gratification) 
 

1. Saat ini Anda bukan penonton TVRI. 
Bisa dijelaskan, apa alasan utama Anda 
tidak menonton  /memilih TVRI? 

2. Meski bukan penonton TVRI, apakah 
Anda pernah menonton TVRI dalam 1 
tahun terakhir ini? Jika pernah, mengapa 
tidak lagi menonton TVRI.  

3. Ketika menonton televisi, orang 
umumnya mempunyai kebutuhan-
kebutuhan tertentu. Apakah  kebutuhan 
utama Anda tersebut tidak bisa dipenuhi 
oleh TVRI? [Probing: kebutuhan akan 
informasi, hiburan, pendidikan, budaya 
dsb] 

4. Kebutuhan Anda ketika menonton 
televisi, apakah bisa dipenuhi oleh 
stasiun televisi yang lain? [Probing: 
kebutuhan yang tidak didapatkan dari 
TVRI] 

30 menit 
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3. Kekuatan dan 
kelemahan TVRI 

 

1. Apa yang membedakan TVRI 
dibandingkan dengan stasiun televisi 
yang lain?  

2. Apa saja kekuatan TVRI yang tidak 
dipunyai oleh stasiun televisi lain 

3. Apa saja kelemahan TVRI dibandingkan 
dengan stasiun televisi lain 

 

30 menit 

 

4. Penilaian atas 
program acara 
TVRI 

 

1. Apakah siaran TVRI  bisa diterima 
dengan baik. Kesulitan apa yang 
dirasakan ketika mendengarkan siaran 
radio (Probing: Misalnya,  kualitas 
gambar  tidak jernih, siaran sering kali 
tidak bisa ditangkap dan sebagainya) 

2. Penilaian atas program acara informasi / 
berita di TVRI.  

3. Penilaian atas program acara hiburan di 
TVRI.  

4. Program acara apa yang disukai? 
Alasan menyukai program acara 
tersebut.  

5. Program acara apa yang tidak disukai? 
Alasan tidak menyukai program acara 
tersebut. 

30 menit 

 

 

5. TVRI dan 
penonton milenial 

1. Apa yang paling Anda (dan orang 
seumuran Anda) ingin dapatkan dari 
televisi?  

2. Bagaimana penilaian Anda dengan 
pernyataan ”TVRI adalah stasiun televisi 
yang lebih cocok untuk orang tua, 
dibandingkan dengan anak muda” . 
Jelaskan argumentasi Anda.  

3. Bagaimana penilaian Anda dengan 
pernyataan ”Menonton TVRI bagi anak 
muda terlihat tidak keren, jadul/ jaman 
dulu”. Jelaskan argumentasi Anda.  

4. Menurut Anda, apakah TVRI selama ini 
telah menempatkan anak muda sebagai 
sasaran penontonnya?  

5. Apakah Anda mempunyai saran, apa 
yang harus dilakukan oleh TVRI agar 
TVRI disukai oleh anak muda.  

30 menit 
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6. Lembaga 
Penyiaran Publik 
(LPP) 

 

1. Apakah Anda pernah mendengar istilah 
Lembaga penyiaran Publik (LPP)? Jika 
pernah, bisa dijelaskan apa yang Anda 
ketahui tentang LPP. 

2. Menurut Anda, apakah fungsi TVRI 
sama saja ataukah berbeda dengan 
stasiun televisi swasta?  

3. Menurut Anda, program acara yang 
diangkat oleh TVRI apakah sebaiknya 
berbeda ataukah sama saja dengan 
stasiun televisi swasta?  

4. Menurut Anda, apakah TVRI fokus di 
berita (informasi) saja ataukah juga 
mengangkat hiburan seperti halnya 
televisi swasta?  

5. Bagaimana Anda menilai kualitas berita 
/informasi TVRI? 

6. Apakah TVRI selama ini  sudah 
mengangkat masalah-masalah yang 
terjadi di wilayah Anda (lokal)?  

 

15 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total  150 menit  
(2,5 jam) 

 

  



108 
 

Lampiran 2: Catatan Proses Jalannya Diskusi 
 

Catatan proses diskusi ini ditulis oleh notetaker.  

Catat dan perhatikan suasana dan jalannya diskusi. Isilah pertanyaan berikut yang 
menggambarkan suasana selama diskusi. 

Aspek Uraian 
1. Bagaimana Suasana Jalannya Diskusi?  

Apakah diskusi berlangsung dengan kaku 
ataukah cair dan informal. Apakah peserta 
terlihat nyaman (menikmati) diskusi atau tidak. 

 

2. Topik Mana yang Banyak Dibicarakan?  

Topik mana yang paling banyak dibicarakan dan 
didiskusikan. Pendapat dan argumentasi apa 
yang paling banyak diutarakan oleh peserta. 
Bisakah diidentifikasi mengapa topik atau bagian 
itu yang paling banyak dibicarakan dan 
didiskusikan. 

 

3. Apakah Terjadi Perdebatan?  

Topik mana yang banyak terjadi ketidaksamaan 
pendapat di kalangan peserta. Kira-kira 
mengapa bisa terjadi demikian? 

 

4. Apakah Peserta Terlihat Bebas dalam 
Menyampaikan Pendapat? 

Apakah peserta merasa bebas dalam 
menyampaikan pendapat dan argumentasinya 
selama diskusi berlangsung. Apakah ada 
pertanyaan yang terlihat tidak dijawab secara 
bebas oleh peserta----misalnya peserta terlihat 
takut atau menutup-nutupi pendapat.  

 

5. Apakah Ada Pertanyaan yang Sulit  
Dijawab oleh Peserta?  

Dari sejumlah pertanyaan yang dikemukakan 
oleh moderator, apakah ada pertanyaan yang 
sulit dijawab. Bisakah diidentifikasi kenapa 
peserta sulit menjawab pertanyaan tersebut----
apakah karena rumusan pertanyaan yang 
membingungkan, pertanyaan sensitif, dan 
sebagainya.  

 

6. Apakah Semua Peserta Aktif dalam 
Diskusi?  
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Apakah diskusi berlangsung secara dinamis dan 
aktif. Apakah semua peserta aktif 
menyampaikan pendapat, ataukah hanya ada 
beberapa peserta saja yang aktif berbicara. Jika 
hanya beberapa peserta yang aktif, mengapa 
demikian---apakah karena ketidakmampuan 
moderator dalam mengarahkan diskusi ataukah 
karena peserta memang kurang mampu 
menjawab pertanyaan. 
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Lampiran 3: Lembar Isian Biodata Peserta 
 

Dibagikan dalam bentuk G-Form dan dibagikan sebelum pelaksanaan FGD kepada 
seluruh peserta FGD.  

 

  

Biodata Peserta FGD 

Sebelumnya, kami dari Pusat Kajian Komunikasi, FISIP Universitas Indonesia 
(UI) mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Anda untuk mengikuti 
kelompok diskusi terfokus (Focus Group Discussion). Penelitian ini untuk 
keperluan ilmiah. Mohon bisa mengisi biodata di bawah ini. Biodata ini 
dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan akan kami rahasiakan.  

1. Nama  

2. Nomor Kontak (HP)  

3. Jenis Kelamin o Laki-laki 
o Perempuan 

4. Lokasi/Wilayah FGD o Jabodetabek 
o Semarang 
o Medan 
o Makassar 

5. Nama Kampus/Perguruan Tinggi  

6. Dalam 1 bulan ini, rata-rata berapa jam 
dalam 1 hari menonton televisi?  

o Kurang dari 1 jam 
o Antara 1-2 jam 
o Antara 3-4 jam 
o 5 jam atau lebih 

7. Ketika menonton televisi, program 
acara yang paling sering Anda tonton 
apa? 

o Berita / informasi 
o Bincang-bincang (talkshow) 

berita 
o Bincang-bincang (talkshow) 

non berita 
o Sinetron 
o Film 
o Variety show 
o Infotainment 
o Anak-anak 
o Religi / keagamaan 
o Olahraga 
o Wisata/ budaya 
o Lainnya 

8. Dalam 1 bulan ini, rata-rata berapa jam 
dalam 1 hari Anda mengakses / 
menggunakan internet?  

o Kurang dari 1 jam 
o Antara 1-2 jam 
o Antara 3- 4 jam 
o 5 jam atau lebih 
o Tidak pernah 
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9. Dalam 1 bulan ini, rata-rata berapa jam 
dalam 1 hari Anda mengakses atau 
menonton tayangan melalui platform 
internet (seperti Youtube/ Netflix dsb)?  

o Kurang dari 1 jam 
o Antara 1-2 jam 
o Antara 3-4 jam 
o 5 jam atau lebih 
o Tidak pernah 

10. Dalam 1 bulan ini, rata-rata berapa jam 
dalam 1 hari Anda menikmati hiburan 
(musik / menonton film/ drama dsb) 
lewat media?  

o Kurang dari 1 jam 
o Antara 1 hingga 2 jam 
o Antara 3 hingga 4 jam 
o 5 jam atau lebih 
o Tidak pernah 

11. Media apa yang paling sering Anda 
pakai untuk mendapatkan hiburan 
(musik/ menonton film/drama/ komedi 
dsb) dalam 1 bulan ini? 

o Televisi free to air (misalnya 
RCTI/SCTV/Indosiar dsb) 

o Televisi kabel (misalnya 
MNC Vision, Transvision 
dsb) 

o Netflix 
o Youtube 
o Radio 
o Lainnya 

12. Dalam 1 bulan ini, rata-rata berapa jam 
dalam 1 hari Anda membaca berita atau 
informasi? 

o Kurang dari 1 jam 
o Antara 1 hingga 2 jam 
o Antara 3 hingga 4 jam 
o 5 jam atau lebih 
o Tidak pernah 

13. Media apa yang paling sering Anda 
pakai untuk mendapatkan informasi 
atau berita dalam 1 bulan ini? 

o Surat kabar /majalah 
o Radio 
o Televisi 
o Media online (seperti 

Detik.com, Kompas.com, 
tribunusnews, dsb) 

o Media sosial (seperti 
Facebook/Twitter/Instagram 
dsb) 

o Youtube 
o Lainnya 
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Lampiran 4: Lembar Isian Evaluasi FGD  
 

Dibagikan dalam bentuk G-Form dan dibagikan setelah pelaksanaan FGD kepada 
seluruh peserta FGD. 

  

Evaluasi FGD 

Kami dari Pusat Kajian Komunikasi, FISIP, Universitas Indonesia (UI) mengucapkan 
terima kasih atas keikutsertaan Anda dalam FGD hari ini. Pendapat yang Anda 
sampaikan dalam FGD sangat berguna untuk penelitian yang saat ini sedang kami 
lakukan. Mohon bisa memberikan evaluasi pelaksanaan FGD hari ini. Evaluasi ini 
berguna untuk perbaikan pelaksanaan FGD di masa mendatang. 

1. Nama  

2. Nomor Kontak (HP)  

3. Jenis Kelamin o Laki-laki 
o Perempuan 

4. Lokasi/Wilayah FGD o Jabodetabek 
o Semarang 
o Medan 
o Makassar 

5. Menurut Anda apakah diskusi hari ini menarik? o Sangat menarik 
o Cukup menarik 
o Kurang menarik 
o Tidak menarik sama sekali 

6. Menurut Anda, apakah topik diskusi yang 
diangkat dalam diskusi hari ini adalah topik 
yang penting? 

o Sangat penting 
o Cukup penting 
o Kurang penting 
o Tidak penting sama sekali 

7. Apakah Anda merasa nyaman atau bebas 
menyampaikan pendapat pada diskusi ini?  

o Ya 
o Antara ya dan tidak 
o Tidak 

8. Apakah ada pendapat yang ingin Anda 
sampaikan tetapi belum sempat Anda 
sampaikan? (Misalnya karena durasi waktu, 
tidak mendapat kesempatan berbicara, dsb) 

o Ya 
o Tidak 

9. Apakah peserta diskusi di hari ini telah 
mendapat kesempatan yang sama untuk 
mengungkapkan pendapatnya? 

o Ya 
o Tidak 

10. Menurut Anda, apakah ada peserta diskusi 
yang terlihat ingin mendominasi jalannya 
diskusi? 

o Ya, ada 
o Tidak 

11. Seandainya ada diskusi semacam ini kembali 
dengan topik yang sama, apakah Anda 
bersedia untuk menjadi peserta kembali? 

o Sangat bersedia 
o Bersedia 
o Tidak bersedia 
o Sangat tidak bersedia 

12. Untuk perbaikan pelaksanaan diskusi sejenis di 
masa mendatang, mohon bisa memberikan 
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masukan. Hal-hal apa yang kurang dari 
pelaksanaan diskusi hari ini yang bisa 
diperbaiki di masa mendatang? 
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Lampiran 5: Consent Form  

 
Dibagikan dalam bentuk lembar isian PDF, dibagikan dan dikumpulkan sebelum 
pelaksanaan FGD kepada seluruh peserta. 

 

INFORMASI TERKAIT PARTISIPASI SEBAGAI INFORMAN DALAM RISET DAN LEMBAR PERSETUJUAN 

 
Anda diminta untuk berpartisipasi dalam sebuah penelitian terkait Lembaga Penyiaran Publik (LPP). 
Penelitian ini dilakukan oleh Pusat Kajian Komunikasi – Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan 
Politik/LPPSP FISIP UI. Studi ini didesain dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) untuk memahami 
peran TVRI sebagai LPP dan opini publik terkait hal tersebut. 

 
FGD akan berlangsung selama dua jam yang terbagi ke dalam dua sesi. Dua fasilitator akan memandu 
jalannya diskusi dengan tugas: (1) menginisiasi diskusi dengan memberikan pertanyaan sebagai bahan 
diskusi peserta, (2) memoderasi diskusi supaya aktif, namun terjaga ketertibannya, (3) memediasi bila terjadi 
konflik antar peserta, dan (4) menutup diskusi. 

 
Keikutsertaan peserta dalam FGD bersifat sukarela dan Anda diberikan kebebasan untuk menjawab atau 
tidak menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Anda juga boleh mengundurkan diri dari FGD jika merasa 
tidak nyaman. 

 
Untuk berpartisipasi dalam penelitian ini, Anda harus berumur minimal 18 tahun, mengakses medium 
televisi dalam enam bulan terakhir, dan harus berdomisili di Indonesia selama masa berlangsungnya 
penelitian ini. 

 
Diskusi akan direkam, namun dijaga kerahasiaan datanya. Termasuk identitas pribadi Anda yang nantinya 
akan bersifat anonim dalam laporan penelitian. 

 
Tidak ada biaya yang akan dikenakan untuk partisipasi dalam penelitian ini dan kepada Anda akan diberikan 
kompensasi pergantian biaya kuota internet untuk FGD. 

 
Kalau Anda punya pertanyaan atau hal penting lain terkait penelitian, bisa menghubungi 
Ike Utaminingtyas, SSos lewat telepon: 0878-8009-8661 atau surel: ike.wsa@gmail.com. 

 
Bila Anda menyetujui untuk terlibat dalam FGD tolong bubuhkan tanda tangan di bawah ini: 

Nama lengkap: 

 
Alamat surel: 

 
Tolong infokan nama bank dan nomor rekening untuk keperluan penggantian biaya internet: 

 
 

 

mailto:ike.wsa@gmail.com
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Lampiran 6: Transkrip FGD 

 
JABODETABEK 

  
1. Klaster Bukan Penonton TVRI  

Tanggal  : Sabtu, 14 November 2020 
Waktu  : 09.00-11.00 WIB 
Fasilitator  : Nina Mutmainnah (NM), Whisnu Tribowo (Wh) 
Administrator : Ike WSA (Iks) 
Transkrip  : Iyay Sriwiyanti 
Penganalisis : (TBA) 
 

No Inisial 
Jenis 

Kelamin Usia Asal 

1 AN P 20 thn  UI  

2 NF P 21 thn UMJ 

3 AA L 21 thn  UMJ  

4 Ar L 20 thn  UI 
 

Nama Isi/materi yang disampaikan 

NM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, terima kasih 
kepada semua yang hadir hari ini. Jadi kita akan memulai, ini adalah FGD untuk riset 
mengenai bagaimana pandangan khalayak milenial terhadap televisi dan terhadap TVRI. 
Data yang nanti anda sampaikan itu akan kami jadikan hasil dari laporan penelitian yang 
akan kami buat dan semua data itu akan dirahasiakan, jadi kami berharap bahwa teman-
teman di sini, AN, NF, AA dan Ar bisa menyampaikan data selengkap-lengkapnya, tidak 
sungkan-sungkan dan menyampaikan apa adanya. 
Hari ini FGD kita akan dipandu oleh saya, perkenalkan saya Nina, kalian boleh panggil 
saya Mbak Nina, saya adalah tim peneliti dari LP2SP Universitas Indonesia. Dan kemudian 
ada Mas Wisnu Tri Wibowo. Mas Wisnu ini saat ini masih ada di Amerika saat ini, kalau 
saya di Bogor. Jadi kita semua mencar-mencar dan kita ketemu di dalam forum Zoom ini, 
mudah-mudahan kita semua sehat. Mas Wisnu juga adalah peneliti di LP2SP FISIP UI. 
Terima kasih atas kesediaan AN, NF, AA dan Ar menjadi peserta dan kita bisa mulai diskusi 
ini. Oh ya saya lupa, ada satu lagi peserta dalam Zoom ini, Mbak Ike yang sudah menjadi 
penghubung anda selama ini dan akan mencatat segala hal tentang diskusi ini. 
Baik kita akan mulai, izin merekam. Perkenalkan diri dulu supaya lebih santai, mulai dari 
Ar dulu silakan. 

Ar Halo Mbak Nina, Mas Wisnu dan Mbak Ike, dan teman-teman. Perkenalkan saya Ar dari 
UI, saat ini saya sedang semester 7. 

NM Nanti boleh panggil nama saja kan masing-masing sudah ada namanya ya. Jadi santai aja 
pas mau menanggapi pertanyaan, silakan. Silakan NF boleh memperkenalkan diri. 
Oke, boleh kita ke AN dulu, silakan memperkenalkan diri! 

AN Selamat pagi Mbak Nina, Mas Wisnu dan Mbak Ike. Perkenalkan nama saya AN, saat ini 
saya semester 5 Mahasiswa Komunikasi UI, peminatan periklanan. 
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NM Oke, baik AN, selanjutnya AA silakan! 

AA Assalamualaikum warahmatullalahi wabarakatuh, nama saya AA, saya mahasiswa 
semester 9 Universitas Muhammadiyah Jakarta. 

NM Oke baik, terima kasih AA. NF sudah bisa on? Kameranya dan suara? 

Iks Enggak bisa mbak. 

NM Ike coba kontak NF, dan kita akan tetap mulai diskusinya. Teman-teman begini, kita akan 
mulai dulu dengan pertanyaan, pertanyaan tentang kalian itu biasa membaca, menonton 
atau mendengar dari media apa setiap hari? Boleh kita mulai dari AN? Media apa? 

AN Kalau saya seringnya lebih ke media digital, seperti smartphone gitu Mbak, intensitasnya 
lebih sering ke situ. 

NM Boleh spesifik? Misalnya mengakses apa? Jenisnya apa? 

AN Spesifiknya saya biasanya di Instagram, itu untuk informasi juga. Misal ke media lain saya 
pakainya Line dan Whatsapp. Terus juga kadang-kadang saya cari informasi juga di 
Twitter. 

NM Oke, baik. Kalau AA? 

AA Saya untuk mengakses itu biasa lewat Instagram dan Twitter, untuk media chat biasanya 
lewat Whatsapp saja. 

NM Oke, kalau Ar? 

Ar Saya kurang lebih sama pakai media digital, pakai HP, pakai laptop. Terus kalau untuk 
portal yang diakses paling sering Twitter sih, kalau dapat informasi itu paling lewat yang 
trending topic kalau misalnya lihat yang lagi dibicarakan.  

NM Oke, baik. Sekarang NF sudah bisa ya? NF bisa memperkenalkan diri dulu? 

NF Nama saya NF, saya dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. 

NM NF, NF menggunakan media apa? Untuk biasanya yang NF baca, tonton atau dengar tiap 
hari? 

NF Biasanya selain media TV juga media internet, biasanya juga suka baca berita-berita yang 
ada di Chrome suka ada tuh, yang trending. Di beranda awalnya, dari situ. Sama dari 
Twitter juga. 

NM Sama apa, sorry? 

NF Twitter 

NM Kalian enggak ada yang dengar radio? Tadi banyak yang menggunakan internet, radio 
enggak? AN, AA? Enggak juga?  

(berb
areng
an) 

Enggak juga. 

NM Oke, kalian lebih banyak menggunakan media internet nih ya, kemudian saya mau tanya, 
TV masih menjadi media yang penting enggak buat kalian? Masih mengakses TV enggak? 

Ar TV masih mbak. 

NM Ar masih? 

Ar Iya masih, tapi lebih ke hiburan sih mbak kalau TV, bukan buat informasi. 

NM Kalau memang hiburan, acara apa yang ditonton dan stasiun apa? Dan kemudian 
nontonnya di mana? Pakai perangkat sendiri atau pesawat di rumah? 
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Ar Kalau TV saya paling sering bukanya NET TV, kalau acaranya di pagi-pagi sering ada 
kartun gitu, saya suka tuh. 

NM Oke, jadi ingat pengalaman masa kecil ya? 

Ar Saya suka nontonnya We Bare Bears gitu, kalau enggak The Amazing World of Gumball, 
kalau malam-malam suka nonton juga kayak dini hari juga ada The Comments. Isinya itu 
sebenarnya tentang konten-konten Youtube yang dikomentarin gitu. Sama apa ya, ya itu 
paling. Terus nontonnya lewat TV paling di rumah. Sebenarnya di rumah juga pakai TV 
kabel, tapi karena saya enggak terlalu ingetin jadwalnya, acaranya, jadi nontonnya ya 
sudah NET TV aja gitu. 

NM Ketika menonton itu Ar karena memilih sendiri atau memang karena keluarga ikutan 
nonton? 

Ar Enggak, memilih sendiri. 

NM Di luar NET TV ada lagi stasiun TV lain yang suka diakses? 

Ar Paling karena TV kabel, eh TV berlangganan gitu mbak, jadi nontonnya film kayak HBO 
gitu. Tapi itu juga jarang. 

NM Oke, jadi stasiun TV luar? 

Ar Iya. Tapi itu juga jarang. 

NM Stasiun TV luar, tapi jarang. 

Ar Iya karena kalau film kan sebenarnya saya suka akses dari platform lain misalnya Netflix, 
jadi bisa lebih bisa bebas memilih. 

NM Nah sekarang kalau AN bagaimana? 

AN Kalau saya sih sama nonton televisinya bukan untuk mencari informasi, tetapi lebih 
untuk entertainment gitu. Nah kalau saya sebenarnya kurang memilih TV karena saya 
sama keluarga suka ngumpul di ruang keluarga gitu yang ada TV-nya, mereka 
dominannya lebih suka nonton sinetron gitu sih mbak, kayak Indosiar atau SCTV gitu. 
Jadi ya saya  ngikut aja sebenarnya karena saya istilahnya apa ya, enggak punya kuasa 
gitu untuk ganti-ganti karena dominannya mereka yang suka nonton sinetron gitu. 

NM Jadi yang ditonton sinetron Indosiar atau SCTV? 

AN Iya. 

NM Biasanya yang milih siapa acaranya itu?  

AN Adik saya, atau sepupu saya, Mama kadang-kadang. 

NM Di luar sinetron, kalau malam enggak ada lagi yang ditonton? 

AN Paling kalau misalnya saya punya waktu buat milih sendiri saya nontonnya itu NET TV. 
Paling kayak acara Tonight Show, terus ada acara kalau lebih malam lagi itu ada acara 
yang namanya Malam-Malam. Itu kadang-kadang enggak sesering saya kalau menonton 
sinetron. 

NM Tiap hari enggak AN nonton TV-nya? 

AN Hampir setiap hari sih mbak. 

NM Sehari berapa jam, kira-kira? 

AN 30 menit sampai 1 jam. 

NM AA? Panggilannya AA? 
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AA Iya betul panggilannya AA. Kalau saya, kalau menonton TV itu sudah lama banget dulu, 
Kalau untuk dulu itu nonton NET TV, biasanya nonton Ini Talkshow, Tonight Show sama 
The East dulu. Kalau untuk sekarang, saya lebih suka nonton langganan itu di Netflix. 

NM Mengkonsumsinya berapa lama itu sehari? Untuk Netflix berapa lama? 

AA Langganannya apa gimana? 

NM Kalau menonton di NET TV, saat ini rutin enggak? 

AA Sudah enggak pernah. 

NM Sudah enggak pernah. Enggak pernah itu sejak kapan? 

AA Sudah dari tahun kemarin sih, sudah lama. Soalnya lebih kepada nonton ke Netflix. 

NM Oke, jadi saat ini sudah tidak menonton TV sama sekali? 

AA Paling nyalain TV saat ini untuk nonton Netflix itu sendiri, enggak pernah ke stasiun TV. 

NM Ketika AA melihat, pergantian ketika sudah berhenti nonton NET TV itu kenapa? Kenapa 
berhenti? 

AA Karena itu, kebetulan sudah pasang internet juga di rumah, dan untuk sekarang acara-
acara di TV Nasional menurut saya kurang menarik. Jadi, lebih menarik di Netflix, jadi 
saya pindah ke Netflix untuk menontonnya. 

NM Di luar NET, itu sama sekali anggota keluarga juga enggak ada yang nonton TV di rumah? 

AA Enggak ada. 

NM Enggak ada satu pun? 

AA Enggak. 

NM Jadi enggak pernah di-stel untuk TV nasional? 

AA Enggak.  

NM Di rumah ada berapa anggota keluarga? 

AA Berempat sih, ada saya, Ibu, adik dan kakak. 

NM Jadi bahkan ibu juga enggak nonton? 

AA Enggak. Ibu juga nontonnya juga sekarang di Netflix. 

NM Baik. Kalau NF? 

NF Aku suka nonton di Trans TV, CNN. Buat tahu informasi terkini sih, kayak di luar sana itu 
lagi ada apa sih? Kayak gitu, apalagi mama juga senang berita. 

NM Oke jadi di luar CNN, jadi NF mengaksesnya adalah informasi ya NF? 

NF Iya informasi. 

NM Bukan hiburan? 

NF Hiburan juga sih. 

NM Kalau hiburan program apa yang biasanya ditonton? 

NF Biasanya Opera Van Java. 

NM OVJ di stasiun apa NF? 

NF Di Trans 7. 

NM Inget enggak di luar OVJ apa lagi? 

NF Selain itu MasterChef Indonesia sih yang masak-memasak. 
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NM Yang masak-masak di mana? 

NF RCTI. 

NM Oh ini, MasterChef, MasterChef baru mulai ya? Session berapa ya? 

NF Aku lupa deh session-nya berapa sekarang 

NM Tapi ini lagi seru memang. Oke, sekarang coba Mas Whisnu, silakan! 

Wh Yang belum tadi siapa ya, mbak? Sudah lengkap semua ya, untuk TV, pilihan. Baik saya 
mulai dari mana mbak ya? 

NM Atau aku balik deh, aku balik dulu, Whisnu mungkin ke berikutnya. Gini, saya ekplorasi 
lebih lanjut dari pertanyaan tadi. Ketika misalnya, Ar bilang bahwa nontonnya itu film 
kartun di NET TV, lebih banyak di NET TV ya? Pilihannya kenapa? Kenapa tidak stasiun 
TV lain? 

Ar Kartun yang di-ini-in NET TV seru, soalnya dulu saya sering nontonnya di... dulu kan 
pakainya Indovision, terus dulu tuh enggak bisa milih acaranya juga kan, mbak, walaupun 
TV Kabel, jadi seringnya si kartun itu dan ditayangin lagi sama NET TV. Jadi ya sudah saya 
nontonnya NET TV. 

NM Memang sebelum nonton NET TV yang banyak film kartun, karena kan sekitar mungkin 
2 tahun terakhir ini ya, di NET itu banyak kartunnya. Memang sebelumnya nonton apa? 
Kalau TV Nasional? 

Ar Kayaknya enggak terlalu nonton TV deh, mbak. 

NM Tapi justru itu karena dia NET TV menampilkan kartunlah maka, gitu? 

Ar Baru nonton lagi. 

NM Oh nonton lagi tuh karena itu, jadi sebelumnya justru tidak? 

Ar Enggak. 

NM Sebenarnya kan kalau memang film kartun, itu kan film kartun ada juga di RTV, cukup 
banyak, kenapa enggak ke sana? 

Ar Oh kalau RTV kayaknya tipe kartunnya yang balita banget gitu mbak, jadi kayak, anak 
kecil banget. 

NM Ini pada senyum-senyum semua kayaknya juga penonton semua nih, tahu semua soal 
kartun nih. Jadi karena terlalu balita, jadi lebih ke jenis kartun yang memang sesuai selera 
ya? 

Ar Sama ini juga sih mbak, kan ada acara variety yang Korea itu. 

NM Ada apa? Acara apa sorry? 

Ar Entertainment dari Korea, jadi NET TV nayangin acara dari Korea, dari stasiun TV Korea 
yang isinya tentang anak-anak kecil. 

NM Programnya namanya apa? 

Ar The Return of Superman, itu kayak acara keseharian anak-anak kecil gitu, nah saya suka 
nonton soalnya lucu-lucu. 

NM Oke baik, kalau AN memilih stasiun-stasiun itu tadi kenapa? 

AN Karena memang dari sebelumnya saya sering nonton di Youtube sih, sebenarnya sampai 
sekarang juga yang Tonight Show. Karena memang saya jarang nonton kalau di TV. 
Karena menurut saya acaranya seru dan apa ya? Entertaint yang beda sama TV, acara TV 
yang lain gitu. Istilahnya apa ya, hiburannya itu masih berkualitas gitu aja sih mbak kayak 
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di NET TV Tonight Show, dia masih konsisten dengan apa yang dibawa, enggak ikut-
ikutan tren TV lain, gitu sih kalau menurut aku. 

NM Jadi bahkan ketika NET TV juga sudah berubah manajemen, ada perubahan konten gitu, 
2 tahun ini AN tetap menonton NET ya? 

AN Ya karena sebelumnya saya memang dan sebelum ganti manajemen banyak acara Net 
TV yang saya tonton dan yang saya suka, termasuk salah satunya itu Tonight Show, 
karena yang sekarang ini Tonight Show ini masih bertahan gitu sih mbak, makanya masih 
saya tonton. 

NM Kalau NF? Kenapa milih CNN, kenapa suka acara masak juga MasterChef, sama sih saya 
suka juga acara MasterChef. 

NF Karena kalau CNN itu dari Mama juga suka, jadi nyambung lihat berita-berita. Kalau 
masak-masak ya sore aja, oh jadi tahu kayak gini, gitu. 

NM AA, ketika masih nonton TV dulu, milih stasiun TV-nya apa aja? 

AA Paling kalau enggak Net TV, Net TV dan Global TV dulu. 

NM Alasannya apa? 

AA Net TV suka karena acaranya bagus-bagus, kalau untuk Global TV dulu ada Avatar, 
pokoknya kartun-kartun aja yang saya tonton kalau di Global TV. Kalau di Net TV paling 
Tonight Show, Ini Talkshow, sama The East dulu. 

NM Sama ya ini yang digemari, nonton Tonight Show. Ketika tadi sudah AA mengatakan 
pindah sudah langganan internet, trus akhirnya beralih enggak nonton yang free to air, 
yang terestrial itu juga bisa ya pakai internet TV itu juga bisa ya nonton. Kenapa itu tuh, 
pindah beneran? Namanya exodus ini. 

AA Soalnya kebetulan saya lebih suka ke film barat, jadi lebih enak, kan tayangan barat lebih 
banyak di langganan-langganan seperti di Netflix, terus sekarang kayak ada Disney Plus, 
lain-lain kan? Jadi saya memilih berpaling ke Netflix sama Disney Plus itu, dibanding TV 
biasa. 

NM Selain Netflix, Disney Plus, apalagi di pay TV? 

AA Oh kalau itu saya kurang tahu, saya tahunya untuk Netflix dan Disney Plus aja. 

NM Oke. Saya mau nanya semuanya nih, kalian itu untuk mengakses media, di antara semua 
media yang diakses, jadi lebih banyak ke internetkah dalam sehari? Mulai dengan NF? 

NF Iya. 

NM Mana porsinya paling banyak mengakses media apa? 

NF Biasanya akses media. (sinyal gangguan) 

NM Ya NF, lebih banyak mengakses media apa di antara internet, TV? Apalagi yang lain? 

NF Saya lebih banyak ke internet. 

NM Internet? Berapa jam sehari? 

NF Bisa lebih dari 5 jam. 

NM Oke, kalau AA? 

AA Sama internet. 

NM Berapa jam sehari? 

AA Durasinya bisa 10 sampai 15 jam, karena saya jualan online juga. Jadi harus pantahu itu 
jualannya. 
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NM Oh, baik. Karena ada bisnis ya.  
Kalau AN? 

AN Sama sih mbak, lebih sering ke internet dengan porsi lebih dari 5 jam.  

NM Lebih dari 5 jam itu berapa? 

AN Ya mungkin minimalnya 5 jam. 5 sampai 7 jam, mbak. 

NM Oke baik. Kalau Ar? 

Ar Saya juga internet sih, mbak, kalau jamnya mungkin sama kayak AN. 5 sampai 7 jam. 

NM Baik, oke. Sekarang saya nanya ke kebiasaan keluarga. Kebiasaan keluarga bagaimana 
dalam hal menonton TV ya. Lebih banyak nonton apa? Kalau AA sudah terjawab nih, 
karena bahkan ibu ya, juga nontonnya pay TV ya, AA? 

AA Iya benar. 

NM Kalau NF? 

NF Sama, Mama juga sama kayak aku jadi satu tontonan. 

NM Baik jadi satu tontonan. Kalau begitu keputusan menonton yang menentukan apakah NF 
atau keluarga? 

NF Kebanyakan aku sih, soalnya remote-nya suka aku pegang. Karena mama juga rada jarang 
sih. 

NM Jarang? 

NF Iya. 

NM Oke, enggak nonton infotainment, NF? 

NF Kadang mama mau nonton, tapi jarang. 

NM Oke, jadi di luar kalau NF tidak menonton pun, itu kadang di-setel oleh keluarga ya?  

NF Iya? 

NM TV di rumahnya NF itu nyala terus enggak?  

NF Iya nyala. 

NM Biasanya stasiun TV-nya ada yang dipilih enggak? 

NF Biasanya Trans TV, dari pagi itu Trans TV. 

NM Dari pagi itu Trans TV, jadi baru pindah ketika ada acara-acara khusus? 

NF Iya. 

NM Misalnya yang tadi, MasterChef? 

NF Iya itu kan Sabtu-Minggu doang. 

NM Iya, Sabtu-Minggu sore ya, NF? Tapi yang lainnya biasanya Trans TV memang, dan itu 
terus menerus ada di sana? Atau kadang pindah ke ini lain? 

NF Kalau aku enggak nonton, itu pindah. 

NM Oke, jadi itu yang menentukan ibu, di rumah? 

NF Iya. 

NM Baik. Kalau AN gimana? 

AN Seperti yang tadi saya bilang, keluarga saya nontonnya sinetron memang, paling ganti-
ganti paling sering Indosiar, atau enggak SCTV. 
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NM Oke, di luar itu, di luar Indosiar dan SCTV, walaupun memang sinetronnya terus menerus 
juga sih di Indosiar dan SCTV itu ya, jadi memang manteng di stasiun itu? 

AN Iya. Tapi kalau misalnya TV-nya nyala terus itu kalau saya seringnya di malam sih, kalau 
misalnya pagi TV-nya mati. 

NM Ohhh, dan malam pun sinetron juga ya, kecuali kalau Indosiar itu kalau malam ada acara 
ini sih, dangdut dan kompetisi, sekarang lagi Pop Academy. 

AN Nah itu pindahnya ke SCTV gitu mbak, kalau misalnya siang Indosiar tuh. 

NM Oh, karena memang sukanya sinetron? 

AN Iya. 

NM Oke baik. Kalau Ar bagaimana? 

Ar Kalau saya itu, orang rumah, kalau mama saya nontonnya Dangdut Academy tahu sih, 
yang sekarang itu Pop Academy... 

NM Pop Academy itu di Indosiar. 

Ar Nontonnya itu kan acara sampai larut. 

NM Sampai jam 12 lebih kadang, 

Ar Iya nontonnya itu, oh TV-nya sebenarnya kadang nyala terus. Misalnya dari pagi nonton 
kartun, terus orang-orang di rumah pada ada yang kerja. Misalnya saya kuliah gitu ya, 
TV-nya masih nyala, cuma stasiunnya gitu enggak jelas juga, yang penting ada suaranya 
aja. 
Jadi jam 12-an kan itu sudah istirahat misalnya, paling nontonnya berita gitu. Cuma saya 
enggak nonton sih, kalau orang-orang rumah aja yang nonton. Habis itu sudah, paling 
malamnya lanjut. 

NM Jadi yang lebih menentukan adalah? Remote itu ada di tangan siapa? 

Ar Iya, dan... 

NM Di tangan siapa? 

Ar Itu kita enggak pernah rebutan juga sih, mbak, karena misal ada yang mau nonton bisa 
lari ke platform lain, jadi kayak, oh ya sudah kalau misal ada yang nonton. 

NM Oke, ya, ya, kalau dulu bisa rebutan beneran itu karena cuma 1 kan. Kalau sekarang kan 
nonton di tempat lain aja gitu ya. Oke baik, silakan Mas Whisnu! 

Wh Terima kasih Mbak Nina. Baik, saya mencoba tadi mendengarkan dari semuanya, bahwa 
internet ya sekarang menjadi dominan media talent, boleh enggak kalian berpikir retro 
sedikit, sedikit ke belakang. Medium apa yang kalian gunakan sebelum internet? Dan 
sudah berapa lama kalian migrasi ke internet? Mulai dari siapa ya, Ar deh, Ar! Sebelum 
internet medium apa yang dominan dulu? 

Ar TV sih mas, yang pasti, saya sedikit lupa sejak kapan ya saya ini enggak nonton TV 
sebelum yang saya nonton si Net TV ini, kayaknya sejak SMA, karena sudah enggak ada 
waktu lagi. Karena saya dulu juga SMA-nya boarding  school, jadi enggak sempat nonton 
TV semenjak itu kayaknya. 

Wh Boleh tahu enggak kenapa menurut kamu gitu, kan sudah migrasi nih, apa yang membuat 
kamu berpikir bahwa internet lebih baik dari TV? Atau apa kekurangan TV sehingga kamu 
berpindah, selain alasan tadi enggak ada waktu, kurangnya waktu untuk TV? 

Ar Lebih fleksibel aja sih mas, dan kita bisa lebih bebas memilih kita mau mengkonsumsi 
konten apa, gitu. 
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Wh Oh gitu, lebih karena internet lebih on the go ya? Bisa kapan aja dan di mana aja. 
Bagaimana kalau NF? Medium sebelum internet itu apa? Yang dominan yang kamu 
sering akses dan sejak kapan pindah? 

NF Kalau sejak pindahnya itu, kayaknya semenjak saya SMA deh,  

Wh Berapa tahun yang lalu? 

NF 5 tahun yang lalu, pokoknya semenjak baru masuk SMA itu. 

Wh Kenapa pindah ke internet dan TV mulai ditinggalkan, walaupun tadi dibilang di keluarga 
tetap nyalain TV, tapi tetap enggak yang utama. 

NF Lebih simpel sih, jadi kalau misalnya mau berita apa yang lagi trending sekarang tinggal 
diketik aja, langsung muncul jadi enggak usah ribet-ribet di TV nyari channel-channel  
yang lagi nayangin. 

Wh Lebih karena simpel dan efisien, jadi enggak, waktunya juga bisa diatur sendiri, mungkin 
kayak gitu ya. Baik sekarang pindah ke AN? Gimana AN? 

AN Sebelumnya juga saya lebih banyak ke TV gitu, pindah ke internet mungkin tahun 2016-
2017 ketika saya SMA mungkin ya karena lebih banyak tugas-tugas yang memang 
jawabannya itu enggak ada di TV gitu, tetapi lebih banyak di internet. Jadi kayak ya sudah 
saya mencari-cari ilmu dan segala macamnya, informasi itu memang dari internet. 
Apalagi pas semenjak kuliah kan saya sempat nge-kost gitu waktu semester 1, itu sama 
sekali saya enggak nonton TV hampir sekitar 6 bulan, jadi sempat ada gap  yang lumayan 
panjang. 

Wh Kenapa pindah? Kenapa karena situasi gitu ya? Musti waktunya kurang dan seterusnya 
atau ada alasan lain? 

AN Iya karena itu juga, sama sih alasannya karena memang lebih efisien juga, dan bisa 
dibawa ke mana aja, karena ada di handphone gitu ya. Meskipun TV juga sekarang sudah 
bisa diakses di Hp gitu kan, ya internet lebih luas aja cakupannya gitu mas, itu menurut 
saya. 

Wh Jadi informasinya lebih beragam gitu ya internet? Jadi lebih kebutuhan yang bisa 
dipenuhi. Kalau AA, kapan terakhir medium apakah TV, radio yang dominan sebelum 
pindah ke internet? 

AA Pindah itu, sebelum itu kan pakai TV juga sama, nah pindah itu pas awal SMA, pindah 
karena kalau di hp itu informasinya lebih ter-update dibanding di TV, jadi kan biasanya 
informasi itu masuk di internet dulu baru ditayangin di TV, jadi lebih enakan di internet. 
Dan di internet sendiri lebih update daripada di TV, kadang yang belum ada di TV sudah 
ada di internet duluan. 

Wh Terima kasih semuanya, saya dapat apa ya, menangkap kesan bahwa, oke karena di 
internet lebih variabelitasnya, waktunya, efisiensi dan seterusnya. Lebih lanjut, kalau pas 
akses internet, masih mengakses sebenarnya yang TV yang ditayangin di internet 
enggak? Konten-konten yang ada di TV tetapi yang ditayangin di internet, misal Net TV 
ada di Youtube misalnya. Masih mengakses itu enggak atau benar-benar enggak 
mengakses konten TV sama sekali? 
Paham yang saya maksud? Jadi kan ada konten TV yang di internet, apakah kalian masih 
mengakses itu atau kalian di internet benar-benar enggak mengakses konten TV 
sebenarnya? Mulai dari Ar? 

Ar Kalau saya masih mas, di Youtube itu masih ada Tonight Show, terus saya masih sering 
nonton cuplikan-cuplikannya, di Youtube. 
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Wh Jadi sebenarnya enggak bener-bener ninggalin TV gitu kan ya? Hanya menggunakan 
platform yang berbeda untuk mengakses acara yang ada di TV. Bagaimana dengan NF? 

NF Iya aku masih. 

Wh Masih? Acara apa yang dilihat di internet? Dan TV apa? 

NF MasterChef, kadang kalau suka ketinggalan hari Sabtu Minggu, Sabtu Minggu kan kadang 
suka ngumpul sama teman, jadi lihat di Youtube. 

Wh Kalau AA bagaimana? 

AA Sudah sama sekali enggak ngikutin, benar-benar sudah ninggalin langsung pindah ke 
Netflix atau Disney Plus itu. 

Wh Oke, jadi benar-benar enggak melihat TV telestrial yang ada di internet ya? Bener-bener 
meninggalkan TV sama sekali. Oke kalau AN? Terima kasih AA. 

AN Saya sama sih kayak Kak Ar, jadi lebih sering nonton di Youtube itu yang ada acara TV-
nya yang Net TV itu yang Tonight Show. Karena kan saya kadang-kadang doang nonton 
acara itu jadi biar saya tahu acaranya terus, saya nonton di Youtube. 

Wh Oke dari 4, cuma AA yang, internet menggantikan TV ya? Kalau sisanya kan sebenarnya 
komplementari aja kan melengkapi aja kan, sebenarnya masih menonton acara TV, 
hanya platform-nya yang berbeda. Ini menarik nih AA bener-bener bisa meninggalkan 
TV. 
Baik saya sekarang mau fokus lebih ke TV. Kenal enggak dengan TVRI? 

Ar Saya enggak mas. 

Wh Enggak kenal TVRI? 

Ar Enggak nonton juga, program-programnya juga saya sudah enggak tahu apa aja. 

Wh Oke, kenapa sama sekali enggak pernah mengakses TVRI Ar? 

Ar Iya. 

Wh Atau pernah tapi enggak suka. 

Ar Bahkan kalau misalnya lagi scanning, lagi cari-cari stasiun TV gitu 

NM Lagi zipping,  

Ar Istilahnya apa mbak? 

NM Zipping, pindah-pindah channel itu kan? 

Ar Kalalu yang muncul TVRI langsung saya skip karena mungkin kebetulan program yang 
saya lihat lagi tidak menarik atau gimana. Ya saya tidak pernah bertahan lama di stasiun 
TVRI. 

Wh Oke enggak suka TVRI karena pengalaman sendiri ya? Bukan karena mungkin 
orangtuanya enggak pernah nonton, atau karena peer grup-nya enggak pernah nonton. 
Jadi ketika ketemu teman enggak ada yang bahas TVRI, tapi lebih karena punya 
pengalaman ketika ketemu TVRI acaranya enggak cocok, begitu? 

Ar Iya. 

Wh Terima kasih. Kalau AA gimana? Tahu enggak TVRI dan seperti apa TVRI? Pernah nonton 
enggak? 

AA Kalau TVRI tahu, dulu sempat almarhum ayah suka nonton, kalau TVRI. Tapi nontonnya 
itu paling acara-acara berita-berita aja di TVRI. 

NM Itu kapan terakhir? 
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AA Sudah lama, tahun 2013 atau 2014, sekitar tahun itu. 

NM Nah pada saat ayah nonton kamu nonton enggak? 

AA Ikutan juga nonton. 

NM Oke, apa penilaian kamu tentang acara TVRI pada saat itu? 

AA Untuk beritanya yang saya tonton itu bagus untuk penyajiannya dan up-date pokoknya. 
Soalnya almarhum ayah dulu suka nontonnya di TVRI. 

NM Oke, enggak pernah stasiun TV lain waktu  itu? 

AA Sama TV One kalau enggak salah, untuk berita saja. 

NM Dan AA ikut karena ayah memilih itu ya?  

AA Iya. 

NM Oke, di luar acara itu enggak ada lagi yang ditonton dari TVRI? 

AA Enggak, enggak ada, cuma berita aja. 

NM Oke, silakan Mas Whisnu! 

Wh Iya kalau NF bagaimana, pernah enggak menonton TVRI? Kalau pernah  beberapa saat 
yang lalu dan acara apa yang sempat ditonton? Dan kenapa berpindah? 

NF Pernah, waktu itu pas awal-awal corona itu, yang ada pelajaran ya, jadi anak sekolah itu 
disuruhnya belajar dari TVRI, itu doang sih terakhir. 

Wh Gimana kesannya? 

NF Bagus sih, edukasi cuma pas adik sudah bisa sendiri ya sudah enggak pernah nonton lagi. 

Wh Enggak tertarik, atau enggak pernah mencoba melihat acara yang lain di TVRI?  

NF Enggak, waktu itu gara-gara pelajaran aja sih, mengajari adik dari situ. 

Wh Kenapa enggak coba menonton TVRI? Karena faktor sudah tahu mungkin dari teman 
atau pengalaman sendiri atau bagaimana? 

NF Enggak tahu memang karena kurang tertarik aja. Mungkin dari program-programnya 
kurang. 

Wh Oke sebenarnya NF ini tahu program-programnya TVRI? 

NF Kalau aku ini kebanyakan nonton berita ya, kalau TVRI itu berita melulu. Kurang tahu juga 
sih, karena pas bagian itu doang , pelajaran. 

Wh Oke, karena kebutuhan yang membuat NF beberapa saat yang lalu mengakses TVRI, tapi 
di luar itu enggak ada acara yang menarik untuk dikonsumsi? 

NF Iya. 

NM NF, itu untuk acara yang Belajar dari Rumah, adik itu ya? 

NF Iya benar. 

NM Adikmu waktu itu kelas  berapa? 

NF Sekarang kelas 1 SMP baru masuk. 

NM Oh waktu itu memang karena waktu mulai pandemi kan ya, dan kamu mendampingi 
waktu itu? 

NF Iya  

NM Waktu itu memilih TVRI karena memang disuruhnya atau infonya dari mana bisa belajar 
dari TVRI? 
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NF Dari gurunya karena diwajibkan 

NM Jadi benar-benar di luar itu kamu juga enggak pernah akses TVRI? 

NF Iya enggak pernah. 

NM Baik, terima kasih. 

Wh Baik yang terakhir dari AN. Kapan terakhir mengakses TVRI, acara apa? 

AN Saya sama kayak ini sih, Kak NF, waktu itu terakhir kali nonton karena adik saya minta 
bantuan saya untuk melihat acara TVRI gitu. Sebenarnya kalau dari acara pendidikannya 
sudah bagus sih, sudah lebih modern dibanding yang saya tahu program-program TVRI 
dulu menurut saya. Jadi sebenarnya dulu sebelum TVRI diperbaharui gitu, di TV saya 
enggak bisa nonton TVRI, kayak apa ya, enggak jelas gitu channelnya. Jadi saya memang 
jarang sekali menonton TVRI, terus ketika diperbaiki jadi bisa ada gambarnya. 

Wh Oke kamu tadi bilang acaranya lebih modern, itu terkait dengan apa? apakah settingnya? 
Apakah sinyalnya lebih bagus atau kualitasnya lebih bagus? Atau faktor apa? 

AN Iya itu tadi, sinyalnya lebih bagus, kameranya lebih jelas, soalnya TVRI lebih apa ya, 
istilahnya agak gelap gitu atau redup gitu setting kameranya. Saya mikirnya enggak 
tertarik aja. Terus pernah juga sih ini ketika sudah diperbaharui, jadi agak kelihatan jelas. 
Suatu ketika lagi enggak ada tontonan lain, nonton TVRI gitu. 
Beberapa minggu kemudian, lagi kepilih juga tuh channelnya. Menayangkan acara yang 
benar-benar sama. Menurut saya kayak terjadi pengulangan acara TV  beberapa kali jadi 
membosankan gitu deh, menurut saya. 

NM Acaranya apa inget enggak AN? 

AN Acara musik gitu mbak, jadi acara musik kayak konser gitu. Acara konser kecil gitu. 

NM Oh jadi sebelumnya pas kamu tonton acaranya itu? 

AN Iya, itu memang lagi enggak ada tontonan lain. Kebetulan itu bapak saya sih yang milih, 
memang lagi suka musiknya, oh ya sudah gitu. Beberapa minggu kemudian ada lagi acara 
itu dan sama persis musiknya. Oh diulang lagi gitu. 

NM Whis, mau nanya sudah dulu ya.  
AN itu tadi sebelum diperbaharui. Maksudnya apa sih AN? 

AN Karena saya dulu di TV itu enggak bisa sama sekali nonton TVRI mbak, kayak enggak jelas 
gitu channelnya, kayak ada semut-semutnya gitu 

NM Enggak jelas ketangkepnya ya? 

AN Iya jadi enggak pernah ditonton. 

NM Baik, nah kemudian kamu memperbaiki pesawatmu? Diperbaiki? Sehingga bisa 
ketangkep TVRI. 

AN Tahu-tahu ada aja gitu Mbak, tahu-tahu jelas gitu. 

NM Oke, jadi bukan karena kebutuhan adik kamu tadi untuk mengakses acara belajar dari 
rumah? 

AN Enggak. 

NM Jadi sebelum pandemi ini pun kamu sudah bisa nangkep TVRI? Dan itu tiba-tiba aja? 

AN Iya tiba-tiba aja, kayak waktu itu pas lagi ganti-ganti channel, lho kok ini TVRI jelas gitu. 
Oh apa mungkin sudah meningkatkan kualitasnya gitu jadi bisa memperluas 
jangkauannya. 



127 
 

NM Kesan kamu terhadap acara TVRI tadi apa sih? Tadi kan dibilangnya kameranya lah, apa 
lagi? 

AN Ya itu tadi sih mbak sebenarnya kayak lebih banyak pengulangan, karena itu sampai 
diulang 3 kali mbak, saya waktu itu nonton lagi juga. Kok ini lagi-ini lagi gitu dan tapi 
mungkin setelah diperbaharui saya lebih suka, kameranya settingannya lebih jelas, lebih 
bright gitu, lebih HD lah istilahnya. Cuma acaranya karena saya sudah judging dari awal, 
oh ini TVRI acaranya kurang menarik, jadi ya enggak ditonton gitu.  

NM AN spesifik dong saya mau nanya, kamu itu di saluran yang analog atau pindah ke yang 
digital? Ketika dapat TVRInya itu. Karena kan ada tuh D TV, digital TV, tapi ada ATV, kalau 
di channel kita tuh ada tuh slot itu, kita bisa pindah-pindah tuh, nah TVRI itu ada di DTV, 
DTV itu digital TV, ada di ATV, analog TV. Kamu  pindah enggak itu? 

AN Maksudnya gimana ya mbak? Saya enggak ngerti. 

NM Intinya pakai saluran yang digital atau enggak yang kamu setel TVnya? 

AN Enggak, yang biasa aja mbak. 

NM Yang biasa? Karena kamu kan tadi bilang tiba-tiba aja, saluran TVnya ketangkep gitu, 
TVRInya, jangan-jangan kamu pindah ke yang digital, gitu? 

AN Enggak sih mbak masih yang biasa aja. 

NM Oke baik. Silakan Mas Whisnu! 

Wh Baik, untuk semuanya saya mau nanya, saya tahu kalian bukan penonton TV, tapi punya 
pengalaman dengan TV gitu kan? Seandainya ada TVRI dan TV lain, menurut kalian, kalau 
kalian suatu saat ingin melihat TV, katakanlah satu TV favorit kalian, satu lagi dengan 
TVRI. Bisa enggak bandingin kira-kira, oke TVRI enggak ada ininya, TV ini ada ininya. Jadi 
membandingkan TVRI dengan TV favorit kalian yang kalian suka nonton? Apa 
kekurangan atau kelebihan TVRI dibandingkan itu?  
Mulai dari Ar? TV apa yang menurut Ar paling baguslah? Menurut Ar kalau boleh tahu. 

Ar Maaf mas tadi internetnya agak lemot, pertanyaannya tadi dibanding sama TVRI gitu ya 
mas? 

Wh Iya, stasiun TV apa yang menurut kamu paling bagus? 

Ar Karena saya nontonnya hanya NetTV, jadi mungkin satu-satunya saluran yang bisa saya 
bandingkan dengan TVRI ya NetTV itu. 

Wh Oke enggak apa-apa bandingin aja, TVRI dengan NetTV, kelebihan atau kekurangan yang 
kamu bisa bandingin! 

Ar Mungkin jenis programnya lebih sesuai. 

Wh Sesuai dalam apa tuh? 

Ar Sesuai sama kelompok masyarakat kayak saya gitu. 

Wh Oke, generasi kamu gitu ya yang lebih muda? 

Ar Iya. 

Wh Tadi kebutuhan apa sih yang kamu inginkan? Yang ada dikasih sama NetTV, katakanlah 
kualitasnya, katakana kualitas gambar, pakai teknis ya atau isi kontennya atau kalau film 
lebih bagus, apapun yang terkait dengan TV? Kebutuhan apa yang Net lebih berikan? 

Ar Maaf mas, ini internetnya saya lagi lemah, jadi saya enggak bisa nangkep pertanyaannya 
tadi. 
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Wh Oke, iya apa kelebihan NET dibandingkan TVRI, itu gampang aja, untuk memenuhi 
kebutuhan kamu, selain tadi kan acaranya katanya lebih sesuai dengan kamu, ada aspek 
lain enggak? 

Ar Karena saya juga enggak terlalu nonton TV, mungkin saya juga enggak terlalu mencari 
jenis acara yang saya tonton, jadi kayaknya buat kualitas kamera, atau kualitas 
programnya sendiri, itu saya enggak terlalu fokus ke situ mas. Mungkin jawaban saya 
yang paling relevan cuma di kesesuaian programnya aja. 

Wh Jadi enggak ada aspek gambar lebih bagus atau kualitas suara lebih bagus? Enggak 
sampai sana ya? Dengar saya Ar? 

Ar Iya mas? 

Wh Jadi enggak ada aspek teknis, gambar atau suaranya lebih bagus, di Net lebih bagus? Jadi 
benar-benar fokus kamu adalah karena di NET TV kamu bisa memenuhi kebutuhan yang 
sesuai dengan usia kamu? Gitu ya? 

Ar Iya, betul mas. Saya enggak pernah lihat hal teknisnya itu. 

Wh Oke, kalau AA? Dulu sempat nonton dengan almarhum ayahnya TVRI. Jadi kemudian bisa 
membandingkan ya sama TV-TV swasta yang lain? TV apa yang menurut kamu paling 
bagus saat ini? TV nasional? 

AA Kalau saya itu sama, karena nontonnya saya sama Ar, saya lebih suka ke Net TV, kalau 
untuk membandingkannya mungkin karena di TVRI saya dulu beritanya aja, kalau di NET 
TV itu ada berita, infotainment dan lain-lain. Jadi itu acaranya di NET TV itu acaranya 
lebih beragam, lebih enak aja untuk ditonton. Begitu, dibandingkan dengan TVRI. 

Wh Oke, jadi yang saya tangkap adalah NET TV sudah bisa memenuhi kebutuhan kamu ya 
buat informasi, buat hiburan, jadi kenapa harus nonton TVRI? Gitu? 

AA Iya. 

Wh Kamu penonton olahraga enggak, bola gitu? 

AA Enggak, bukan. 

Wh Oke baik terima kasih. Kalau NF? 

NF Karena aku sering nontonnya Trans TV, jadi mungkin Trans TV programnya lebih banyak 
kan, jadi misalnya hostnya kayak gitu kan kayak baru-baru, terus kayak kalau 
dibandingkan dengan TVRI itu kayak pemilihan talent-nya gitu, dari itunya kurang. 

Wh Talent-nya kurang, katakanlah selebritis ngaruh ya untuk menarik pemirsa? 

NF Iya sangat ngaruh menurut saya. 

Wh Kalau dari sisi konten juga sama? 

NF Sama, kayaknya sama. 

Wh Oke, terima kasih, terakhir NF, apa TV Favorit kamu atau yang menurut kamu paling 
bagus? 

NF Saya lagi? 

Wh Maaf AN maksudnya. Iya AN silakan! 

AN Sama sih kayak yang lain, kalau saya lebih memilih NET TV, terus perbandingannya 
dengan TVRI, ya itu tadi dari sisi teknisnya, kalau saya lebih melihat kalau NET TV itu 
benar-benar HD banget, terus bright juga kan dari pada TVRI, terus kalau misalnya dari 
sisi konten mungkin saya enggak tahu kalau konten TVRI ada yang dikhususkan untuk 
generasi yang milenial, tapi saya enggak nangkep itu ada di dan saya pasti enggak tahu 
itu ada dan lebih banyak pilihan acaranya juga di NET TV. 
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Wh Seandainya nih, TVRI punya acara yang ditayangkan di Youtube, ada kemungkinan 
enggak kalian mengakses? Karena tadi kan Net TV acaranya di Youtube, Trans TV ada di 
Youtube. Seandainya TVRI buat channel gitu di Youtube? Ada kemungkinan enggak 
kalian nonton? Dengan format yang sekarang ya cuma dipindah?  
Dari AN deh. 

AN Enggak tahu sih mas, mungkin saya akan enggak tahu kalau misal TVRI punya ya. Kecuali 
kalau ada sosialisasi, kayak ada di media sosialnya juga banyak dipromosikan, mungkin, 
kemungkinan akan saya tonton untuk apa nih TVRI, TVRI punya acara baru gitu. Mungkin 
akan saya coba tonton kalau promosinya nyampe di saya, gitu sih. 

Wh Oke jadi kalaupun mereka ganti acara platform gitu tetap kalau tanpa promosi, kecil 
kemungkinan ya kamu bisa? 

AN Iya. 

Wh Kalau NF gimana? Seandainya TVRI punya channel di entah di Youtube, punya website 
sendiri, apakah ada kemungkinan? 

NF Kemungkinan sih bisa aja, kalau ada promosi, sama kayak AN sih, lebih di itu dulu. 

Wh Oke, kalau AA? 

AA Ada kemungkinan bakal nonton kalau misalnya ada di Youtube begitu, dan saya itu 
nonton berdasarkan trending aja, mungkin kalau TVRI lagi trending di nomor berapa, 
kadang saya suka tonton itu. 

Wh Oke tergantung itu nanti Youtubenya buat algoritma gimana ya? Kalau acaranya di 
trending-in gitu ada kemungkinan kalian nonton? 

AA Iya. 

Wh Terima kasih. Ar sudah nyambung belum ya? Ar bisa mendengar saya? 

Ar Tes, halo, iya bisa mas terdengar. 

Wh Iya tadi pertanyaannya belum dengar ya? Seandainya TVRI punya channel di Youtube 
atau punya website di internet sama seperti TV lainnya. Ada kemungkinan enggak kamu 
mengakses TVRI dengan platform, dengan mata acara yang seperti sekarang? Atau 
kalaupun enggak, TVRI enggak berubah apa harapan kamu? 

Ar Mungkin bisa mas, saya nonton TVRI, kalau misalnya dia punya, eh dia ada platform di 
Youtube, karena di NET TV aja sebenarnya kan saya, program-programnya juga nonton 
dari Youtube. Cuma misalnya buat saya cari sendiri, kayaknya enggak deh mas, soalnya 
saya juga enggak tahu program-program TVRI kan, terus dia direkomen sama Youtube. 

Wh Baik, terakhir dari saya, kalau saya Tanya, TVRI apa asosiasi yang ada di kepala kalian, 
satu aja? Satu kalimat aja atau beberapa kata? 

AA Berita sih, beritanya lengkap gitu. 

Wh Oke terima kasih. Kalau NF?  

NF Berita.  

Wh Kalau AN?  

AN Jadul mungkin mas.  

Wh Bisa eksplorasi lebih spesifik apa maksudnya itu jadul?  

AN Ya kayak orang tuh kalau misalnya nonton TVRI itu kayak sudah lama banget, kayak apa 
ya istilahnya, kayak sudah zaman dulu banget, ya kayak ya dulu stasiun TV cuma satu 
TVRI doang, jadi istilahnya kalau orang yang lebih sering nonton TVRI itu kayak 
istilahnya sudah lebih jadul aja gitu menurut saya. 
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Wh Enggak cocok gitu dengan yang generasi yang seusia kalian yang lebih dibilang milenial 
atau generasi Z. Gitu ya? 

 

AN Ya, kurang cocok aja mas.  

Wh Kalau Ar? 1 kata atau 1 kalimat tentang TVRI asosiasinya?  

Ar Kalau saya, TV pemerintah. Soalnya saya melihatnya banyak program-program, eh 
program TVnya itu ya programnya pemerintah. Misalnya kayak yang Kemendikbud yang 
kemarin  atau banyak yang ngenalin tarian-tarian daerah gitu jadi saya melihatnya 
kayak oh ini  programnya pemerintah. 

 

Wh Tendensinya apa positif atau negatif? Kalau dibilang iya TVRI suaranya pemerintah, 
program pemerintah? 

 

Ar Positif, positifnya saya bukan yang oh,  ini propaganda pemerintah gitu bukan, cuma oh 
ini. 

 

Wh Oke terima kasih, Mbak Nina, aku kembalikan ke Mbak Nina.  

NM Oke, baik lanjut lagi ini diskusinya menarik ya, oke, kalian tuh memang tidak nonton TVRI, 
dan tadi punya kesan tersendiri terhadap TVRI, tetapi menurut kalian nih ya TVRI sudah 
menempatkan anak muda atau belum sebagai sasaran penontonnya? Kita mulai dari NF? 

NF Menurut saya belum, belum kena sasaran anak muda, 

NM Itu tahunya gimana? 

NF Karena ini programnya itu kan saya aja sendiri dan teman-teman masih kurang tahu kan 
apa aja program yang ada, jadi kalau misalnya saran saya ya, diadakan promosi dulu, biar 
kena anak milenialnya, begitu. Jadi ini Televisinya ini loh programnya, terus menarik, oh 
sisi-sisinya tuh kayak gitu. Terus ngundang talent-nya tuh talent yang anak-anak muda 
zaman sekarang juga. Kayak gitu, jadi menurut saya itu bakal naik. 

NM Oke baik, nanti saya eksplorasi lebih lanjut tentang talent  ya NF, sekarang AA! Apa 
pendapatnya terhadap pertanyaan tadi? 

AA Kalau menurut saya hampir sama kayak NF, soalnya sasarannya lebih kepada orang 
dewasa, lebih ke bapak-bapak atau ibu-ibu gitu, karena program yang ditayangkannya itu 
mungkin kebanyakan berita yang saya tahu sih, kalau yang program acara lainnya saya 
kurang tahu, dan itu mungkin karena talent-talent-nya juga sama kayak NF itu, mungkin 
seharusnya anak muda zaman sekarang juga, yang mungkin lagi nge-hits  atau gimana 
untuk mendongkrak popularitasnya TVRI itu sendiri. 

NM Hmmm oke. 

Wh AA, mohon maaf Mbak Nina, boleh tanya enggak? Kalau talent TVRI siapa yang menurut 
kamu, katakanlah yang sekarang mesti disewa TVRI supaya acaranya hits, mungkin satu 
dua orang? 

NM Nah, itu yang mau ditanyakan kepada NF nanti. 

Wh Siapa tuh talent yang bisa ngangkat TVRI. Katakan TVRI mau buat acara ni supaya banyak 
ditonton milenial? 

NF Kalau aku sih Fadil Jaidi, karena sekarang dia lagi naik. 

NM Siapa? 

NF Fadil Jaidi, Fadil. 

NM Fadil Jaidi? Oke. 

Wh Fadil, oh iya Fadil. Oke, kalau AA? 
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AA Saya banyak sih, kayak Awkarin, Keanu, habis itu Arif Muhammad dan masih banyak lagi 
yang mungkin bisa mendongkrak popularitasnya. 

NM Tapi itu intinya adalah, si talent ini adalah yang popular di media sosaial? Benar? 

AA, 
NF 

Benar. 

NM Oke, baik. Whisnu masih ada lagi? 

Wh Enggak mbak, monggo mbak! 

NM Oke, kalau gitu AN, pertanyaan tadi gimana, AN? 

AN Ya kalau menurut saya memang kurang menjangkau milenial sih mbak, karena 
promosinya di media sosial sendiri kan kurang, karena yang kita tahu ya, milenial kan 
erat banget kaitannya sama media sosial gitu, jadi mungkin kalau mau mempromosikan 
TV kan enggak mungkin, maksudnya sudah enggak zaman lagi kayak di majalah atau apa 
gitu, karena rata-rata milenial zaman sekarang kan pakenya media sosial, kayaknya 
menurut saya TVRI kurang memaksimalkan penggunaan promosi itu sih, jadi ya enggak 
nyampe aja di kita, mungkin memang ada acara yang di khususkan lagi untuk milenial 
tapi kitanya enggak tahu. 

NM Oke, baik. Ar? 

Ar Kalau saya mikirnya, sebenarnya mungkin TVRI-nya sudah menyasar ke anak muda, 
contohnya itu karena program-programnya misalnya yang saya tahu sih, yang kayak 
program  pendidikan gitu mbak, jadi sebenarnya lebih ke apa ya, dia terlalu, mungkin 
terlalu dilihat sebagai TV yang terlalu pendidikan gitu, jadi orang-orang jadinya, oh ya 
sudah, sudah belajar di sekolah jadi ngapain belajar lagi di TV, tapi enggak tahu deh. 

NM Oh, oke. 

Ar Menurut saya gitu sih mbak. 

NM Oke. Nah, kalian itu kan paling enggak dua di antara, tiga di antara kalian bicara 
pentingnya soal promosi acara untuk menjangkau kaum muda dan itu tidak dilakukan 
oleh TVRI. Pertanyaan saya, kalian nonton TV acara TV lain di luar TVRI, apakah stasiun-
stasiun TV itu juga mempromosikan acaranya kepada kaum muda? Mulai dulu dari AA! 

AA Kalau enggak salah dulu, lihat di Youtube juga trending kayak di Net TV ya, kayak Ini 
talkshow itu yang Andre sama Sule gitu. Jadi kayak mereka itu membuat lelucon yang 
istilahnya masyarakat suka, terus jadi trending, jadi kayak kelihatan gitu, jadi talent-nya 
itu sendiri harus bisa apa ya, membawa untuk masyarakatnya itu pengen tahu gitu, jadi 
biar mendongkrak TVRI-nya itu sendiri untuk bisa dilihat di-trending gitu. 

NM Oke baik, sekarang kalau NF? 

NF Iya? Gimana pertanyaannya? 

NM Jadi gini, tadi kan disebutkan bahwa promosi acara itu jadinya penting sekali untuk 
menjangkau kaum muda, itu enggak dilakukan oleh TVRI, benar kan ya NF ya? Paling 
enggak tiga dari kalian menyebut itu. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah stasiun-
stasiun TV lain melakukan promosi itu, sehingga si kaum muda itu mau nonton? 

NF Iya. 

NM Iya, gimana itu? 

NF Biasanya sih ada promosi, misalnya ada salah satu program, jadi biasanya itu, biasanya 
kan mereka kebanyakan itu kalau misalnya ya, yang kayak Tonight Show atau SCTV itu 
yang ada apa, yang kayak tanya jawab gitu, itu kan biasanya ngundang talent, nah 
biasanya talent sendiri itu yang mempromosiin itu program, eh nonton ya! Jadi kan 
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banyak yang nonton, apalagi buat talent-talent yang sekarang lagi naik daun, ya pastikan 
yang nonton banyak, menarik gitu.   

NM Oh oke, jadi menggunakan si talent-nya sebagai endorser, sebagai buzzer, gitu ya NF ya? 

NF Iya. 

NM Oke. 

Wh Di sosmed tuh NF? 

NF Iya di sosmed. 

Wh Kayak Instagram gitu? 

NF Iya Instagram. 

Wh Oke. 

NM Oke, kalau AN gimana? 

AN Saya sama sih mbak kayak NF gitu, jadi memang dari talent-nya sendiri mempromosikan 
si acaranya juga, terus yang saya tahu jadi lebih ke terintegrasi ke media sosial gitu mbak, 
kayak misal contohnya yang saya tahu itu SCTV, jadi dia tuh punya Tiktok gitu mbak, nah 
di Tiktok itu para talent-nya tuh kayak mempromosikan gitu, jadi misalnya kayak ada ayo 
adu acting, jadi dia punya kompetisi berhadiah gitu-gitu, jadi meng-engagement 
penontonnya bisa semakin dekat, dan nonton terus sinetronnya, kalau menurut yang 
saya tahu gitu mbak. 

NM Oke, oke baik. Ar gimana? 

Ar Iya mbak, jadi tuh kemarin saya pernah lihat di Twitter, lagi heboh tentang ini, 
ngomongin chemistry-nya Vincent, Desta di Tonight Show. 

NM Tonight Show? 

Ar Heem, jadi tuh kan sebenernya saya juga sudah tahu acaranya, Cuma saya belum 
ngelihat apa, mungkin itu istilahnya unik sale point-nya NetTV mungkin ya, jadi dari yang 
saya sebelumnya pernah lihat, oh ini acara talkshow biasa, cuma karena ngelihat 
cuplikannya di Twitter, karena sebenernya yang nge-share juga bukan dari orang NetTV-
nya, penggemarnya gitu kayak, sumpah ini chemistry kalian berdua dapat banget wkwk, 
misalnya, terus banyak yang nge-like dan nge-retweet, terus saya juga jadinya tertarik 
buat coba nonton dan akhirnya saya nontonnya di Youtube kan, terus ya sudah akhirnya 
di-recommendation Youtube saya muncul terus. Nah itu mungkin bisa menjadi salah satu 
hal yang bisa, strategi yang bisa di ini sama TVRI. 

NM Oke, baik menarik sekali, ini saya senang sekali dapat informasi ini, bagus ini bagi 
masukan bagi TVRI ini ya. Nah, sekarang saya pindah ke hal lain, tapi nanti kita balik lagi 
kalau ada waktu, kalian pernah dengar istilah Lembaga Penyiaran Publik belum? Mulai 
dari NF! 

NF Aku belum pernah. 

NM Pernah dengar enggak Lembaga Penyiaran Publik? 

NF Enggak, belum pernah dengar. 

NM Belum pernah dengar. Oke, AA? 

AA Belum pernah dengar juga. 

NM Belum pernah dengar, AN? 

AN Sama mbak belum pernah dengar juga. 

NM Belum pernah dengar, Ar? 
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Ar Pernah mbak, dulu di kelas pernah ngebahas. 

NM Oke, sepengetahuan Ar, apa itu Lembaga Penyiaran Publik? 

Ar Lembaga ini, apa namanya yang ngurusin, eh yang punya, eh kalau enggak salah ya mbak. 

NM Heem, enggak apa-apa, enggak ada yang salah benar di sini. 

Ar Itu Lembaga penyiaran didirikannya sama pemerintah gitu. 

NM Didirikannya oleh pemerintah, oke. 

Ar Jadi bukan swasta. 

NM Oke, tugasnya apa menurut Ar? 

Ar Hmmm tugas apanya mbak maksudnya? 

NM Hasil Lembaga Penyiaran Publik itu apa, kan tadi dia didirikan oleh pemerintah, tugasnya 
apa? 

Ar Mungkin lebih ke hal-hal yang sifatnya apa ya, idealisme gitu mbak, jadi kayak mungkin 
salah satunya mencerdaskan bangsa, karena kalau di lihat di TV-TV swasta kan dia 
banyak tercampur, banyak kecampur sama kepentingan-kepentingan misalnya pemilik 
TV gitu, atau misalnya kepentingan, misalnya kan kaitannya dengan iklan-iklan gitu 
mbak, misalnya tayangan tuh dipengaruhi periklanan gitu, nah kalau misalnya siaran dari 
Lembaga Penyiaran Publik, dia lebih apa, mungkin lebih netral dan enggak apa, komersial 
mungkin. 

NM Oke baik, sekarang nih gini, kalian kan semuanya punya pengetahuan tentang TVRI, 
apapun pengetahuan itu, enggak masalah. Tapi kalian begini, kalau kalian ditanya 
sebagai anak muda, kalian melihat fungsinya TVRI itu sama enggak sih dengan stasiun TV 
swasta lain seharusnya, kita mulai dari AN? 

AN Mungkin kayak yang tadi dibilang Ar tadi kan, karena istilahnya itu TV pemerintah dan 
lebih kayak untuk pendidikan gitu, sebenernya bisa aja sih kalau dibedakan dengan 
televisi swasta lain, jadi kayak untuk pendidikan, tapi memang menurut saya harusnya 
bisa lebih apa ya, modern dan mengikuti zaman sekarang biar bisa anak-anak milenial 
juga meskipun temanya pendidikan tapi tetap bisa relate aja, itu sih menurut saya mbak. 

NM Oke baik, kalau AA? 

AA Hampir sama, mungkin TVRI itu juga buat berita atau pendidikan juga, seharusnya sih 
bisa juga mengikuti kayak stasiun TV lain yang untuk menampilkan acara-acara yang 
misalnya kayak yang ditayangkan, kayak misalnya saya dulu kayak kartun ada, kalau di 
TVRI kan enggak ada, istilahnya kayak berita atau pendidikan aja gitu, dan lebih 
banyaknya di situ. 

NM Oke, NF? 

NF Iya seharusnya juga sama sih, sama program yang lainnya, kalau misalnya dia tentang 
pendidikan, mungkin kan kalau misalnya, awalnya bisa mengundang yang milenial. 
Sebenernya tuh kalau menurut saya itu orang banyak nonton karena yang pertama itu 
yang lagi trending sekarang misalnya kayak artis-artisnya kayak gitu, itu kan 
pengaruhnya, dampaknya menurut saya besar banget sih kayak gitu. Walaupun itu tema 
pendidikan, mungkin bisa dilihat, jadi kan nanti oh ini lebih menjurus ke pendidikan ni 
host bawa arahnya kayak gitu. 

NM Iya, kalau Ar? 

Ar Mbak maaf tadi agak lupa pertanyaannya apa? 
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NM Oke saya ulang lagi ya, menurut kamu program acara apa namanya, fungsi TVRI itu 
harusnya sama enggak, atau beda dengan stasiun TV lain? 

Ar Mungkin karena dia ada di Lembaga Penyiaran Publik, harusnya beda… eh maksudnya 
orientasinya mungkin beda dan sah-sah aja. Karena ya itu tadi, dia kan bukan lembaga 
penyiaran yang berorientasi ke komersial gitu, jadi harusnya bisa lebih apa ya… lebih 
netral gitu sih. Soalnya kan TV swasta seperti saya bilang tadi, dia terlalu banyak 
dicampuri sama kepentingan misalnya tadi, pihak pengiklan atau pemilik stasiunnya gitu. 

NM Oke, jadi dia lebih independen. 

Ar Lebih independen. 

NM Oke, tidak diintervensi oleh kepentingan pemilik atau iklan gitu? 

Ar Heem. 

NM Nah, tadi kan disebut tentang, ada yang menyebut dia harus lebih independen, dan juga 
harus ada informasi, pendidikan. Menurut kalian kalau kita bicara dari program acara, 
apakah TVRI acaranya harus disamakan aja dengan yang lain? atau apakah dia fokus di 
salah satu jenis acara aja, misalnya apakah boleh TVRI menampilkan pendidikan apa, 
hiburan, pendidikan, hiburan, pendidikan, informasi sama aja kayak swasta, atau dia 
sebaiknya fokus aja ke salah satu genre acara, menurut kalian bagaimana? Mulai dari 
AN? 

AN Kalau menurut saya mungkin biar jadi ciri khas gitu ya, kayak misalnya TVOne memang 
terkenalnya dengan berita gitu kan, atau bisa juga jadi apa ya, image-nya si TVRI. Oke nih 
pendidikan gitu, tapi lebih dimaksimalkan aja untuk... ya biar benar-benar bisa tetap 
engage dengan generasi sekarang. Dengan promosi di sosial media segala macemnya, 
tapi kalau misalnya untuk fokus pada salah satu jenis kayak pendidikan gitu, menurut 
saya sebenernya masih bisa-bisa aja, asal kita, asal dari TVRI-nya bisa mengemas dengan 
baik gitu mbak, mungkin bisa diselingi hiburan tapi tetap yang... 

NM Oke, oke, terusin aja dulu AN 

AN Ya mungkin bisa juga diselingi hiburan segala macemnya, tapi tetap intinya fokus pada 
goal si tema pendidikan ini, gitu sih menurut saya mbak. 

NM Oke. Nah, AN sendiri berpendapat, dia sebaiknya spesifik di acara genre apa? 

AN Ya itu tadi mbak, lebih ke pembelajaran, pendidikan gitu, sebenernya it’s okay menurut 
saya. Karena ya masih jarang juga sih mbak apa, TV yang untuk khusus pendidikan gitu 
kan. Karena banyak banget TV yang lebih ke infotainment atau hiburan, takutnya 
misalnya karena TVRI sendiri masih kurang diminati, jadi kalah saing dan segala 
macemnya, ya sudah mending kita fokusin aja di salah satu genre gitu. Cuma di 
maksimalkan banget untuk promosi dan segala macemnya. 

NM Baik, AA gimana? 

AA Kalau menurut saya lebih, lebih baik sih kayak diselingi, jadi jangan berita aja terus-
terusan. Mungkin itu sudah ciri khasnya TVRI untuk pendidikan dan berita, tapi 
seharusnya diselingi juga agar orang yang menonton itu, enggak menonton itu-itu aja, 
dalam artian gitu, jadi seharusnya diselingi dengan misalnya hiburan yang lainnya gitu. 

NM Oke. 

Wh AA, maaf mbak. 

NM Silakan. 

Wh Boleh enggak AA, tadi kan kamu menyinggung TVRI berita lebih unggul? 

AA Heem. 
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Wh Kalau dibandingin TVOne, dibandingin MetroTV atau TV lain, menurut kamu kualitas 
berita yang ditayangkan TVRI lebih baik, atau gimana? 

AA Kalau dulu sih lebih baik sebelum adanya TvOne dan yang lainnya, soalnya dulu 
almarhum, eh ayah suka nontonnya di TVRI, eh iya di TVRI untuk beritanya. 

Wh Berarti kalaupun berita TVRI harus komplit ya sama TV berita? 

AA Benar. 

Wh Oke, iya itu aja, terima kasih. 

AA Oke, sama-sama. 

NM Baik, tadi AN sudah, AA sudah, sekarang NF? 

NF Ya kalau aku sih sama ke AA, jadi fokusnya ke pendidikan cuma diselingi sama adanya 
hiburan, ada hiburannya, jadi enggak boring nontonnya. Abis pendidikan bisa hiburan, 
bisa lagi yang lain tentang pendidikannya, kayak gitu sih. 

NM Oke baik, Ar? 

Ar Kalau saya justru, eh kurang lebih sama sih mbak. Karena TVRI itu TV publik, jadi dia 
harusnya bisa memberikan konten yang universal gitu mbak kalau menurut saya, jadi 
semua jenis tayangan tuh dia sajikan karena kalau misalnya dia cuma fokus genre 
tertentu misalnya berita aja, benar kata Mas Whisnu berarti dia harus compete sama 
Metro atau TVOne gitu. Kalau misalnya dia banyak acara musiknya nanti mungkin 
compete-nya sama apa ya, SCTV atau Indosiar gitu. Jadi karena dia statusnya sebagai TV 
publik, jadi jenis tayangannya harusnya lebih ya tadi, universal, dan apa ya, arrange-nya 
lebih luas gitu. 

Wh Lebih beragam gitu? 

Ar Lebih beragam iya. 

Wh Jadi mix match semua tv swasta, di mix match ada di ini ya, TVRI gitu? 

Ar Heem, kalau menurut saya gitu. 

Wh Kira-kira gambarannya. 

NM Oke baik, saya mau nanya lagi nih karena tadi disebut juga informasi dari TVRI program 
berita, atau informasi dari TVRI, beberapa kan menyebut itu, bahwa TVRI itu banyak 
beritanya, informasinya, kalian menilai informasi program berita atau program informasi 
dari TVRI itu seperti apa, AN? 

AN Maksudnya gimana mbak? 

NM Program berita dari TVRI yang kalian tahu itu seperti apa, penilaian kalian? 

AN Sama aja sih dengan program-program berita lainnya ya mbak, kalau dari saya, karena 
saya sendiri untuk TVRI yang berita gitu jarang saya tonton gitu sebenernya, jadi kalau 
asumsi saya, ya sama aja dengan TV-TV lain. 

NM Oke, AA? Yang dulu pernah nonton di tahun 2013 ya? 

AA Kalau saya asumsinya untuk dibandingkan dengan stasiun televisi lain sih sama aja mbak, 
sama aja dengan TV-TV lainnya gitu, tapi kalau yang dulu itu lebih update di TVRI 
beritanya. 

NM Oke, sama aja tuh maksudnya dalam hal apa? 

AA Dalam hal untuk penyampaiannya beritanya. 

NM Oke baik, kalau NF? 

NF Sama aja mbak, isinya juga sama. 
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NM Jadi berita informasi di TVRI sama aja dengan tv swasta lainnya. 

NF Iya, kalau itu sih pernah nonton kayak gitu, sama. 

NM Oke, Ar? 

Ar Mbak kalau ini saya enggak tahu sih, soalnya saya enggak pernah nonton berita di TVRI, 
jadi saya juga enggak bisa bandingin sama yang lain. 

NM Oke, oke baik. Nah, sekarang nih mau nanya adalah tentang, kita kan kadang merasa 
senang ya, ngerasa kalau ada kejadian-kejadian penting di wilayah kita itu diangkat ya, 
itu ya kan kita merasa dekat dengan itu, kita pengen tahu, sepengetahuan kalian nih, 
kalau memang enggak punya pengetahuan tentang ini enggak apa-apa, TVRI selama ini 
sudah mengangkat masalah-masalah yang terjadi di wilayah kita enggak, di wilayah 
anda? Sudah ngangkat isu itu belum? 

Ar Oh, saya boleh jawab enggak? 

NM Boleh. 

Ar Kalau itu kayaknya iya deh mbak, soalnya TVRI itu ada, kan sudah dari dulu merekanya, 
dia tuh ada misalnya kan saya dulu. Saya pas SMA tinggalnya di Palembang di Sumsel, 
jadi dia ada TVRI Sumsel gitu kan, jadi dia kayaknya lebih apa ya, tayangannya lebih 
kontekstual ke masyarakat di sekitarnya itu mbak, soalnya kalau yang lain kan dia se-
Indonesia tayangannya sama gitu, kan misalnya RCTI, Indosiar gitu. 

NM Oh jadi ada TVRI lokal ya? Kamu waktu itu di Palembang, kamu sempat lihat waktu itu 
AA, acaranya kayak apa? Nah, itu yang diangkat TV lokalnya di daerah? Itu berita-berita 
di daerah gitu diangkat? 

Ar Heem. 

NM Oke baik, kalau AN tahu enggak tentang ini, ada informasi tentang ini? 

AN Saya sih enggak pernah lihat ya mbak, seringnya yang lebih menjangkau untuk daerah. 
Kayak istilahnya daerah saya lebih ke TVOne atau MetroTV, kalau yang untuk berita-
berita gitu mengangkat isu-isu. Kalau TVRI saya sendiri jarang lihat sih mbak. 

NM Baik, kalau AA? TVRI mengangkat ini enggak, apa namanya? 
Mengangkat masalah yang terjadi di wilayah kamu enggak, AA? 

AA Iya. 

NM Iya-nya gimana AA, boleh dijelasin? 

AA Kalau misalnya terjadi apa di wilayah saya itu pasti TVRI juga biasanya langsung 
ngeberitain tentang yang terjadi gitu. 

NM Oke, ini yang kamu amati ketika dulu kamu nonton TVRI begitu ya?  

AA Iya. 

NM Oke, baik, baik, baik.  
Kalau NF gimana? 

NF Kalau aku kurang tahu sih mbak, soalnya terakhir sudah lama banget kan nonton, 
sekalinya nonton tentang program pendidikan sekolah. 

NM Oke, oke.  
Sekarang buat semuanya nih, kalian anak muda seumuran kalian, apa sih yang paling 
ingin didapatkan dari televisi.  
Mulai dari AA dulu?  

AA Oh kalau menurut saya kayak acaranya lebih ditingkatkan lagi gitu untuk misalnya lebih 
apa ya, kualitasnya mungkin ya, terus sama talent-talentnya juga, kalau bisa lebih yang 
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lagi, kayak lagi trending atau gimana gitu, jadi kayak orang pengen nonton, kalau buat 
saya sendiri gitu. 

Wh AA, boleh enggak lebih lanjut, maaf mbak? 

NM Oke, iya. 

Wh AA? 

AA Apa? 

NM Ya, ya saya juga mau nanya soal kualitas tuh apa? 

Wh Maaf mbak, iya sama mbak pertanyaannya seperti Mbak Nina tadi, soal kualitas? 

AA Kalau kualitasnya mungkin kayak sama kayak NetTV gitu misalnya nampilin atau ada 
acara-acara yang lebih diminati oleh kalangan muda, kayak misalnya kayak Ini Talkshow 
atau apa gitu, jadi orang pengen nonton di situ dengan talent-talent yang misalnya lagi 
trending atau apa gitu. 

Wh Jadi lebih ke kontennya ya. Umpamanya katakanlah programnya tuh di Ini Talkshow itu 
lebih up to date, atau lebih kena dengan isi yang, atau kebutuhan kamu gitu? 

AA Iya lebih ke situ. 

Wh Oke terima kasih, monggo Mbak Nina. 

NM Iya, NF? 

NF Iya sih sama, lebih ke program, lebih banyakin program aja sih, soal hiburannya 
terutama, jadi kan orang sudah capek belajar, capek kerja kan bisa nonton hiburan. 

NM Nah, hiburannya yang seperti apa NF? 

NF Programnya? 

NM Tadi kan pengen yang didapatkan dari tv adalah hiburan, oke. Artinya program hiburan 
yang seperti apa yang kamu inginkan? 

NF Mungkin kayak Opera Van Java kan lucu banget tuh, iya jadi itu menghibur banget kan, 
mungkin ada di apa, menghibur itu kayak di apa ya, bisa juga kan hiburan ke pendidikan, 
jadi agak nyinggung ke situ, kayak gitu. 

NM Oke. 

Wh Oh jadi lebih kritis gitu ya hiburannya, jadi ada konteksnya dengan, dengan kehidupan 
sosial gitu ya, kehidupan sehari-hari? 

NM Oke, wah ini Ar terlempar kayaknya. Mbak Ike boleh coba cari lagi Ar? Kalau AN gimana? 

AN Kalau saya sih yang saya pengenkan dari TV ya sama kayak yang lain, lebih ke 
infotainment gitu, atau hiburan kan, karena soalnya informasi sudah ada juga di Internet 
atau kayak berita juga ada di tv lainnya juga gitu, ya sama mungkin lebih ke konten 
program-programnya gitu, kalau saya sih lebih suka hiburan tuh yang komedi gitu sih 
mbak. Jadi ya mungkin TVRI bisa menyediakan acara itu dengan tetap pada konteks 
pendidikan, tapi tetap jatuhnya hiburan gitu. 

NM Baik, dari tadi kan semua temen-temen ngomongnya ke konten sebenernya, ke program 
siaran konten gitu loh, kalau, oh Ar juga sudah masuk, oke.  
Ar sudah bisa dengar? Ar? 

Ar Hallo? Oh maaf mbak tadi ke mute. 

NM Iya, Ar apa yang paling kamu inginkan untuk orang seumuran kamu dari televisi. 

Ar Mungkin hiburan kali ya mbak, soalnya tadi saya dengar dari NF mungkin karena kita 
sudah cape beraktivitas gitu kan, pulang sekolah atau kerja, jadi rasanya kalau misalnya 
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kita dikasih tayangan yang, yang mengedukasi banget, yang terlalu serius atau gimana, 
jadinya malas gitu kan mbak. Kalau misalnya tetap mau pendidikan, gayanya lebih, benar 
tadi kata temen-temen, lebih apa ya, lebih sesuai sama anak muda gitu, yang enggak 
terlalu kaku, yang apa ya, yang kira-kira kayak gitu. 

NM Baik, ada yang menginginkan secara teknis enggak acara, karena tadi kan ngomongnya 
konten. Kalau secara teknis yang diharapkan oleh anak muda, acara yang kayak apa di 
televisi, teknis siaran? 

Ar Itu kalau teknis mencakup apa ya mbak? 

NM Misalnya kamera, kualitas gambar dan macam-macam lagi. 

Wh Di Net kan bagus tuh suaranya, TV paling bagus menurut saya suaranya. 

NM Suara, jernih gambarnya. 

Wh Iya. 

NM Kalian menginginkan seperti apa dari televisi? AN dulu deh! 

AN Ya itu tadi sih mbak, kalau pengennya sama kayak kualitas sama Net, karena Net bener-
bener HD banget, suaranya juga jernih, karena kan kadang kalau gambarnya suka enggak 
jelas gitu, kita jadi malas nontonnya kayak buram dan segala macemnya, jadi mungkin 
lebih di tingkatkan lagi dari kualitas kameranya dan juga suaranya biar lebih jernih lagi 
dan enak juga ditontonnya kayak tone dari TV-nya gitu, mbak. 

NM Baik, baik. Sekarang nih, seandainya ada anggapan bahwa nonton TVRI itu untuk anak 
muda itu enggak keren, karena itu jadul. Pandangan kalian kayak apa?  
Mulai dari NF, kesan itu ada enggak? 

NF Kesan jadul itu ya? 

NM Heem. 

NF Ada sih, karena kan balik lagi ke program ya, cuma kalau misalnya ke pendidikannya nanti 
setelah itu diperbaharui di programnya, kalau kayak gitu mungkin nanti kalimat itu tidak 
ada lagi. 

NM Oke, AA? Bener enggak sih TVRI itu jadul buat anak muda? 

AA Untuk sekarang iya, soalnya lebih, kalau saya tonton sih lebih banyak beritanya 
dibandingkan dengan acara yang lain yang ada hiburannya gitu. 

NM Oke, ketika dikatakan lebih banyak berita dibandingkan acara hiburan lainnya, apakah 
itu stasiun TV-nya spesifik berita itu enggak diminati oleh anak muda? Karena Metro 
berita, KompasTV berita, TvOne berita, stasiun berita? 

AA Kalau sekarang sih, kan berita bisa diakses lewat internet, jadi mungkin untuk tv yang 
menampilkan berita saja sih kayaknya kurang menarik, karena bisa juga diakses oleh, eh 
bisa juga diakses di internet, gitu. 

NM Hmm, jadi untuk anak muda memang enggak bisa stasiun berita ya? 

AA Kalau menurut saya sih enggak bisa untuk saat ini. 

NM Oke, baik, baik. Ar? Gimana, kesan bahwa TVRI itu jadul, buat orang tua aja? 

Ar Kalau jadul kayaknya enggak sih mbak, cuma ya boring. Karena… 

NM Oke, apa boring tuh gimana, gimana? 

Ar Karena itu tadi, minim konten hiburannya, jadi orang, bahkan kemarin terlepas dari usia 
penontonnya (suara kurang jelas), sudah enggak nonton TVRI juga, karena sudah 
ketutup sama stasiun tv yang lain. 
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NM Oke, kalian sendiri nih, di luar tadi nih AN... inget cerita AN bahwa cerita dia bisa 
mengakses TVRI itu, tiba-tiba aja gitu ya, sebelumnya sulit gitu. Kalian sendiri sulit enggak 
sih mengakses TVRI, ketika tadi pindah-pindah tuh? 
Ar gimana? 

Ar Sulitnya gimana mbak? 

NM Sulitnya misalnya kayak tadi AN, siarannya buram, enggak bisa ketangkep dengan baik? 

Ar Oh, terakhir saya buka TVRI sebenernya sudah enggak semut-semut itu lagi mbak, 
sebenernya kalau secara kualitas gambar sudah, sudah bagus-bagus aja, cuma kalau 
misal dibandingkan dengan apa tadi, NetTV mungkin masih belum kali ya mbak, sebagus 
NetTV. 

NM Oke baik, kalau AA gimana? 

AA Kalau saya yang kurang itu mungkin dari suaranya mbak. 

NM Suaranya gimana? 

AA Kayak sering putus-putus atau gimana dulu, sering putus-putus, jadi kadang kedengeran, 
kadang enggak gitu. 

NM Oke, masih sampai sekarang atau ketika pindah-pindah itu? 

AA Kalau untuk sekarang sih saya kurang tahu, soalnya sudah enggak nonton tv lagi. 

NM Baik.  
Kalau NF gimana? 

NF Kalau kualitas gambar terakhir aku nonton pendidikan sih sudah baik sih, sudah bagus, 
cuma mungkin audionya aja kali ya. Kalau yang, kan ada tuh, kalau enggak salah pernah 
kayaknya sekilas gitu, kayak ada yang acara anak-anak nyanyi atau apa gitu. Itu kayaknya 
tuh audionya masih ini banget... kayak pelan tapi tuh kaya kurang jelas gitu, tapi sekilas 
doang, pas mau ganti, eh ini apa, kan kedengaran kan. 

NM Oke, baik.  
Sekarang nih seandainya kalau kalian diminta TVRI memperbaiki acaranya, terus 
kemudian mempromosikan acaranya sesuai saran kalian, kalian mau nonton acara TVRI? 
Mulai dari AA dulu? 

AA Ya mbak apa, tadi putus? 

NM Kalau kalian… sekarang ni TVRI memperbaiki acaranya dan lebih penting lagi melakukan 
saran tadi yang kalian jalankan, yaitu mempromosikan acaranya melalui medsos, kalian 
mau nonton TVRI? 

AA Kalau saya tergantung trending-nya sih, mbak. Seandainya TVRI trending di Youtube atau 
di mana mungkin saya tonton gitu, kalau misalnya enggak, kayaknya enggak nonton sih, 
mbak. 

NM Oke, trending itu pentingnya kenapa? 

AA Trending itu penting karena semua masyarakat bisa ngelihat mbak, jadi misalnya kayak 
trending Youtube nomor 1 apa nih, jadi semua kalangan itu bisa lihat trending itu. 

NM Jadi bahkan trending itu kontroversial? 

AA Iya. 

NM Baik, Ar gimana? 

Ar Kalau saya kemungkinan besar mungkin nonton sih mbak, karena saya juga enggak bisa 
meninggalkan televisi juga, jadi kemungkinan saya masih akan nonton. 
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NM Oke, AN? 

AN Sama sih mbak, kalau misal promosinya bagi saya menarik, kayak misalnya di Youtube 
terus judulnya atau thumbnail-nya itu bagi saya tertarik untuk membuka, saya akan 
tonton dan kalau acaranya menarik ya saya mungkin akan rutin nonton, kayak saya 
menonton Tonight Show di Youtube gitu si mbak, asal acaranya bisa menarik bagi saya. 

NM Oke, NF? 

NF Iya mbak bakalan menonton, kalau tergantung programnya sih, kalau misalnya memang 
programnya untuk anak muda banget nih, itu pasti menurut saya sih banyak banget yang 
nonton, terutama lagi yaitu talent, kan ada tuh mbak, kayak misalnya kayak Mata Najwa. 
Mata Najwa kan, ada kenapa, kan tadi AA ada bilang kan, kalau menurut dia enggak 
terlalu suka kayak berita kayak gitu, maksudnya anak muda enggak terlalu suka, 
sementara di Mata Najwa bahkan anak muda banyak yang nonton juga, karena kan balik 
lagi ke talent-nya itu cara pembawaannya enak kayak gitu sih.  

NM Oke, apa kelebihan Mata Najwa menurutmu NF? 

NF Menurut saya sih dia berani dan analisisnya menurut saya sampe mendalam banget, 
kayak saya itu apa ya, tertarik banget kayak buat nonton Mata Najwa karena dia 
penelitiannya itu sampe dalam banget kayaknya, dan itu sangat berani sih, kayak itu 
waktu kasus di penjara siapa tuh, yang sampai ke dalam penjaranya, terus dia sampe 
ngomong sama pejabat. Iya dia ngomong sama pejabat itu sangat berani gitu, itu hebat 
menurut saya. 

NM Oke, oke. Silakan Whisnu lagi! 

Wh Kayaknya saya tangkap semuanya intinya begini ya, oke televisi TVRI, televisi secara 
general atau televisi TVRI secara khusus, bahwa kalau mereka mau tetap survive itu 
harus integrasi dengan sosial media atau apapun itu, yang saya tangkap. AA boleh 
enggak saya gali lebih lanjut soal tadi yang lagi trending. 

AA Iya. 

Wh Menurut kamu, itu ukuran yang paling utama menurut kamu, soal trending tadi? 

AA Kalau menurut saya sih iya, soalnya kalau misalnya trending otomatis kan tampil di... 
kayak di iklan atau apa, kalau di saya, soalnya di iklan aja, oh ini lagi trending pasti itu 
muncul di, misal saya scroll di Instagram itu muncul, oh ini lagi trending, jadi saya buka 
gitu, kadang kayak gitu yang lagi trending-trending. 

Wh Oke, jadi ukuran supaya stasiun televisi membuat acaranya trending itu adalah memang 
penting ya buat generasi kalian. Kalau NF gimana, tadi kan sempat menyinggung soal, 
oke televisi juga harus ada di sosial media gitu ya, entah talent-nya dan segala 
macemnya, itu yang menjadi ukuran supaya kamu apa, katakan ya TVRI melakukan 
perubahan atau tv lain untuk bersaing, itu harus menjadi elemen yang penting? 

NF Iya betul, elemen yang penting menurut saya. 

Wh Iya yang dari kamu alami, katakanlah oke artis A Instagram-nya mempromosikan acara 
tv, kemudian kamu akan mencoba gitu kan ya, untuk melihat kalau suka dilanjutkan, 
kalau enggak, enggak jadi dilanjut atau gimana? 

NF Iya kayak gitu, biasanya kan programnya itu tergantung nih. Bisanya tuh kalau yang saya 
tahu tuh, temen-temen juga tuh, maksudnya teman saya, mereka tuh pertama ngelihat 
oh artisnya ini. Terus kan ngelihat kan pembawaan program itu kayak gimana. Nah kalau 
menarik kan pasti besoknya nonton lagi, oh lucu loh kayak gini, ini. Kayak gitu sih. 

Wh Jadi ada elemen sosial media sebenernya yang utama, tapi dia akan mengajak kamu atau 
menggiring kamu untuk menonton televisi gitu kan ya, dari saya tangkap? 
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NF Iya 

Wh Kalau AN gimana, AN? Peran apa ya, simbiosis harusnya ya, kalau Bahasa saya sosial 
media berperan juga terhadap televisi? 

AN Iya sama sih mas kayak yang lain, kayak memang anak muda zaman sekarang 
pegangannya sosial media jadi ya harus promosinya di sosial media, biar orang mau 
nonton, kalau misal promosinya cuma di majalah atau kayak billboard dan segala 
macemnya tuh kurang menjangkau aja sih kalau menurut saya mas. 

Wh Social media apa yang menurut kamu yang paling berpengaruh untuk apa ya, mengajak 
kamu menonton televisi tertentu? 

AN Instagram mungkin atau yang lagi high zaman sekarang Tiktok, karena kan anak muda 
banget dan ada juga, memang ada beberapa media sosial TV yang sudah merambah ke 
Tiktok juga gitu, jadi ya menurut saya itu efektif. 

Wh Boleh kasih contoh televisi apa yang sudah mulai menggunakan Tiktok di Indonesia? 

AN Itu yang saya tahu tadi, SCTV. Di sana kan memang banyak sinetronnya gitu, jadi talent-
talentnya itu dimasukin di Tiktok terus mereka yang kayak ya menyapa atau sekedar adu 
acting gitu, gitu sih yang saya tahu mas, jadi yang saya tahu itu. 

Wh Kalau TV lain ada yang menggunakan strategi yang sama? 

AN TV lain, kayaknya saya belum tahu sih, yang saya tahu itu doang SCTV. 

Wh Oke. 

NM NF, AA, Ar tahu enggak TV lain promosi yang dilakukan oleh TV lain? 

Ar Di Tiktok mbak 

NM Di Tiktok? Apa? 

Ar Kurang tahu sih kalau saya, saya belum pernah lihat konten dari stasiun TV kalau lagi 
main Tiktok. 

Wh Kalau Ar sosial media apa? Oh sorry. 

NM Oh sorry, NF tahu enggak promosi yang dilakukan stasiun TV yang lain? 

NF Kalau yang di Instagram tahu, kalau misal yang di Tiktok enggak tahu. 

NM Oke, kalau di Instagram apa? 

NF SCTV biasanya. 

NM SCTV? Dia promosinya kayak apa sih, apa aja yang dia promosiin? 

NF Kalau waktu itu kan ada namanya SCTV Ordinary, nah itu dia jadi talent-nya itu kayak 
mengunggah gitu sih, nanti ada dia bakalan datang, dari situ sih banyak yang ngomong. 

NM Apa namanya, SCTV apa? 

NF Ordinary, ordinary. 

NM Ordinary? 

NF Iya. 

NM AA tahu enggak? 

AA Oh saya kurang tahu soalnya jarang juga buka Tiktok-nya. 

NM Baik, oke Whis silakan! 

Wh Oke kalau Ar, tadi peran sosial media untuk televisi gimana Ar?  
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Ya AA kan tadi kamu bilang trending? Trending di mana AA? Youtube, Instagram atau di 
mana sosial media yang bisa menjadi acuan kamu? 

AA Kalau saya lebih acuan ke Youtube. 

Wh Oh jadi Youtube.. jadi kalau Youtube... katakanlah di hari itu kamu buka Youtube yang 
muncul di pertama itu yang kamu lihat gitu? 

AA Iya, kan biasanya otomatis tampil juga di sosial media lainnya, kalau lagi trending. 

Wh Kalau selain Youtube apa, AA? 

AA Sosial media lainnya saya Twitter biasanya. 

Wh Oh di Twit, seperti apa biasanya promonya di Twitter atau di mana? 

AA Kalau di Twitter itu, kalau dilihat di trending biasanya trending apa hari ini, biasanya tuh 
trending juga di Twitter, biasanya langsung saya lihat, biasanya entar dialihin ke Youtube 
atau gimana gitu. 

Wh Oke, jadi Twitter jadi untuk ini ya, ngasih hyperlink. 

AA Biasanya kalau sebelum tenar atau trending di Instagram atau yang lainnya, trending 
dulu di Youtube baru nanti ke Instagram ke lainnya gitu. 

Wh Oke baik, AA bisa dengar sekarang? 

Ar Maaf mas tadi internetnya itu. 

Wh Iya enggak apa-apa, kita lagi diskusi soal ini tadi, soal sosial media, peran sosial media 
untuk promosiin acara TV atau gimana koneksinya sosial media dengan konten televisi 
yang bisa membuat milenial nonton. Punya pengalaman atau punya opini? 

Ar Oh ini, karena teman kalau misalnya dia mau menyasar anak muda, sekarang banyak 
berkembangnya sama media-media digital terusnya media sosial kan. Mungkin promosi 
di sana juga bisa, kayaknya di Twitter menurut saya yang paling cocok sih mas, karena 
enggak tahu sih Twitter tuh lebih, lebih terbuka sama hal-hal yang baru, selain itu lebih 
gampang, walaupun ada bubble-nya. Maksudnya ya ada, maksudnya setiap orang punya 
bubble tersendiri, cuma lebih mudah menjangkau banyak orang gitu kalau lewat Twitter 
itu.  

Wh Oke, dari pengalaman kamu sendiri, kamu nonton acara TV gara-gara sosial media, dari 
kasus kamu? 

Ar Iya. 

Wh Apa? 

Ar Itu tadi yang… 

Wh Acaranya? 

Ar Tonight Show. 

Wh Tonight Show dari apa tuh, dari Net, dari Twitter? Karena tadi bicara apa, Desta sama ini 
ya, chemistry-nya Desta sama Vincent itu yang membuat kamu nonton? 

Ar Iya ada thread-nya gitu mas. 

Wh Oke, baik mbak kayaknya dari saya. 

NM Tanya lagi, iya baik Whis, tanya lagi begini, kalian itu membayangkan kalau di masa depan 
itu akan nonton televisi itu di perangkat apa? Silakan AA? 

AA Lebih ke Youtube perangkatnya. 
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NM Oke, dan itu perangkatnya apa, devicenya apa, apakah smartphone sendiri atau misalnya 
di pesawat TV atau apa? 

Wh Atau tablet? 

AA Di smartphone. 

NM Di smartphone, atau di ini, laptop, di smartphone? 

AA Iya di smartphone. 

NM Oke, NF? 

NF Iya sama kayak AA, lebih ke handphone, lebih ke Youtube. 

NM Oke, Ar? 

Ar Saya jadi kepikiran mbak, kayaknya TV di atas meja, di ruang TV tersendiri tuh masih 
bakal cocok-cocok aja. Karena kalau misalnya pakai perangkat lain kan kita lebih apa ya, 
lebih aktif interaksinya gitu kalau pakai hp kan kita lebih ngetik-ngetik atau scrolling-
scrolling gitu, kalau di televisinya beneran kita lebih bisa fokus sama kontennya gitu dan 
kayaknya sama beberapa waktu ke depan masih, masih apa ya, cocok-cocok aja. 

NM Oke baik, AN? 

AN Kalau sih mbak sama kayak yang lain, kalau saya akan lebih nonton di smartphone, di 
Youtube gitu. 

NM Baik, Ar sudah menyatakan bahwa kenapa yang lebih ini adalah di pesawat TV, karena 
tadi sudah ada alasannya. Tapi AA, AN dan NF bolehkah memberikan alasan kenapa lebih 
ke smart, perangkatnya adalah smartphone, apa sebabnya? AN dulu boleh? 

AN Karena saya sendiri lebih sering buka smartphone kan dibanding nonton TV gitu ya 
intensitasnya, jadi ya mungkin dalam beberapa tahun biasanya akan makin sering 
membuka smartphone untuk salah satunya menonton TV mungkin mbak. 

NM Baik, AA? 

AA Hampir sama kayak AN, karena smartphonenya itu dibawa kemana-mana, kayak lebih 
fleksibel jadi mau nonton di mana pun juga lebih enakan nonton di smartphone gitu. 

NM Oke, NF? 

NF Ya mbak sama, dia lebih simpel kan terus bisa dibawa ke mana aja dan waktunya kapan 
aja. 

NM Oke, oke baik kalau begitu sudah semua ya Mas Whisnu ya? Rasanya semua sudah 
diajukan, baik terima kasih sekali dan satu lagi adalah begini, seandainya kami 
membutuhkan lagi, ada pertanyaan lain yang kami perlu tanyakan kepada kalian atau 
dieksplorasi lagi, boleh ya secara pribadi kamu menghubungi kalian untuk bertanya lewat 
Mbak Ike? 

Semu
a  

Boleh mbak, boleh. 

NM Baik, terima kasih sekali, ini masukan kalian luar biasa, saya senang sekali loh Mas 
Whisnu. Masukannya berharga sekali dan kita berharap bahwa masukan yang baik bagi 
Lembaga Penyiaran Publik. TVRI itu adalah Lembaga Penyiaran Publik soalnya. Ya, nanti 
mungkin teman-teman kita bisa mencermati lagi Lembaga Penyiaran Publik itu apa. 
Karena dia bukan Lembaga Penyiaran Pemerintah, tapi dia milih sesuai namanya 
Lembaga Penyiaran Publik, ya milik publik gitu loh. Nah, saya mau tanya hal yang terakhir 
aja, AA dari Muhamadiyah Jakarta, program studi apa fakultasnya apa? 

AA Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
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NM Oke, program studinya apa? 

AA Akuntansi 

NM Akuntansi, NF? Prodi apa fakultas apa? 

NF Dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi. 

NM Oke sama, Ar? 

Ar Ilmu Komunikasi mbak, FISIP. 

NM Komukasi, FISIP UI, AN? 

AN Ilmu Komunikasi. 

NM FISIP UI ya, ini perlu soalnya ini semua direkam, jadi saya perlu pernyataan itu ya. Baik, 
terima kasih untuk semuanya, Mas Whisnu ada lagi yang mau disampaikan sebagai 
penutup? 

Wh Enggak sih, cuma kesan saya, ya saya juga sama seperti generasi milenial. Walaupun 
bukan milenial yang sudah jarang nonton TV, aksesnya sama seperti kalian, kalau enggak 
tablet, ya dari laptop. Tapi senang sih melihat apa ya, ternyata di Indonesia enggak 
berbeda banyak sama negara lainnya yang lebih maju, bahwa generasi mudanya terkait 
dengan penggunaan enggak tertinggal sama up to date-nya, pola penggunaannya juga 
mirip-mirip sama yang saya tahu di Amerika. Jadi ya, ya sedikit berbeda dengan televisi 
sama seperti di sini, mahasiswa di sini juga sudah jarang nonton televisi, tapi paling 
enggak kalian masih, menurut saya masih ada nonton televisinya. Kalau di sini hampir 
sama sekali enggak. Yang terkesan buat saya adalah, saya jadi tahu banyak tentang 
televisi Indonesia, bahkan Mbak Nina lebih tahu televisi dibanding saya. Saya enggak 
tahu acara televisi, ya kalaupun nonton sama NetTV, acaranya Desta, kalau enggak 
acaranya Sule, sama acaranya masak paling itu aja. Sebenarnya sama mirip dengan 
milenial sih walaupun jauh dari milenial.   

NM Kalau saya masih menonton TV, masih melihat ini, apalagi karena saya juga tergabung di 
masyarakat sipil yang mengamati soal televisi, jadi masih ngelihat tuh. Baik, terima kasih 
sekali untuk semua masukan berharga yang sudah diberikan oleh empat milenial jagoan 
ini, kalian keren. Terima kasih banyak masukannya bagus-bagus sekali, terima kasih 
sangat berharga. Nanti kalau ini, pas launch ada hasil, sudah ada hasil rapat, saya pengen 
kalian juga ikut terlibat, terlibat dalam arti melihat hasilnya kayak apa, perlu tahu lah ya, 
kaum milenial harapan bangsa ini, saya serius lho ini bukan jargon. Terima kasih banyak, 
sehat-sehat ya? 
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2. Klaster Penonton TVRI Jabodetabek 

Tanggal  : Sabtu, 21  November 2020 
Waktu  : 09.00-11.00 WIB  
Fasilitator  : Whisnu Tribowo (Wh), Eriyanto (Er) 
Administrator : Ike WSA 
Transkrip  : Iyay Sriwiyanti 
Penganalisis : (TBA) 
Durasi   : 2 jam 

 

No Inisial Jenis 
Kelamin Usia Asal 

1 DA P 21 thn  UI 

2 HY P 19 thn  UPI Bandung 

3 AR L 20 thn  UPN Veteran Jakarta 

4 IA L 20 thn  PTIQ  

 
Nama Isi/materi yang disampaikan 

Wh DA dan HY perkenalkan nama saya Whisnu Tribowo, saya adalah anggota tim peneliti dari 
LPPS Kajian Komunikasi Universitas Indonesia. Mas Eri adalah juga peneliti yang tergabung 
dalam tim yang sama. Hari ini, mungkin kalian sudah dapat briefing ya dari Mbak Ike, hari 
ini kita melakukan FGD terkait dengan bahwa kalian adalah responden yang memiliki 
kriteria penonton televisi dan berdomisili di Jabodetabek. 
Sebelum mulai boleh enggak DA dan HY berkenalan terkait mungkin kuliahnya, terus acara 
yang ditonton di televisi apa aja? Silakan singkat aja, enggak ini bukan perkenalan 
mendalam kok, lebih kepada ini aja, informasi, latar belakang kalian. Mungkin bisa dimulai 
dari siapa? Siapa yang mau duluan DA atau HY? Silakan mungkin DA? 

DA Halo selamat pagi buat semuanya, perkenalkan saya DA. Saat ini aktivitas utamanya kuliah 
di Komunikasi UI juga. Sudah sih mas apa lagi? 

Wh Semester berapa? 

DA Aku sekarang semester 7  

Wh Semester 7, peminatan? 

DA Peminatan Hubungan Masyarakat. 

Wh Lagi skripsi atau nggak? 

DA Ya, tugas akhir. 

Wh Siapa pembimbingnya di tugas akhir? 

DA Aku pembimbingnya Mbak NI nih, Mbak Yuni 

Wh Oooo Mbak Yuni, terima kasih perkenalannya DA. 
Kemudian selamat datang IA, kami baru saja mulai kok, baru perkenalan jadi belum mulai 
FGD. 
Sekarang ini sesi perkenalan, tadi aku mesti panggilnya siapa? DA?  

DA Boleh, Ayu juga nggak apa-apa.  
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Wh Oke, tadi DA sudah memperkenalkan diri, terima kasih, sekarang HY, coba perkenalkan 
diri, harus dipanggil siapa terus tadi sama seperti DA, kuliah di mana dan sedikit tentang 
kamu. 

HY Perkenalkan nama saya HY biasa dipanggil HY, sekarang kuliah semester III di Universitas 
Pendidikan Indonesia. 

Wh Ambil jurusan apa di UPI? 

HY Ilmu Keluarga. 

Wh Sorry tadi saya agak tidak terdengar, semester berapa? 

HY Semester III.  

Wh Ooo, berarti tahun ke 2 ya? 

HY Iya. 

Wh Ada lagi yang mau disampaikan selain itu? 

HY Sudah. 

Wh Oke terima kasih HY. Sekarang IA, silakan memperkenalkan diri. 

IA Selamat pagi semuanya, nama saya IA biasanya dipanggil IA. Saya dari kampus Institut 
Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, semester V sekarang jurusan Komunikasi 
Penyiaran Islam. 

Wh Ok terima kasih, panggilannya IA ya? 

IA IA, ya. 

Wh Terima kasih semuanya atas perkenalannya tadi saya sudah memperkenalkan diri, saya 
dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Mas Eri juga kali satu Departemen, Kolega, 
hari ini sekali lagi saya ulang kita akan mengadakan FGD sekitar 2 jam ada beberapa 
pertanyaan yang ingin kita tanyakan dan kita diskusi terkait dengan penggunaan media 
televisi kalian, terutama sebagai penonton Televisi Republik Indonesia. 
Baik terima kasih, nanti dengan mas Eri kita tektokan aja ya pertanyaannya. 

Er Ya, silakan mas. 

Wh Baik, saya mulai, kami ingin mengetahui terkait dengan konsumsi media kalian, boleh 
nggak dikasih tahu media apa yang kalian gunakan sehari-hari dan untuk keperluan apa 
media yang kalian gunakan. Silakan dari IA mungkin. Siapa yang mau mulai? 

IA Baik mas, media yang saya gunakan ya? Untuk berita?  

Wh Boleh, tergantung fungsinya, mungkin untuk berita, media apa, hiburan apa? 

IA Sehari-hari biasa saya menggunakan media Instagram, media televisi terutama TVRI, 
sama media berita Detik.com dan sebagainya.  

Wh Kalau Instagram biasanya kamu gunakan untuk keperluan apa? 

IA Saya sih nggak terlalu fokus untuk ngepost pribadi sih, untuk informasikan banyak hal juga 
sih, share-share ada info biasanya saya gunakan Instagram. 

Wh Baik, dari tiga media tadi, Instagram, televisi dan dari tiga media yang kamu sebutkan tadi, 
mana yang paling utama Ketika kamu mencari informasi, media mana? 

IA Yang lebih sering itu di media berita ya. 

Wh Media beritanya apa ya IA? online, cetak? 

IA Online biasanya, di Kompas TV yang di online, terus Detik.com dan ada satu lagi apa 
namanya ya, dari kampus. 



147 
 

Wh Itu yang tadi kamu bilang TV online, media.com itu kamu akses lewat internet atau 
mungkin kalau televisi kamu nonton televisinya? Atau gimana?  

IA Pertama sih lewat televisi dulu terus kemudian untuk mengetahui lebih jelasnya langsung 
ke media berita tersebut. 

Wh Oke, jadi polanya kamu lihat berita dari televisi. 

IA Iya, dari televisi dulu, lebih luasnya media media berita seperti yang saya sebutkan tadi  

Wh Kalau boleh tahu lebih lanjut televisinya apa tuh yang jadi, kan ada banyak televisi nih di 
Indonesia mana yang paling sering  jadi sumber? 

IA Kalau untuk media berita seringnya sih di TVOne sama TVRI biasanya.  

Wh Itu aktivitasnya yang berita itu pagi sebelum kuliah atau gimana? Seluangnya aja? 

IA Pagi sih, selesai kuliah, pagi sama malam. 

Wh Oke, jadi itu ya yang utama ya? 
Kalau untuk hiburan atau aktivitas yang non berita apa media yang biasa digunakan?  

IA Hiburan ya? Instagram. 

Wh Instagram? Akses selain Instagram, media yang lain? Youtube atau yang lain? 

IA Di televisi, cuma lebih banyaknya di Instagram untuk media hiburan. 

Wh Boleh tahu nggak kalau perhari dibagi proporsi katakanlah media internet, media televisi, 
atau media radio seandainya mendengarkan radio boleh tahu nggak proporsinya berapa? 

IA Berapa jam? 

Wh Iya, kira-kira saja. 

IA Untuk media berita itu sekitar 3 jam per hari, totalnya kalau untuk media hiburan sekitar 
2 mungkin, 2 jam per hari. 

Wh Itu dari berbagai sumber kan ya?  

IA Iya, dari berbagai macam sumber. 

Wh Oke, terima kasih IA.  
Berikutnya ada AR AR, selamat datang AR, boleh menyalakan videonya?  

AR Maaf pak sebentar saya lagi ada kendala untuk videonya pak . 

Wh Oke, terima kasih, nanti kita balik lanjut ke AR kalau sambungannya sudah lebih baik. 
Sekarang saya mau bertanya ke HY sama seperti pertanyaan ke IA tadi. 
Media apa yang digunakan untuk kebutuhan seperti apa dalam keseharian kamu? 

HY Media yang sering digunakan aku sih kebanyakan sosmed, terus untuk kebutuhan 
informasi semua berita juga bisa dapat di sosmed gitu. 

Wh Baik, kalau di sosmed apa saja yang di akses? Kan ada banyak sosial media ada Instagram, 
ada Facebook ada Twitter dan sebagainya, mana yang banyak digunakan? 

HY Buat hiburan saja sih biasanya sering digunakan Twitter sama Instagram tapi di situ kan 
banyak bercengkrama juga sama temen-temen, terus apa ya? Hiburan juga sih 
banyaknya. 

Wh Kamu juga menggunakan televisi ya? Kalau menggunakan televisi tuh seperti apa 
penggunaan televisinya? 

HY Televisi? Sama sih untuk, jarang sekarang buka televisi, paling buka televisi untuk sama 
hiburan lagi saja kalau berita tetap dari sosmed sih jarang dari TV. 

Wh Baik, masih menggunakan media radio atau baca media cetak? 
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HY Nggak, sudah jarang.  

Wh Sudah jarang? Kalau dengerin musik dari mana? Masih mendengarkan musik? 

HY Masih. 

Wh Punya preferensi dari mana biasanya? 

HY Platform-nya? 

Wh Iya. 

HY Youtube, Spotify, kalau mendengarkan lagu. 

Wh Spotify, baik, kalau informasinya dari mana yang paling utama? Kalau informasi tadi kan 
dari sosial media. Sosial media seperti apa yang umum digunakan?   

HY Dari Twitter, dari Twitter juga kan ada akun CNN ada Detik kayak gitu saya following 
jadinya dapat update terus dari sosial media. 

Wh Kalau berbicara seperti tadi di pembicaraan sebelumnya berapa proporsi kamu 
menggunakan internet, sosial media, televisi, itu berapa dalam sehari proporsinya, 
berapa jam berapa jam? 

HY Nggak tentu ya, kalau misalnya lagi senggang itu bisa lebih lama sih. 

Wh Bisa dibilang 4 – 5 jam dalam sehari? 

HY Bisa. 

Wh Untuk media, bisa? 

HY Ya. 

Wh Baik, terima kasih, sekarang saya pindah ke DA. Silakan DA. 

DA Ya mas, kalau tadi yang terkait dengan apa saja media yang saya konsumsi itu yang 
pertama media sosial, media sosialnya secara spesifik Instagram sama Twitter, terus 
masih nonton TV juga sudah nggak media cetak, karena nggak ada yang berlangganan 
juga di rumah, sudah sih mas itu aja. 

Wh Apa fungsi media sosial dan media buat kamu? Untuk kebutuhan apa? Memenuhi 
kebutuhan apa?  

DA Kalau yang, 

Wh Ya, silakan, umpamanya sosial media, Twitter untuk apa, Facebook atau televisinya atau 
mereka semua memang kombinasi untuk kebutuhan berbagai kebutuhan? 

DA Kalau di Twitter lebih utamanya ngelihat berita sama tren dan opini, mungkin karena 
tuntutan juga anak humas kali ya mas, jadi saya sering ngecekin trending topic juga untuk 
bahan diskusi kuliah terus abis itu untuk Instagram, ini saya penggunaannya dua mas, 2 
akun. 
Akun pertama saya yang menjadi media utamanya itu untuk relasi, kebanyakan kayak 
teman tapi akun yang satu lagi itu saya isinya lebih banyak itu kayak influencer atau berita 
jadi akun ke 2 ini yang lebih banyak saya pakai untuk pencarian berita biar, soalnya kalau 
pakai akun pertama suka ketutup jadi saya memang ngebagi itu. 
Terus kalau TV di rumah saya masih jadi bahan yang sering di konsumsi gitu sih mas, jadi 
utamanya sih memang nonton berita, karena orang tua saya kan lebih banyak di rumah 
jadi nonton beritanya lebih banyak di TV. Tapi saya sama saudara-saudara saya juga 
hiburannya di TV, jadi kita memang sering aja nonton TV atau acara-acara hiburan di TV, 
kayak gitu sih. 

Wh Oke, terima kasih DA. Nanti kita kembali ya soal pola nonton keluarga di televisi. 
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Kalau kamu bisa memberikan gambaran lebih lanjut berapa lama kamu menghabiskan 
waktu dengan media? Sehari-hari dan media mana saja? 

DA Kalau yang di media sosial karena aksesnya di handphone itu lebih lama bisa 4-6 jam tapi 
kalau untuk TV mungkin nggak terlalu lama karena nontonnya pagi siang malem doang, 
jadi mungkin pagi satu jam siang satu jam malam satu jam, karena kuliah dan lain-lain jadi 
kan kepotong-potong. Itu sih mas, paling 1-3 di TV. 

Wh Terima kasih. AR . 

AR Ya Pak,  

Wh Perkenalkan nama saya Whisnu dan ada Mas Eriyanto yang kita adalah host-nya untuk 
FGD kali ini. Terima kasih sudah bisa hadir, saya manggilnya enak apa ya? AR atau siapa? 

AR AR boleh. 

Wh AR? 

AR Iya. 

Wh Baik AR, tadi teman teman kamu dapat pertanyaan yang sama, jadi kami ingin menggali 
media apa yang kamu gunakan dalam sehari-hari dan untuk memenuhi kebutuhan yang 
seperti apa? 

AR Oke pak, untuk media yang sering saya gunakan sehari-hari yaitu media sosial seperti 
Instagram lalu Twitter dan juga untuk media hiburannya dari TV kemudian dari Instagram 
pun bisa dijadikan sebagai media hiburan pak. 

Wh Jadi kalau berita itu lebih utama dari media sosial? 

AR Kalau berita lebih tepatnya sih dari TV pak, baru setelah itu ke media sosial dan terakhir 
dari media online. 

Wh Jadi TV tetap masih yang utama ya? Untuk informasi. 

AR Iya pak. 

Wh Baik, berapa lama kamu menghabiskan waktu dengan media sosial dan televisi sehari-
hari? 

AR Mungkin untuk proporsinya sehari-hari lebih banyak untuk media sosial ya pak karena 
media sosial kan nggak cuma ada berita tapi juga ada hiburan dan yang lain-lain. Untuk 
media sosial itu 2-4 jam dan TV 1-3 jam perharinya pak.  

Wh Berarti kamu cukup aktif ya dengan TV 1-3 jam lumayan lah. 

AR Iya pak. 

Wh Ada media lain nggak yang di konsumsi seperti mungkin radio atau podcast? 

AR Untuk podcast kemungkinan dari Spotify pak tapi tidak terlalu sering . 

Wh Itu podcast tentang apa yang biasa didengerin?  

AR Biasanya podcast-podcast jenaka aja pak. 

Wh Ada yang favorit? Podcast favorit yang sering kamu akses? 

AR Podcast favorit mungkin podcast prosedur by Deddy Corbuzier. 

Wh Ya ya, terima kasih. Terima kasih jawabannya untuk semuanya. Mas Eri ada yang mau 
digali lebih lanjut? 

Er Untuk bagian ini mungkin cukup mas, nanti kita bisa nanya lagi. Mungkin ini aja ya teman-
teman kita santai saja karena mungkin ini lebih ke ngobrol ya. 
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Mungkin saya tadi melanjutkan tadi tadi ya, pertanyaan dari Mas Whisnu, ya anggap aja 
ngobrol ya, bukan tanya jawab, ini menarik karena teman-teman ini kan masih muda ya, 
masih mahasiswa dan menarik karena kemarin waktu wawancara awal kan ternyata 
masih menonton televisi. Nah mungkin kami di bagian kedua ini ingin menggali lebih jauh 
ya soal apa namanya pengalaman nonton televisi ini ya. Mungkin bisa diceritakan oleh 
teman-teman, yang pertama itu ya soal ini ya, soal pilihan terhadap televisi ya, kira-kira 
sehari itu berapa lama ya menonton TV dan biasanya ditonton itu apa ya? Silakan mungkin 
dari siapa dulu, dari Mbak DA dulu mungkin bisa diceritakan pengalamannya? 

DA Boleh mas, kalau berapa waktunya tadi, sudah saya sempat singgung, pagi, siang sama 
lebih ke malam, eh sore sama malem saya baru ingat. 
Terus apa yang saya tonton dan sebenarnya kalau dari saya pribadi saya lebih senangnya 
itu dari siang sampai sore, itu lebih nontonnya adalah pas jam makan siang, saya nonton 
kartun gitu di Net TV, sama sorenya itu saya masih nonton Net TV, sudah sih itu aja, kalau 
malem mungkin film, itu juga kadang-kadang. Kalau pagi saya enggak terlalu merhatiin, 
tapi itu biasanya pagi itu orangtua saya sih, kayak mereka biasa nonton acara keagamaan 
pagi dan acara berita pagi juga. Jadi kayak sebelum ayah saya WFH sambil nonton, sambil 
itu juga sambil nonton berita. Kalau ibu saya kan sudah jadi ibu rumah tangga,  jadi dia 
juga lebih banyak nonton TV juga sih sambil, karena enggak ngapa-ngapain gitu juga sih 
mas. 

Er Kemudian kalau waktu Mbak DA nonton TVRI, itu biasanya bersama keluarga berarti ya? 

DA Lebih banyaknya sih bersama keluarga, preferensi utamanya ayah saya sih terus, secara 
khusus mas. 

Er Oke, kalau boleh tahu, pilihan keluarganya Mbak DA tentu saja enggak hanya TVRI ya? 
Kalau boleh tahu pilihan keluarga Mbak DA terhadap TVRI sudah berlangsung berapa 
lama ya? 

DA Lumayan sudah lama, sampai saya enggak inget pastinya sih mas. 

Er Tapi perilaku di Mbak DA sendiri waktu nonton TVRI, itu waktu nonton TVRI itu apakah 
punya, misalnya acara favorit, misalnya tiap hari punya acara tertentu sehingga harus 
nonton TVRI atau acak saja ya? Misalnya sekarang nonton apa kemudian, mungkin di 
stasiun televisi yang lain ada menayangkan acara apa kemudian Mbak DA pindah atau 
Mbak DA sudah punya acara yang disukai tertentu waktu nonton TVRI terutama. 

DA Kalau saya pribadi, nonton secara acak mas tapi baru-baru ini waktu bulan puasa kemarin 
jadi salah satu prefensi utama saya dari sahur ke subuh, jadi saya nonton acara, saya agak 
lupa mas nama acaranya apa, tapi itu kayak muslim traveling gitu. 
Itu selama hampir satu bulan saya nonton itu nungguin dari selesai sahur ke adzan 
subuhnya. Saya enggak nonton acara apa-apa lagi dan orangtua saya juga pas nonton 
mereka enggak mindahin, kayak mereka suka acaranya, itu di TVRI. Cuman secara gradual 
juga TVRI itu sering ngadain turnamen bulu tangkis atau bola, karena keluarga saya juga 
suka bulu tangkis jadi kadang suka nungguin dan saya yang termasuk yang nungguin juga, 
memang ada jadwal dan ibu saya juga kayak aktif gitu ngeliatin jadwalnya jadi ngasih tahu 
jam segini ada turnamen ini lawan ini, kita nonton semua. Gitu mas 

Er Yang tadi yang acara yang Mbak DA tonton tadi ya, yang subuh, itu di acara televisi yang 
lain ada enggak tuh? Dengan acara yang sejenis ya.  

DA Kayaknya ada tapi di jamnya enggak sama sih setahu saya  

Er Kalau waktu pilihan Mbak DA ketika nonton acara itu apa pilihan yang paling utamanya? 
Kenapa bisa memilih itu?  

DA Mas Eri nya nge-freeze di aku 
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Er Ya, sama. 

Wh Oke, sebelum ke mas Eri bisa cerita enggak tadi melanjutkan aja. 
Di antara pilihan di jam yang sama kan suka ada beberapa acara yang sama, DA kenapa 
memilih acara di TV tersebut? 

DA Karena acara yang lainnya saya kurang, kayak acara komedi-komedi yang live gitu dan 
saya kurang suka. 

Wh Hallo, DA.. 

DA Dengan bentuk acara traveling aja itu sih kayak lebih nyaman menurut saya.  

Wh Lebih lanjut DA terkait tadi kalau nonton TV itu siapa yang menentukan, apakah DA 
apakah adik, kakak atau orangtua? Siapa yang megang remote lah? Kalau nonton acara 
pas bareng keluarga tadi? 

DA Sebenarnya enggak ada yang terlalu mendominasi sih kalau di rumah saya kalau misalkan 
kita nonton TV mungkin kayak, kalau di rumah saya kayak kita semua kalau kita nonton 
TV tuh tahu jadwal apa yang mau kita tonton, misalnya, saya tahu nih jadwal kesukaan 
saya tuh di siang hari, ya sudah saya nontonnya di siang hari dan maksudnya ya sudah 
semua orang enggak ada yang protes ketika saya megang remote di siang hari. 
Tapi karena pagi saya enggak punya kebutuhan untuk nonton TV atau nonton berita 
karena misalnya saya langsung kelas ya, orang tua saya mungkin yang mendominasi untuk 
megang remotenya, ya sudah mereka nonton berita dan saya enggak merasa terganggu 
karena saya enggak punya kebutuhan di saat itu dan orang tua saya juga kalau siang 
mungkin lebih banyak tidur siang atau makan siang atau kerja, jadi ya sudah kayak gitu 
sih mas kalau di rumah. 

Wh Ada enggak waktu tertentu menonton TV bersama kayak ritual buat keluarga jam sekian 
kita nonton TV bareng, ada enggak di keluarga DA? 

DA Enggak sih, enggak ada yang kayak jam yang secara saklek kayak kita ikut aja. Ya sudah 
kalau mau nonton bareng nonton, tapi mungkin memang yang rame-rame banget itu 
weekend, kayak kalau semua orang, karena jarang, bukan kebiasaan keluarga, jarang pergi 
juga jadi kayak sering di rumah jadi kayak weekend pasti rame dan space rumah yang 
paling rame di depan TV, jadi ya sudah semua orang di depan TV gitu. 

Wh Biasanya acara apa tuh pas rame sama keluarga ditonton acara televisi? 

DA Biasanya rada malem sih film kayak Trans TV secara khusus kan suka ngadain film dari jam 
7 sampai ya agak malem gitu. Atau tengah malem juga kayak ada beberapa film yang kita 
tunggu. Di Trans 7 film Korea gitu. 

Wh Kalau ditanya DA, 2 deh stasiun televisi yang paling sering DA tonton apa aja? 

DA Yang pertama Net TV, satu lagi saya enggak ada lagi mas. Yang lain kayak selewat-lewat 
aja. 

Wh Kalau TVRI gimana? Kalau diurutkan nomor berapa kira-kira? 

DA TVRI, ada juga sih ke 6 atau 7 kalau diurutkan dari 9 TV nasional. 

Wh Baik, kalau acara TVRI yang secara konsisten ditonton itu ada? Dan acara apa itu kalaupun 
ada. Yang konsisten gitu, pokoknya setiap seminggu sekali atau dua kali lah nonton acara 
itu? 

DA Secara konsisten, kalau sekarang sudah enggak ada mas.  

Wh Kalau sebelumnya? 

DA Paling kalau sebelumnya yang tadi mas, yang acara bulan Ramadhan. Tapi ketika saya hari 
ini enggak baca berita, saya cukup referensi buat nonton itu, Dunia dalam Berita yang 
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setiap malam. Dunia dalam Berita malam, itu saya cukup suka karena berita internasional. 
Dan jamnya tuh di jam malem, dan menurut saya buat saya yang seharian mungkin kuliah 
dan enggak sempat nonton TV itu waktu yang cukup baik buat nonton berita di malam, 
karena merekap dari hari itu ada berita apa aja. 

Wh Itu satu-satunya saluran atau ada channel lain di jam itu? 

DA Ada CNN, CNN juga di jam yang sama. 

Wh Oke, nanti DA kita gali lebih lanjut. Sekarang saya mau tanya kepada AR. Sama 
pertanyaannya, kamu kan nonton televisi, nonton TVRI dan yang lain. Oke bisa cerita 
enggak pola nonton TV kamu dan acara apa yang ditonton? 

AR Kalau pola dari aku sih untuk nonton televisi itu lebih ke sore atau malam pak.  Karena 
kalau pagi itu sendiri ada kewajiban khusus gitu untuk dilakukan, kayak bantu orangtua 
dan memang free-nya itu di jam-jam sore dan malam. 

Wh Stasiun apa yang ditonton dan acara apa yang paling sering dilihat? 

AR Stasiun yang paling sering mungkin saat ini NET. Untuk acaranya ini pak, Vincent Desta. 

Wh Tonight Show? 

AR Iya. 

Wh Selain itu ada acara lain selain Tonight Show? 

AR Mungkin sekarang ya itu aja sih pak. 

Wh Kalau berita gimana? Dari televisi apa stasiun yang sering jadi rujukan? 

AR Kalau berita sekarang yang masih sering jadi rujukan TV One dan Metro TV. 

Wh Oke, tadi kamu kan penonton TVRI, dalam satu minggu berapa lama menghabiskan atau 
melihat acara televisi di TVRI dan mata acara apa yang diikuti? 

AR Di TVRI mungkin 1-2 jam, dan acara-acara yang ditonton itu acara-acara bulu tangkis, saya 
lupa namanya mungkin Rumah Bulu Tangkis atau semacamnya dan terus satu lagi itu 
Inspirasi Indonesia.   

Wh Baik itu di hari apa Rumah Bulu Tangkis dan Inspirasi Indonesia itu? 

AR Saya sedikit lupa pak. 

Wh Inspirasi Indonesia itu acara apa itu? boleh cerita enggak AR? 

AR Kalau enggak salah itu programnya itu nampilin orang-orang yang bisa menjadi sumber 
inspirasi buat masyarakat luas. Di mana dia inspired dengan apa yang dia dapat dan gitu-
gitunya pak. 

Wh Menurut kamu ada enggak acara TV lain  yang serupa yang mirip dengan acara Inspirasi 
tadi? 

AR Untuk acara kalau enggak salah untuk saat ini sudah enggak ada deh pak, tapi dulu ada 
itu tuh, kalau enggak salah programnya ada di Trans. Tapi sekarang sudah enggak ada. 

Wh Model Jelajah bukan yang di Trans? 

AR Iya. 

Wh Oke, kalau nonton TV kamu biasanya sendiri atau bersama keluarga? di sore dan malam 
itu biasanya? 

AR Biasanya rame-rame bareng keluarga pak. 

Wh Ada berapa? Ibu gitu, adik? 

AR Tinggal ibu sama adik sih. 
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Wh Itu nonton bareng gitu bersama? 

AR Nonton bareng dan biasanya kita mau nonton ini ya sudah ganti, ya kita rembukin bareng-
bareng, gitu pak. 

Wh Jadi enggak ada yang mendominasi ya nentuin acara dan saluran TV? 

AR Enggak  

Wh Biasanya saluran TV apa AR yang biasa bareng keluarga? Net juga kah atau saluran lain? 

AR Biasanya bareng keluarga Net dan saluran lain kadang sore itu Indosiar, tapi cuma 
sebentar doang. Kalau untuk yang rutin dilakukan itu sih pak. 

Wh Kalau Indosiar acara apa tuh yang ditonton? Hiburankah, berita? 

AR Kalau Indosiar lebih ke acara hiburan sih pak,  

Wh Acara apa kalau boleh tahu? 

AR Itu kesukaan orangtua, kebetulan nama acaranya Azab atau apa ya? 

Wh Sinetron gitu ya? 

AR Iya. 

Wh Oh sinetron Azab, oke, menarik-menarik. Jadi televisi bisa menjadi medium untuk 
keluarga ketemu ya, adik, ibu, nonton acara bareng sambil cerita-cerita gitu ya? 

AR Iya betul pak. 

Wh Terima kasih AR, Mas Eri? 

Er Ya Mas Whisnu maaf tadi ini keganggu. 

Wh Mas Eri monggo tadi sudah ada DA dan AR. Sekarang mungkin Mas Eri mau bertanya ke 
yang lain? 

Er Terima kasih Mas Whisnu, pertanyaan sama sebetulnya, untuk Mbak HY ya, tadi kita 
pengen lebih tahu pengalaman mbak ya, mbak ini salah satu kemarin waktu wawancara 
awal kan, penonton TVRI. Kalau boleh diceritakan ya, mungkin sama dengan teman-
teman yang lain. Kalau boleh tahu mbak sekarang kos atau di rumah orangtua? 

HY Di rumah orangtua. 

Er Biasanya kalau nonton TV gimana mbak? Bersama dengan anggota keluarga yang lain 
atau sendiri di kamar? 

HY Sama keluarga. 

Er Dan pilihan acara TVnya biasanya yang menentukan siapa mbak? 

HY Ibu yang mendominasi. 

Er Kalau pilihan pada, kan mbak pilihan salah satu TV pilihan yang ditonton adalah TVRI, 
kalau boleh tahu apa acara TVRI yang biasa mbak tonton apa? 

HY Jarang sih ya, sukanya yang film Indonesia itu, sama yang musik. Musik apa ya, musik 
Indonesia. 

Er Itu ada di TVRI ya acara itu? 

HY Iya. 

Er Itu pilihan mbak atau pilihan keluarga ya? 

HY Yang film pilihan keluarga, kalau musik juga ngikut aja sih, kadang ibu yang suka nyetelnya, 
ikut dengar aja. 
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Er Mungkin pilihan keluarga mbak ya, karena kan menarik karena kalau di mbak kan ternyata 
nonton TV itu bersama-sama ya, pilihan keluarga mbak nonton TVRI ini sudah berapa 
lama mbak? 

HY Sudah sebulan, kayaknya enggak deh, kurang tahu persisnya lupa, sudah lama lupa. 
Terakhir nonton bareng TVRI gitu.  

Er Kalau stasiun TV yang ditonton di keluarga mbak apa ya? 

HY Kalau sekarang itu lagi seringnya RCTI. Itu yang acara masak. 

Er Oh MasterChef, acara yang lain apa? Yang biasa ditonton 

HY Selebihnya apa ya, sinetron-sinetron gitu, ikut ibu aja sih. 

Er Itu kalau boleh tahu, televisi ada di ruang keluarga ya? 

HY Ya di ruang keluarga. 

Er Ya biasanya kalau nonton. Memang nonton bersama-sama gitu ya? 

HY Iya. 

Er Itu biasa yang sering nonton siapa mbak? Ibu, bapak? Yang paling sering? 

HY Ibu. 

Er Oke, kalau stasiun TV favorit di keluarga mbak apa? 

HY Apa ya, Net 

Er Apa enggak ada yang favorit, ini tergantung acaranya aja. 

HY Iya sih, paling biasanya RCTI dan Net TV, atau paling TV One berita.  

Er TV One yang berita ya? 

HY Iya. 

Er Iya mungkin untuk sementara itu mbak, nanti bisa kita lanjutkan lagi. Kemudian  
pertanyaan sama ya, kami juga ingin tahu dari, Mas Whisnu yang belum siapa ya mas? 

Wh Mas IA. 

Er Iya Mas IA, mungkin sama dengan teman-teman yang lain ya. Kita ingin tahu ya 
pengalaman mas ketika nonton TV ya. Kalau teman-teman yang lain kan tinggal di rumah 
ya, bukan kost. Kalau Mas IA sendiri gimana? 

IA Saya sama juga tinggal bersama orangtua. 

Er Kalau Mas IA TV juga disimpan di mana? 

IA Di ruang keluarga juga sama. 

Er Oke berarti kalau di keluarga Mas IA nonton TV berarti bareng-bareng ya? 

IA Iya, bareng-bareng. Cuma kalau saya seringnya sendiri, lebih sama keluarga itu ketika 
waktunya berkumpul yang ketika malam gitu sama pagi. 

Er Oke, mungkin pertanyaannya gini mas, ini menarik karena mas punya TV di kamar, dan 
keluarga juga ada TV ya? Mungkin saat ketika mas memilih nonton TV di kamar, saat apa 
mas? 

IA Saya di ruang keluarga aja sih TV, enggak ada di kamar. 

Er Oh TV juga di ruang keluarga. Biasanya pilihan acara televisi pas nonton bersama-sama 
keluarga itu yang paling menentukan itu siapa mas? 

IA Yang paling menentukan saya atau keluarga gitu ya? 
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Er Acara-acaranya yang memilihkan siapa? 

IA Acara-acaranya biasanya keluarga, acaranya kajian sama hiburan, sama pencarian bakat 
untuk acara-acaranya. 

Er Kalau acara TVRI di keluarga mas apa yang banyak ditonton? 

IA Di TVRI biasanya pagi hari itu ada Kajian Rohani, di Serambi Islami sama Rumah Bulu 
Tangkis yang acara olahraga itu. 

Er Kalau acara rohani tadi itu di TVRI, di TV lain ada juga kan sebenarnya? 

IA Iya ada juga. 

Er Mungkin pertanyaan saya ini mas, apa kira-kira alasan keluarga mas atau mas sendiri 
waktu memilih acara itu apa ya? Kenapa lebih memilih acara yang di TVRI ya? 

IA Saya memilih acara yang di TVRI karena narasumber atau pendakwahnya itu ada yang 
dikenal dekat dengan keluarga saya, dekat dengan orangtua. Jadi, memilih TVRI utamanya 
sebagai kajian Islaminya. 

Er Selain acara kajian tadi dan Rumah Bulu Tangkis ya, acara lain yang biasa ditonton di TVRI 
apa? 

IA Untuk keluarga sih paling itu aja, kalau untuk saya ditambah berita, sama acara-acara 
mungkin kayak kalau pagi itu berita ada sama muslim kayak traveler gitu, kayak jelajah 
gitu. 

Er Oh ya kayak jelajah muslim ya? 

IA Iya. 

Er Oh ya menariknya acara itu apa? Menurutmu yang mungkin tidak ada di televisi yang 
lainnya? 

IA Hmmm yang tidak ada di televisi lain, itunya yang bikin menariknya ya? 

Er Iya, kira-kira kenapa acara itu menurut mas menarik dan sehingga mas kemudian 
menonton? 

IA Luas dan juga nyaman saya tonton aja sih, seperti suka di TVRI acara-acara seperti itu. 

Er Oke, kalau selain TVRI, keluarga mas apa nonton apa lagi? 

IA Ada sih, ada RCTI, TV One sama Kompas TV sama Trans TV. 

Er Oke, itu biasanya milih acaranya ngacak aja ya? Sesuai dengan? 

IA Sesuai dengan waktunya saya milih. 

Er Sesuai dengan waktu, oke. Kalau di malam hari tadi kan acara TVRI yang kebetulan mas 
dan keluarga tonton kan kebanyakan pagi ya? Kalau sore atau malam berarti nonton? 

IA Itu di selain TVRI biasanya, sore dan malam hari selain TVRI nonton. 

Er Itu alasannya apa ya mas? Apakah karena enggak ada acara yang bagus di TVRI atau? 

IA Iya karena enggak ada acara yang disukai atau sudah enggak bisa nonton jadi lebih 
memilih di stasiun TV lainnya. Ya seperti tadi RCTI, TV One, dan Trans TV. 

Er Oke, terima kasih mas mungkin untuk sementara itu. silakan Mas Whisnu mungkin,  

Wh Iya kayaknya aku nanya IA lagi, menggali lebih jauh, tadi sudah mulai berbicara secara 
khusus ya tentang TVRI. Tadi kan dibilang nonton TVRI jam segitu ya, karena di TV lain 
mungkin enggak ada atau acaranya memang bagus di TV itu. Sebenarnya ada enggak 
alasan lain selain karena acaranya cuma ada di TVRI? 
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IA Alasannya, ya mungkin selain nyaman dan suka dengan programnya sih, suka dengan 
program-programnya. 

Wh Oke, kalau terkait teknis, kualitas gambar dan sebagainya, TVRI gimana dibandingkan TV 
swasta lain? 

IA Untuk kualitas gambarnya itu cukup menarik sih, cuma kalau saya bilang kalau apa sih 
enggak terlalu bagus untuk kayak media-media TV lainnya, seperti mungkin Net atau apa 
seperti yang baru-baru tapi dia sudah kualitasnya bagus banget gitu, enggak sebagus TV 
lainnya gitu. 

Wh Enggak bagusnya itu kalau dari gambar, apakah gambarnya masih? Saya tahu kalau Net 
itu sudah HD ya, sudah 1080, kualitasnya. Kalau TVRI itu berapa kualitasnya? Seberapa 
jauh dari Net katakanlah, 

IA Kalau saya nilai, ya mungkin  

Wh Ya kalau skor 1-10? ? Net 10, TVRI berapa?  

IA Net 10, kalau TVRI mungkin 8 kali,  

Wh 8 berarti masih lumayan, kalau soal suara gimana? 

IA Kalau suara bagus, 10 mungkin. 

Wh Oke. Kalau jaringannya juga mungkin ini enggak, karena terestrial ya? Ada gangguan 
mungkin atau stabil? 

IA Justru enggak ada gangguan sih, stabil. 

Wh Oke, tadi kan TVRI bisa memenuhi kebutuhan yang tadi acara yang kajian ya? Terus ada 
enggak yang kamu tahu di TV lain yang punya acara serupa? 

IA Ada, kalau kajian kayak di TV One, sama Trans TV, kalau di TV One kan ada Damai 
Indonesiaku. Sama kalau di Trans TV kalau pagi ada Islam itu Indah, kalau enggak salah. 

Wh Kalau menurut kamu bandingin acara di TVRI, sama yang tadi ya, TVRI kalau kamu milih 
mana yang paling bagus? Dari acara yang sejenis tadi? dari 3 TV tadi? 

IA Digitalnya, mungkin TV lain ya, kalau secara digitalisasinya. 

Wh Tapi kalau secara konten? 

IA Konten, TVRI. 

Wh Boleh jelasin lebih lanjut kenapa konten di TVRI kamu bilang lebih bagus? 

IA Pertama, untuk kontennya kenapa saya milih TVRI, karena mungkin secara kepribadian 
saya lebih suka konten-konten yang tayang di TVRI, misalnya baik itu kajian islami, atau 
mungkin beritanya, atau acara-acara hiburan seperti itu mungkin. 

Wh Ya kalau boleh lebih lanjut, kenapa acara kajiannya menurut kamu TVRI lebih bagus, 
apakah karena mungkin pembawa acaranya? Atau karena temanya? 

IA Itu dari pembawa acaranya sih sebenarnya. Karena dibawakannya gitu jadi lebih suka. 

Wh Boleh tahu siapa nama pembawa acaranya? 

IA Kalau yang di Kajian Islami itu kalau enggak salah Ustadz Firman Fauzi, sama ada acara 
kurang tahu saya, kurang kenal. Kalau yang di media berita itu lupa namanya, tapi saya 
suka dengan pembawaannya dia dalam membawa berita di TVRI. 

Wh Kamu tadi sempat nyinggung TVRI juga untuk hiburan, selain tadi yang pengajian, Kajian 
Islam, acara hiburan apa yang kamu tonton? Apakah olahraga, musik? Atau apanya? 

IA Mungkin hiburan lebih ke olahraga ya kalau TVRI. 
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Wh Boleh lebih lanjut, olah raganya olah raga apa yang kamu tonton? 

IA Waktu TVRI itu bisa nyiarin Liga Inggris itu sama acara bulu tangkis tuh, Rumah Bulu 
Tangkis. 

Wh Masih inget TVRI berapa lama menyiarkan Liga Inggris? 

IA Kurang lebih setahun seingat saya, ketika siapa itu Helmy Yahya kalau enggak salah. 

Wh Ketika dulu ada Liga Inggris, kamu jadi rutin nonton TVRI? 

IA Rutin ya. 

Wh Gara-gara nonton Liga Inggris jadi tertarik nonton acara lain enggak di TVRI? Atau cuma 
kamu nonton Liga Inggrisnya? 

IA Iya acara lainnya juga, bukan hanya acara Liga Inggrisnya saja gitu. Karena Liga Inggris di 
stasiun TVRI jadi saya semakinm konsisten untuk nonton TVRI. 

Wh Kalau kamu bandingin TVRI dengan katakanlah TV yang lain, seberapa puas kamu dengan 
TVRI, sejauh ini? 

IA 80 % sih. 

Wh Puas dengan TVRI? 

IA Iya untuk TVRI. 

Wh Dalam seminggu, sorry tadi saya agak lupa, seminggu berapa jam rata-rata kamu nonton 
TVRI? 

IA Seminggu itu sekitar mungkin 4 hari kali ya, 3-4 hari sih. 

Wh 3-4 hari ini dalam sehari 2 jam ada? 

IA Iya 2 jam. 

Wh Sekitar 2 jam ya? 

IA Iya  

Wh Oke terima kasih IA atas jawabannya. Sekarang saya coba mundur lagi sama DA? Ini 
sekarang spesifik tentang ini ya DA, TVRI. 

DA Oke mas. 

Wh Apa alasan utama sebenarnya memilih menonton TVRI? 

DA Alasan utamanya mungkin preferensi orangtua saya kali ya mas, 

Wh Oke, jadi bukan karena kamu mau nonton, tapi karena orang tua kamu nonton, jadi 
hiburan keluarga jadi ikut nonton gitu ya? 

DA Ya tapi kadang-kadang kalau misalnya preferensi utama dari saya, yang benar-benar dari 
saya itu jarang banget, paling kalau misalnya ya itu tadi kita pengen nonton bulu tangkis 
atau saya pengen nonton film, nah itu, tapi kan masih jarang banget ya mas, jadi ya 
kebanyakan masih orang tua saya. 

Wh Oke, nonton TV karena orang tua, ada enggak kebutuhan yang dipenuhi walaupun pakai 
accident,  karena orangtua gitu, karena kita ikutan nonton, ada enggak? Kebutuhan apa 
itu yang biasanya terpenuhi? Apakah acara yang terkait informasi atau terkait hiburan 
atau apa di TVRI? 

DA Lebih banyaknya informasi sih mas, baik dari berita, seingat saya sih beberapa kali TVRI 
kan enggak, informatif acaranya informatif tapi bukan berita, saya lupa jenis acaranya 
kayak gimana, ya tadi kayak muslim traveling itu atau arena 123 saya masih nonton 
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kadang-kadang itu kan juga kayak dia sering cerita tentang culture dari negara-negara lain, 
ketemu Kedubes. Itu sih mas paling.  

Wh Ada enggak acara yang tadi kamu tonton di TVRI di TV lain?  

DA Kayaknya ada, ada mas 

Wh Kenapa pilih TVRI?  

DA Mungkin jamnya kali ya mas, misalnya di arena 123 acaranya di weekend tapi di channel 
lain di weekdays, jadi kayak ya saya sebenernya nonton informasi yang sama tapi di beda 
hari. 

Wh Kalau dalam seminggu berapa lama nonton televisi dan hari apa saja?  

DA Kalau nonton TV? TVRI? 

Wh Yang khusus TVRI 

DA Seminggu mungkin 1-3 jam untuk satu harinya tuh mungkin 30 menit sampai 3 jam itu, 
hampir nontonnya sih setiap hari ya mas jadi kayak preferensi yang secara acak gitu tetap 
ada ditonton. 

Wh Oke, kalau kamu bilang satu acara yang menarik dari TVRI yang jadi favorit kamu, ada 
enggak? 

DA Acara yang paling favorit? Saya suka ngelihat film Indonesia yang di tayangkan di TVRI mas 
karena dibanding film dibanding channel lain, TVRI itu kadang enggak ada iklannya, jadi, 
ya sudah nonton film full jadi bagus enggak kepotong, tuh sebenernya saya suka tapi itu 
jarang banget juga di TVRI filmnya. Dan kadang jadwal filmnya juga enggak ketahuan, 
padahal filmnya bagus tapi enggak pernah diinformasiin. Itu sih sebenernya saya paling 
suka itu. Tapi sisanya ya biasa-biasa saja.  

Wh Kalau kualitasnya siaran TVRI di tempat kamu tinggal cukup bagus atau gimana? 
Dibandingkan televisi yang lain.  

DA TVRI di rumah saya tuh ada 2 mas, TVRI utama dan TVRI Jakarta, kalau TVRI utama di 
tempat saya tuh lumayan bagus tapi enggak sebagus channel lain yang Nasional kayak 
SCTV, RCTI, NET TV dan lain-lain. Halus banget gambarnya. Kalau yang TVRI Jakarta kalau 
di tempat saya tuh agak kurang bagus. 

Wh Oke, baik, baik, terima kasih DA. 
Sekarang saya mau ngobrol sama AR. Kamu kan penonton TVRI, boleh cerita enggak sama 
seperti yang lainnya, apa alasan menontonnya dan acara apa yang ditonton? Apakah sama 
keluarga atau sendiri, punya acara favorit atau enggak? 

AR Iya pak, untuk alasannya sendiri mungkin acak aja sih pak, karena kita juga enggak ada 
yang dominan, jadi kayak ya sudah nonton ini, kita kayak musyawarah aja gitu, rembukan 
bersama mau nonton apa, terus kalau lebih tersusun karena waktu itu sempat nayangin 
premier league yang kurang dari setahun kalau enggak salah. Sama acara-acara inspirasi 
sih pak. Yang tadi saya bilang kalau acara favorit sih inspirasi Indonesia, karena di situ 
kayak ada informasi, motivasi, juga inspirasi buat saya sendiri gitu. 

Wh Itu acara TVRI kamu tonton rutin? Karena kamu tahu jadwalnya, jadi kamu selalu 
sempatkan waktu untuk tonton acara itu atau sesempatnya aja? 

AR Rutin pak, tapi kadang kok enggak ada gitu, kadang waktunya itu enggak tepat kayak 
kemarin di jam ini kok sekarang sudah ganti jam sih gitu? 

Wh Oh gitu, jadi jadwalnya suka berubah? 

AR Iya. 
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Wh Kalau menilai kualitas siaran TVRI dibandingkan stasiun televisi lain di tempat kamu 
tinggal gimana kualitas? Mungkin gambar dan suara dari TVRI? 

AR Kalau di saya sih stabil ya pak, tapi mungkin untuk kayak apa yang tadi dibilang Mas IA, 
untuk sama kayak Net itu masih di bawahnya gitu, kalau di-compare. Tapi overall kalau 
sama stasiun lain masih sama sih. Untuk kualitasnya pak. 

Wh Tadi kan DA cerita TVRI  lokal, kamu nonton juga enggak TVRI lokal atau Cuma yang 
nasional aja? 

AR Yang nasional aja pak, yang general aja. 

Wh Jadi enggak nonton yang lokal? 

AR Enggak. 

Wh Enggak, nonton TVRI sebagai sumber informasi enggak selain tadi sumber hiburan? 

AR Iya sebagai sumber informasi juga pak. 

Wh Termasuk beritanya? Pernah nonton berita lewat TVRI? 

AR Pernah tapi enggak sering, lebih ke arah jarang. 

Wh Kalau yang rutin TV soal berita TV apa? 

AR Soal berita TV One sih pak 

Wh Kalau terakhir nih terkait TVRI, buat skala 1 sampai 10, 1 enggak puas, 10 sangat puas 
dengan TVRI, di angka berapa kamu akan kasih TVRI dari pengalaman? 

AR Dari pengalaman mungkin di angka 7 atau 8 pak. 

Wh Boleh tahu kenapa 7 atau 8 nya? 

AR Karena dibilang enggak puas sih, puas, tapi untuk enggak keseluruhan mas, maksudnya 
kayak suatu program gitu, jadi di angka 7 atau 8. 

Wh Yang program favorit kamu itu ya, yang program Jelajah? Dan olah raga yang dulu? 

AR Dulu ada olahraga kan ya. 

Wh Kalau seandainya TVRI ada olahraga lagi kamu bakal nonton lagi enggak? Katakanlah 
premier league pindah lagi ke TVRI 

AR Bakal nonton kayaknya pak, karena kan sekarang berbayar untuk yang olahraga, kita 
harus subscribe pula gitu. Saya bakal nonton lagi sih pak. 

Wh Pernah enggak kamu gara-gara menonton bola di TVRI dulu, pengalaman dulu ya gara-
gara nonton di TVRI bola jadi kamu mencari tahu acara lain di TVRI. Pernah mengalami 
itu? 

AR Pernah sih pak. 

Wh Acara apa itu? Yang gara-gara nonton bola jadi nonton acara lain di TVRI. 

AR Kalau enggak salah sih, nama programnya Jendela-Jendela apa gitu, 

Wh Oh iya, iya, oke. Terima kasih AR. 

AR Sama-sama pak 

Wh Sekarang saya mau ngobrol bareng HY. 
Hai HY, bisa mendengar saya HY? 

HY Iya 

Wh Pertanyaannya sama HY, seperti yang lain, apa alasan utama kamu menonton atau 
memilih TVRI? 
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HY Sebagai salah satu ringan aja ya pak karena saya nonton juga acak gitu terus ada TVRI juga 
mempunyai program yang bagus, jadi ada yang tertarik saya nonton aja termasuk TVRI  

Wh Program apa yang menurut kamu bagus di TVRI? 

HY Enggak semua tahu tapi yang pernah saya tonton itu Pesona Indonesia, film kadang sama 
musik Indonesia  

Wh Itu lebih buat hiburan atau buat informasi biasanya?  

HY Hiburan 

Wh Hiburan ya? Kalau nonton tadi bareng keluarga ya? 

HY Iya 

Wh Keluarga gimana atensinya terhadap TVRI? Apakah ada yang protes atau mereka semua 
menikmati, satu orang milih TVRI, semua orang milih TVRI ada yang protes enggak? 

HY Enggak sih, menikmati aja apalagi orang tua suka ada nayangain konser musik kayak 
penyanyi-penyanyi jadul kan suka nostalgia lagi. 

Wh Kamu ngerti lagu-lagu jadul itu yang ditonton sama orang tua kamu? 
Menikmati juga? 

HY Sering dengar karena sering di setel  

Wh Jadi ikut menikmati juga ya? Kalau buat kamu sendiri acara favoritnya ada kan? Apa yang 
kamu sebutkan tadi?  

HY Pesona Indonesia, musik, film  

Wh Dari 3 acara itu mana yang paling favorit buat kamu di TVRI? 

HY Filmnya sih, karena out of the box juga kayak film-film Indonesia yang saya enggak tahu  

Wh Film tahun berapa kalau saya boleh tahu yang di putar TVRI apakah film yang tahun 
2000an atau film Dono Kasino jaman dulu. 

HY 2000an. 

Wh Masih ingat satu acara film yang satu judul film yang pernah kamu tonton di TVRI? 

HY Terakhir tuh, yang tertarik yang Wiji Thukul itu lho, judulnya apa ya? 

Wh Kaya dokumenter ya film Wiji Thukul? Oke selain film tadi kamu lihat. 
Baik kalau, bisa memberikan penilaian kepuasan terhadap TVRI 1 – 10? 

HY Karena saya bukan penikmat yang intens gitu ya, jadi menurut saya 7 lah, 7,5 

Wh Kalau dari sisi kualitas, teknis ya, suara, sinyal dan sebagainya dibandingkan TV swasta 
lainnya gimana? 

HY Apa tadi itunya? 

Wh Kualitas siarannya. Kalau misalkan melihat RCTI, SCTV gimana tuh? Siarannya sama 
bagusnya atau TVRI lebih bagus atau gimana? 

HY Kalau dibandingkan, kalau masih di bawah apalagi sama NET TV, tapi kalau saya amati 
TVRI makin ke sini makin bagus resolusinya dibanding yang dulu-dulu. 

Wh Terima kasih. Monggo Mas Eri kalau mau dilanjut sesi berikutnya. 

Er Terima kasih Mas Whisnu. 
Mungkin tadi kan saya dengan Mas Whisnu sudah menanyakan ke temen-temen terkait 
dengan pengalaman mungkin setelah ini kami lebih ingin tahu pendapat. Temen-temen 
kan sudah, meskipun enggak banyak sudah menonton TVRI, mungkin juga sudah 
menonton acara TV yang lain. 
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Mungkin saya mulai dari siapa ya? DA mungkin ya, kalau menurut penilain Mbak DA ya, 
menurut Mbak DA tuh kekuatan dan kelemahan TVRI dibandingkan TV lain itu apa ya 
kalau menurut mbak DA? Berdasarkan penilaiannya. 

DA Menurut saya, untuk kelebihannya dulu TVRI sejauh ini yang saya suka sih dia secara 
konten itu jauh lebih informatif dibandingkan channel yang lain dalam intensitasnya juga, 
jadi kalau intensitas yang lain kebanyakan cukup banyak dominasinya hiburan secara 
konsisten yang saya lihat TVRI itu informatif, konten-konten informatifnya itu banyak 
terus enggak terlalu banyak iklan, paling misalnya iklan itu iklan acaranya mereka sendiri 
enggak terlalu banyak iklan produk gitu, karena saya juga di rumah saya masih tergolong 
cukup bagus channel-nya di rumah jadi mungkin itu jadi salah satu kelebihan juga masih 
terjangkau di rumah saya dan cukup bagus dari gambar maupun suaranya. Terus, untuk 
kelebihannya saya baru kepikiran itu sih mas. 
Untuk kekurangannya kalau saya bandingin sama TV lain sebenernya kekurangannya 
cukup banyak, pertama, kalau menurut saya mereka kan jarang punya nilai jual apapun 
selain informasi, maksudnya kalau tempat lain kan daya tariknya selain ngasih informasi 
dia pakai pembicara-pembicara yang cukup terkenal entah itu artis atau influencer kayak 
gitu, tapi TVRI tuh jarang banget bahkan ketika saya pikir-pikir lagi tadi pas mas Whisnu 
atau mas Eri nanya ditanyain news anchor-nya juga enggak kepikiran gitu nama news 
anchor-nya dibandingkan Kompas TV mungkin saya masih hafal news anchor-nya Kompas 
TV gitu kayak Rosy mereka bisa mem-branding news anchor-nya dan news anchor-nya 
punya daya tarik kayak Aiman juga kayak gitu. Nah tapi saya pikir-pikir lagi kayaknya TVRI 
juga enggak pernah mem-branding apapun selain konten yang mereka sediain kayak gitu.  
Terus, secara tampilan juga kadang format acara mereka tuh monoton gitu mas kalau TV 
lain bisa ngasih terobosan yang entah itu melalui gimmick atau apapun TVRI tuh kalau 
saya lihat terlalu flat gitu jadi kayak ya sudah kalau lagi nonton, ya sudah gitu aja gitu. 
Bahkan kayak sudah ketebak ya sudah nanti cuma bakal gini-gini aja, gitu sih mas kurang 
lebih. 

Er Terima kasih mbak, mungkin yang ke dua ini mbak, kalau mbak diminta untuk 
memberikan pendapat, ini kan sebetulnya orang selalu, atau katakanlah sering disebut 
kelompok milenial itu kan mungkin pasar yang penting bagi televisi, kalau misalnya mbak 
ditanya 2 hal mungkin yang pertama biasanya orang seumuran mbak atau mbak sendiri 
ya, itu kira-kira ketika menonton TV itu sebetulnya yang ingin didapatkan itu apa ya dan 
kalau misalnya mbak diminta untuk memberi saran, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh 
TVRI supaya bisa disukai oleh orang-orang yang seumuran mbak? 

DA Mungkin secara utamanya kalau saya lihat berita, kenapa karena hiburan on demand lebih 
mudah di akses dan lebih banyak pilihannya jadi mungkin untuk orang-orang yang 
seumuran saya kayak,enggak tahu saya melihat temen-temen saya ya sudah mereka lebih 
seneng buat nonton Netflix terus kalau mau dengerin lagu langsung aja ke Spotify atau 
misalnya mau cari sesuatu langsung aja ke Youtube, ya sudah lebih gampang aja jadinya 
jadi kayak, ya kalah aja kalau misalnya harus nyediain hiburan on demand yang mungkin 
penawarannya sama dengan yang sudah, maksudnya TVRI nawarin hiburan on demand 
yang sama. 
Tapi kalau berita kan sampai saat ini saya masih percaya sih kayak media massa kan masih 
cukup potensial kayak apalagi sering kali kayak kita kebanjiran informasinya dari website-
website yang enggak dikenal nama-namanya jadi kayak ya sudah TV itu masih sering 
menjadi pilihan yang baik untuk nonton berita karena entah kenapa kita masih lebih 
percaya aja secara jurnalis. Paling itu, ya mungkin kayak preferensi lainnya kayak olahraga 
yang tadi kayak temen-temen main juga mungkin bisa jadi pilihan juga apalagi kayak 
enggak semua orang bisa akses buat bisa subscribe channel atau apapun yang berbayar 
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dan kalau misalnya memang bisa ditampilin secara publik pasti mungkin lebih 
menyenangkan juga buat orang-orang. 

Er Oke, terima kasih mbak DA.  
Pertanyaan selanjutnya sama ya, mungkin ke mas IA ya. Jadi mungkin ini mas, kalau mas 
misalnya mungkin sama dengan yang tadi kami tanyakan untuk mbak DA, jadi kalau 
misalnya mas diminta untuk memberikan penilaian kekuatan dan kelemahan TVRI kalau 
menurut mas apa ya kekuatan dan kelemahan TVRI? 

IA Kalau kelemahannya itu mungkin sama kali ya dengan DA itu dari sisi apa namanya 
reputasinya atau kita lihat dari news anchor-nya yang begitu terkenal atau mungkin TVRI 
itu tidak mempromosikan terlalu di webnya atau mungkin Instagramnya kan beda dengan 
TV One mungkin atau Kompas TV itu selain apa namanya tuh, menginikan daya 
reputasinya melalui aplikasinya atau mungkin dari lainnya untuk kelemahannya. Nah 
selain itu kelemahannya itu ada di secara kualitas programnya yang mungkin enggak 
sebagus dengan TV lain, sama itu aja sih mas mungkin kelemahannya. Kalau untuk 
kelebihannya, ada di pembawaan atau berita eh maaf itunya, program-program yang 
kayak jurnalis atau muslim traveler yang membuat itu kelebihannya. Sama acara hiburan 
seperti olahraga ataupun kajian islam yang di situ kelebihannya. 

Er Oke, terima kasih Mas IA, mungkin selanjutnya ini mas, kalau mas misalnya ditanya, mas 
bisa menilai diri mas atau diri teman-teman mas. Biasanya anak-anak muda atau mas 
sendiri ya ketika memilih acara di TV itu yang ingin didapat dari TV itu apa ya? Jadi kalau 
misalnya mas diminta untuk ini ya, orang seumuran mas itu nonton TV itu atau memilih 
program acara TV itu biasanya karena apa ya? 

IA Untuk program TVnya kalau menurut saya, dilihat dari isinya terus gimana seberapa 
menariknya, terus kebermanfaatan dan juga lebih besar apa namanya cara apa namanya 
penayangannya untuk khalayak itu bagaimana gitu, itu yang dilihat sih yang saya lihat. 
Sedangkan TV lain itu kan kayak TVRI mungkin sedikit ya beda dengan TVOne, Net TV dia 
baru tapi secara tayangannya itu banyak dilihat orang gitu, beda dengan TVRI. 

Er Mungkin yang lain ini mas, kalau mas diminta untuk menilai ya, kan ada pandangan ya 
yang mengatakan TVRI itu TV jadul, TV orang lama gitu ya, kalau menurut mas sendiri dari 
pengalaman mas selama ini nonton TV, TVRI itu sendiri menurut mas sudah 
memperhatikan atau apa ya memperhatikan keinginan ya, atau kebutuhan dari orang-
orang seumuran mas atau belum ya? Atau memang betul kata orang TVRI itu TV tua gitu 
ya? 

IA Kalau menurut kaum milenial itu mungkin sudah cuma belum apa ya, sudah lebih ini kan 
ke semua orang gitu ya, kalau kaum saya ini tidak memperhatikan karena dari olahraga 
tersebut kayak misalnya apa namanya bulutangkis, kayak misalnya ada program-program 
mungkin berita yang disertai dengan talkshownya yang membuat itu bisa diperhatikan 
untuk kaum muda, seperti saya gitu. 

Er Kemudian kalau tadi sebetulnya sudah mas singgung sekilas ya, kalau misalnya ditanya 
lebih lanjut kalau mas misalnya diminta untuk memberi saran kepada TVRI, kira-kira apa 
menurut mas yang perlu TVRI lakukan supaya orang-orang seperti mas ya yang seumuran 
dengan mas itu tertarik untuk menonton TVRI. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh 
TVRI? 

IA Buat TVRI sih kalau menurut saya untuk buat seperti saya kaum milenial seperti AR, DA, 
sama HY itu TVRI perlu membuat semacam integritas, jadi integritasnya seperti oh di 
dunia hiburan itu anak-anak muda seperti saya itu sukanya itu lebih di apa sih namanya 
tadi, hiburan atau mungkin traveler, sehingga itu harus bisa memadukan acara sehingga 
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dengan kesukaannya anak muda itu di mana aja sih mungkin untuk TVRI untuk kaum 
muda itu. Itu sih kalau untuk anak muda. 

Er Oke terima kasih Mas IA, mungkin selanjutnya ke Mas AR ya. Mungkin sama mas 
pertanyaannya dengan teman-teman yang lain, kalau misalnya mas diminta untuk ini ya 
menilai gitu ya dari yang mas tonton di TVRI gitu atau di stasiun TV lain? Kira-kira kalau 
menurut mas apa ya kekuatan dan kelemahan TVRI itu apa ya? 

AR Menurut saya untuk kekuatan TVRI itu, TVRI masih menonjolkan poin-poin di mana 
kebudayaan Indonesia itu selalu ditayangkan gitu ya. Selain itu juga banyak program yang 
informatif, dan motivasional gitu. Dan untuk kekurangannya sendiri mungkin masih 
berkelut di arah konsep, di mana menurut saya sendiri dan  menurut banyak orang dan 
juga stigma banyak orang, itu TV jadul gitu. Itu menurut saya karena tidak dibarengi 
dengan konsep yang milenial dan modern. Menurut saya seperti itu pak. 

Er Oke terima kasih mas. Ya mungkin pertanyaan yang lain tadi sebetulnya sama dengan 
pertanyaan temen-temen yang lain, kalau mas ditanya ya, menurut mas sendiri apa mas 
juga bisa menilai orang-orang seumuran mas ya, kelompok anak-anak muda lah, 
kelompok anak muda ini kalau mas ditanya misalnya, apa kira-kira yang membuat mas 
atau orang-orang seumuran mas itu nonton kembali ke televisi itu kira-kira apa? Apa yang 
membuat orang-orang seumuran mas itu mau menonton acara televisi? 

AR Mungkin menurut saya untuk seumuran saya dan untuk saya juga, TVRI mungkin akan 
menambahkan konsep-konsep yang sesuai dengan keberlakuan zaman, terus juga kayak 
nambahin gimmick-gimmick dan lain-lainnya. Menyesuaikan dengan generasi yang akan 
datang gitu sih pak, jadi enggak ada salahnya kalau misalkan TVRI bakal mengubah 
konsepnya atau faktor yang lain-lain kayak gimmick dan lain-lain. 

Er Kalau misalnya Mas AR diminta menilai gitu ya? Menurut  Mas AR sendiri dari pengalaman 
mas menonton ya anak-anak muda seumuran Mas AR ini sudah cukup diperhatikan 
enggak ya dalam acara-acaranya dan macem-macem? 

AR Menurut saya masih belum, belum cukup diperhatikan. 

Er Itu bisa dilihat dari apa ya kira-kira mas? 

AR Mungkin dari kualitas siarannya, kualitas programnya, terus juga kayak relevansi program 
dengan anak-anak muda gitu pak. 

Er Kalau misalnya Mas AR diminta untuk memberi masukan gitu ya, karena penonton anak 
muda ini kan jumlahnya banyak ya. Kalau misalnya Mas AR diminta untuk memberi 
masukan, kira-kira apa menurut Mas AR yang bisa dilakukan oleh TVRI ya? Supaya TVRI 
itu disukai atau setidaknya di ini lah, dipilih lah oleh penonton anak-anak muda lah. Yang 
dilakukan TVRI itu harusnya apa ya? 

AR Menurut saya mungkin hadirkan kembali program-program sport atau olahraga, kayak 
kemarin itu ada acara premier league, itu menurut saya jadi bisa terus juga mengatur 
ulang dan mengembangkan konsep. Di mana menurut saya itu di mana kembali lagi 
konsepnya itu masih belum sesuai sama generasi yang sekarang gitu. Sama yang terakhir 
apa ya, mungkin 2 itu dulu sih pak. 

Er Oke, terima kasih Mas AR, mungkin selanjutnya ke Mbak HY, mungkin sama mbak dengan 
ke temen-temen tadi, kalau misalnya mbak disuruh kayak merangkum, menurut penilaian 
mbak sendiri apa kekuatan atau kelemahan TVRI itu apa dibandingkan dengan TV-TV yang 
lain? 

HY Kekuatannya itu yang saya lihat itu, TVRI itu konsisten program-programnya juga 
mengedukasi sekali gitu dan menginspirasi. Tapi di satu sisi juga ada kekurangannya, 
mungkin dari sudut pandang saya sebagai milenial, kalau bagi saya memang kurang 
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tertarik gitu, entah mungkin target pasarnya bukan saya gitu, terus yang saya lihat juga, 
yang kurang tertarik itu biasanya kan sekarang anak-anak muda itu lihat TV itu karena ada 
bintang tamu atau artis yang mereka kenal terus kayak ada dia, kita nonton. Sebenarnya 
gitu kan? Dan yang saya lihat di TVRI itu kebanyakan kayak artis yang kayaknya anak muda 
kurang kenal deh. Enggak tahu itu siapa gitu, mungkin itu juga bisa jadi daya tarik. 
Karena konsisten itu juga sih mungkin, enggak terlalu memperhatikan rating atau gimana, 
jadi ada plus minusnya juga di situ. Terus yang enggak tahu ini relevan atau enggak, 
mungkin dari yang saya lihat karena saya suka mengamati gitu, suka desain juga. Mungkin 
karena desain grafisnya kurang mencolok untuk anak muda, jadinya ada kesan 
monotonnya gitu. Terus itu aja sih dari saya. 

Er Ya terima kasih Mbak HY, kemudian yang lain mbak, yang tadi kan di awal diskusi tadi kita 
sudah mengatakan, tadi teman-teman sudah menyampaikan bahwa kalau sekarang itu 
pilihan anak-anak muda itu kan banyak banget ya, enggak hanya TV ya, ada Netflix, ada 
media sosial, kira-kira menurut mbak anak-anak muda atau mbak sendiri ya, itu dia mau 
menonton televisi itu kira-kira apa yang membuat anak-anak muda itu mau kembali itu 
apa? Kembali menonton maksudnya ya? Di tengah ini ya banyaknya pilihan ya.  

HY Dramanya, gimmick-nya gitu, biasanya kan ada yang ditayangin di, biasanya di sosmed 
juga dapat gambar dari TV terus mereka jadi mencari tahu, terus nyimak juga akhirnya 
gitu lewat TV itu. Lebih ke drama gimmicknya sih kalau saya lihat. 

Er Oke yang lain mbak, kalau menurut penilaian mbak sendiri ya, meskipun tadi beberapa 
hal tadi sudah disampaikan ya, menurut mbak TVRI itu sudah cukup memperhatikan 
kelompok penonton anak-anak muda belum ya? Dilihat dari acaranya? dilihat dari 
formatnya? Menurut anak-anak muda sudah cukup diperhatikan enggak? 

HY Karena saya enggak begitu memperhatikan, tetapi tadi saya sempat searching juga acara-
acara TVRI gitu yang saya lihat itu kayak banyak yang sudah mengarah ke hiburan. Sudah 
memperhatikan gitu ke arah sana. Ada juga kan yang meliput yang tentang luar negeri 
ada ya, ada musik terus ada juga, ada talkshow-talkshow juga kan, jadi mungkin sudah 
memperhatikan sih menurut saya. 

Er Kemudian, ini yang terakhir ya mbak ya, kira-kira kalau mbak diminta untuk memberi 
saran ya, memberi saran ke TVRI, menurut mbak apa yang harus dilakukan oleh TVRI ya? 
Supaya penonton seperti mbak seusia mbak itu kembali menyukai TVRI? Yang harus 
dilakukan itu apa ya? Perubahan-perubahan seperti apa ya yang harus dilakukan TVRI? 

HY Mungkin tetap memperhatikan kebutuhan penonton gitu apa ya, berdasarkan target 
pasarnya, mungkin selalu menerima masukan dan sarannya gitu, mengikuti pasar juga 
tapi tetap pada prinsip TVRI itu sendiri, jadi dipilih aja mana yang sesuai gitu, menurut 
saya gitu aja sih. Jadi tidak mengurangi identitas TVRI itu sendiri. 

Er Oke, mungkin dari saya itu, mungkin dari Mas Whisnu silakan mas kalau mau dilanjutkan 
mas. 

Wh Terima kasih Mas Eri, mungkin aku melanjutkan sedikit lagi terkait masih TV ya sebelum 
masuk ke bagian terakhir. Mungkin dari DA lagi yang pertama. DA kalau ditanya acara 
televisi, kamu penonton televisi. Acara televisi seperti apa yang bakal kamu tonton kalau 
dibuat oleh enggak usah lihat TVRI atau swasta, secara general acara televisi apa yang 
paling favorit buat kamu dan bakal kamu tonton? 

DA Aku bakal nonton acara yang  ngasih informasi yang mungkin jarang orang tahu, itu 
pertama. Terus kedua mungkin film, film-film gitu. 

Wh Film apa? Indonesia, Hollywood, film Korea, film India, film apa? 
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DA Oh oke, film kalau acara yang mungkin, film luar sama film Indo sih karena menurutku 
film Indonesia itu termasuk salah satu film yang susah dicari, jadi kalau misalnya bisa 
ditayangin di tempat yang lebih mudah diakses, entah itu TV apapun, mungkin itu lebih 
memudahkan juga buat nonton dan meningkatkan interest juga. Apalagi kayak film 
nasional gitu. Film nasional kan sebenarnya banyak yang sudah masuk ke festival film juga 
kan. Terus sejauh ini aku baru kepikiran itu sih mas. 

Wh Tadi kan kamu sempat bilang acara yang berbeda lah ya, yang berbeda dari yang lain. 
Kebayang enggak acara seperti apa? Anda bilang tadi sebelum kita bahas film, ya 
pokoknya TV itu membuat acara yang beda sama yang lain. Kepikiran enggak acara apa? 

DA Aku suka sebenarnya konsep CNN yang malem, jadi dia tuh mostly memang dia merekap 
berita, tapi lebih banyak informasi lainnya itu adalah informasi yang kayak, entah itu 
tentang kebudayaan, entah teknologi teknologi terbaru yang sedang diciptakan. 
Maksudnya kayak informasi yang menurutku sebenarnya kayak trivial mungkin ya 
jatuhnya, tapi itu ada dan itu menarik aja buat dicari tahu. Maksudnya konsepnya enggak 
melulu tentang berita yang berat kayak kriminal atau misalnya  korupsi kayak politik gitu, 
jauh lebih enteng aja buat ditonton mas kalau buat aku pribadi. 

Wh Kalau acara kayak musik atau reality show jadi pertimbangan enggak? 

DA Reality show 

Wh Atau musik? 

DA Musik iya, musik mungkin tapi tergantung juga sih mas sama artis, band atau siapa pun 
itu yang diundang, tapi kalau untuk reality show dan variety show, sejujurnya aku lebih 
prefer buat nonton Korea gitu sih, nonton luar. 

Wh Ada Korea di salah satu TV Indonesia? 

DA Net TV baru aja meng-adopt reality show-nya Korea, yang The Return of Superman, terus 
abis itu sejauh ini sih, baru itu deh seingetku. Bahkan kalau film, kayak reality show yang 
dari US atau yang dari kayak jarang banget aku enggak pernah, belum pernah lihat. 

Wh Balik kamu tadi menyinggung acara musik. Musik itu formatnya katakanlah seperti Padi. 
Pernah lihat Padi enggak yang di Net TV? 

DA Padi yang di Net? Oh ya I Know I Know 

Wh Padi jadi host, trus ngundang musisi lain gitu. Itu salah satu formatnya. Format kedua 
adalah buat kayak konser artis tertentu, umpamanya Rosa. Atau acara seperti Tonight 
Show, ngundang band. Kayak apa format musik yang menurutmu akan menarik? Yang 
bakal kamu tonton seandainya? 

DA Aku lebih prefer antara Tonight Show sama konser, kalau konser jatohnya ya sudah kayak 
dengerin playlist, karena lagu terus kan. Dan itu menurutku kadang menyenangkan. Terus 
untuk Tonight Show aku lebih suka karena, kalau Padi itu kayak enggak ada mungkin 
enggak ada, abis ngomong langsung nyanyi, maksudnya enggak ada basa-basinya lagi. 
Sedangkan kayak Tonight Show, kayak bawaannya lebih abis ngobrol, abis itu enggak 
harus dia ekspert pintar tentang musik host-nya, tapi kayak mereka ya sudah cair aja, trus 
habis itu ada nyanyinya. Terus habis itu ada game-nya jadi kayak lebih variatif secara 
acaranya. 

Wh Setelah kita berbicara acara yang kamu mau tonton, penilaian kamu terhadap acara 
televisi yang kamu enggak suka? 

DA Yang aku enggak suka? 

Wh He eh, Kenapa? 
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DA Acara TV yang aku enggak suka kebanyakan mungkin politik kali mas, enggak sukanya? 

Wh Kenapa? 

DA ILC aku enggak suka, karena menurutku itu debat kusir enggak ada konklusinya. 

Wh Kalau Mata Najwa gimana? 

DA Najwa, aku sudah jarang sih nonton itu, tetapi secara Najwa, secara topik enggak tahu 
kenapa mungkin dia lebih menarik daripada ILC. Terus juga kayak mungkin Najwa juga dia 
kadang mengeluarkan solusi sih, nah itu yang enggak ada di ILC, kayak ILC membiarkan 
orang berdebat dengan moderator intinya kayak gitu. 

Wh Baik, terakhir terkait pertanyaan ini, kan kamu tadi nonton acara TV ada yang suka, ada 
yang enggak suka, itu selalu di TV terestrial atau kamu nonton di channel mereka di 
Youtube atau kayak Metro TV kan punya website sendiri atau harus selalu di televisi 
nonton acara yang kamu suka itu? 

DA Kalau aku secara pribadi aku selalu nonton di terestrial, aku enggak pernah live streaming. 
Bahkan Net pun dia kan live streaming di Youtube dan websitenya juga, meskipun ada 
highlight-highlight-nya pun tetap enggak tertarik nonton itu buat jadi preferensi ketika 
harus nonton live streaming atau di Youtube gitu. 

Wh Jadi tetap televisi jadi channel utama? Jadi saya tahu ada beberapa orang, kayak saya itu 
mendingan nonton di Youtube karena bisa kapan aja sesempetnya. Walaupun enggak 
selengkap, kamu enggak melakukan itu? 

DA Enggak, terus sama ini mungkin device-nya kali ya mas, jadi enggak tahu kenapa saya 
kurang suka berada di depan hp atau laptop terlalu lama, kayak jaraknya kan terlaku 
dekat, jadi mata jadi lebih cepat cape. Sedangkan kayak di rumah saya untuk nonton TV 
itu cukup nyaman jaraknya, jarak dari kursi ke TVnya itu jadi kayak enak aja. Jadi kayak 
lebih nyaman gitu sih mas dan layarnya  lebih luas dan lebih besar. 

Wh Baik terima kasih DA. 

DA Iya mas. 

Wh Saya mau tanya ke HY, acara favorit apa yang kamu suka dari televisi? Televisi manapun? 
Dan kenapa? 

HY Sekarang lagi suka Tonigh Show sama Masterchef itu sih. 

Wh Kenapa suka 2 mata acara itu dibandingkan, kan hiburan banyak nih ada film segala 
macem, kenapa suka Masterchef? 

HY Karena Masterchef karena suka aja sih persaingannya gitu, belajar masak juga gitu jadi 
ada pengetahuannya, jadi ada belajar tata boga jadi kayak bisa belajar maksudnya. Terus 
kalau Tonight Show pasti milenial sih pasti suka melihatnya pasti banyak gitu 
penontonnya. Terus yang saya suka itu mereka suka ngundang artis-artis luar gitu 
diwawancara jadi saya tertarik gitu nontonnya, sering bahas-bahas hal-hal yang menarik 
lah gitu, jadi nyimak juga. 

Wh Saya jadi agak menggali tentang Tonight Show ya, bertanya lebih lanjut. Faktor host jadi 
penting enggak buat kamu nonton acara? 

HY Iya, menurut saya, kayak misalnya, aduh maaf jadi ngomongin Net ya, waktu The 
Comment juga, saya sebenarnya suka sama host-nya apalagi yang humornya ternyata 
sama gitu jadi saya ketawa ngelihat host itu, sama kayak Vincent Desta juga, saya ketawa 
aja gitu melihatnya gitu, jadi rame-rame aja gitu. 

Wh Selain host, bintang tamu jadi penting enggak buat nonton acara? 

HY Penting sekali, iya. 
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Wh Oke kalau di Tonight Show itu kan ada game, kadang bahas apa lah, masalah hidupnya 
artis. Itu jadi penting juga kontennya itu? Jenis gamenya atau variasinya di dalam acara 
itu? 

HY Iya sih karena biar enggak wawancara-wawancara aja gitu, enggak talkshow aja, ada 
gamenya, ada segala macem,  

Wh Kapan terakhir nonton Tonight Show? 

HY Di TV terakhir aku minggu lalu kali ya, seringnya suka cari aja di Youtube gitu. 

Wh Oh kamu bukan yang suka nonton live tapi lebih seringnya nonton di Youtube setelah satu 
hari atau 2 hari kemudian? 

HY Terkadang suka kelewat gitu jadi nonton lagi gitu. 

Wh Jam berapa sih Tonight Show acaranya? 

HY Jam berapa sih, saya suka enggak merhatiin jam, malem jam 8 atau jam 9 ya. 

Wh Sejauh ini ada satu episode yang paling kamu suka? Kalau masih inget episode mana yang 
paling kamu suka dari Tonight  Show? 

HY Aduh, 

Wh Atau pas bintang tamunya siapa? 

HY Bintang tamunya, siapa ya? Enggak tahu sih saya mah, lupa juga, enggak nyiriin siapa gitu. 

Wh Pokoknya suka acaranya ya? Siapapun bintang tamunya, 

HY Mungkin pas kemarin aja ada orang luar yang diwawancarai, paling 

Wh Ya, tadi kita sudah bicara acara TV favorit, kalau yang acara TV yang kamu enggak terlalu 
suka kamu tonton itu acara TV seperti apa? Dan kenapa? 

HY Yang terlalu gimmick lah, enggak suka gosip-gosip kayak gitu 

Wh Acara televisi yang gosip itu yang seperti apa? Saya juga jarang nonton sih televisi yang  
gosip. Apa acara TV gosip yang paling populer sekarang?  

HY Rumpi mungkin 

Wh Jadi yang model itu kamu enggak suka kenapa? 

HY Enggak terlalu ngurusin kita. 

Wh Ghibah gitu ya? Ngurusin orang lain. Alasannya cuma itu? 

HY Enggak tahu lah terlalu lebay sih menurut saya, itu aja sih. Enggak suka yang lebay-lebay. 

Wh Di-setting gitu acaranya? 

HY Iya apalagi yang di-setting. 

Wh Oke terima kasih HY, saya mau sekarang ngobrol nih bareng IA, sama IA pertanyaannya, 
acara favorit kamu apa di TV? Kenapa? 

IA Untuk acara TV. 

Wh Iya, apapun stasiunnya. 

IA Saya lebih suka ke hiburan sih, pagi biasanya berita, tapi kalau sore malem ya hiburan, 
malem itu salah satunya Tonight Show itu suka saya tonton cuma enggak terlalu sering 
ya, terus ada sejenisnya semacam talkshow gitu, dia ngundang bintang tamu, siapa pun 
bintang tamu suka aja sih, asal itu dilihat dari bukan settingan. Ada apa aja nanti ketika, 
entah ditanya atau mungkin dikasih surprise entah apa, itu mungkin yang saya suka sih. 
Untuk hiburan kayak talkshow gitu. 



168 
 

Wh Waktu itu talkshow yang ada musiknya atau talkshow yang model sekedar talkshow 
wawancara? 

IA Dua-duanya sih, ada yang musiknya ada, sama yang acara-acara biasa gitu, kayak yang 
kalau di Net itu ada Ini Talkshow yang Andre Sule itu ya, kayak gitu. 

Wh Sudah enggak ada bukan sekarang? 

IA Oh ya sudah enggak ada sekarang. 

Wh Selain Ini Talkshow, TV lain ada enggak yang mirip-mirip acara itu? 

IA Ada sih mungkin, tapi lebih ke berita gitu, kayak Mata Najwa gitu sih saya suka sih, kalau 
berita. 

Wh Suka informasinya atau karena Najwa nya? 

IA Ya karena Najwanya sih, dia pembawanya beda dengan kayak ILC kan, Bang Karni Ilyas. 

Wh Kenapa tadi kamu tadi bilang dibandingkan Karni Ilyas, apa perbedaannya? 

IA Mata Najwa ya? 

Wh He eh. 

IA Mata Najwa itu walaupun agak mancing emosi gitu, untuk nanya-nanya, terus sehingga 
kan muncul kayak pengen tahu banget, kalau Karni Ilyas kan beda gitu di acara ILC itu. 
Untuk isinya atau lagi ngebahas apa ya dianya enggak terlalu difokuskan. Untuk di Mata 
Najwa baru di ini kan. Tentang membawain acaranya ada sesuatu yang bikin menarik. 

Wh Ini tadi ada apa acara talkshow yang model Ini Talkshow atau ini ya sejenis Najwa yang 
ada informasi juga. Kalau acara yang kamu nggak tertarik? 

IA Enggak tertarik atau enggak suka itu mungkin kayak tai gosip-gosip sama sinetron, itu aja 
sih. Yang enggak sering ditonton. 

Wh Sinetron segala macam jenis sinetron? 

IA Sinetron enggak semuanya, mungkin sinetron yang berbaunya itu kayak religi ya, itu 
mungkin suka. 

Wh Sinetron religi apa yang kamu suka atau pernah kamu tonton? 

IA Mungkin yang ditonton bareng keluarga ya, kayak Azab dan ada lah di RCTI yang berbau 
islam gitu. 

Wh Oke, terima kasih IA. Sekarang AR, sama pertanyaannya, acara TV apa yang kamu suka? 
Kenapa? Dan acara TV apa yang enggak kamu suka? Kenapa? Silakan AR. 

AR Kalau misalkan acara TV yang saya suka sama kayak temen-temen di sini mungkin dari Net 
itu Tonight Show. Dulu juga Ini Talkshow, terus ILC juga saya suka, sama program-program 
sport kayak di Trans 7 dulu itu, ada Sport 7 dan lain-lain gitu. Terus yang saya enggak suka 
itu kayak settingan-settingan, Rumah Uya Kuya, Termehek-mehek, itu enggak banget. 

Wh Saya mau tanya alasan kenapa kamu suka Tonight Show atau? Kalau sport jelas ya, karena 
kamu suka olah raga. Kalau seperti Tonight Show atau ILC, itu kenapa alesannya? Padahal 
tadi kata IA, ada ILC, ada Mata Najwa juga, kenapa? 

AR Kalau Tonight Show mungkin karena materi yang dibawa itu pertama jenaka, terus yang 
kedua itu kayak related itu sama kehidupan sehari-hari. Terus juga pembawaan dari MC, 
bukan MC ya, pembawaan dari, 

Wh Host-nya? 

AR Iya host, kayak masih masuk gitu sama kita bercanda-bercandaannya gitu. Sama dari 
bintang tamu sih, kadang juga bintang tamu jadi faktor penting juga.  
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Wh Kamu selalu nonton di TV yang live? Siaran yang di TV atau lewat channel? 

AR Biasanya sih di TV lewat live, tapi kalau misalnya enggak bisa pakai dari Youtube.  

Wh Itu kamu nonton rutin acara itu? 

AR Akhir-akhir ini lagi enggak rutin sih. Akhir-akhir ini lagi sering dari Youtube karena memang 
lagi ada yang dikerjain juga gitu. 

Wh Kalau ILC, kenapa suka ILC? 

AR Karena itu informatif juga. Terus banyak edukasi, tentang ya kayak politik, keamanan, 
hukum, nasional dan lain-lain. 

Wh Oke terakhir tadi Uya Kuya kenapa enggak suka? Selain, ya setiap orang punya alasan ya 
enggak suka dengan acara Uya Kuya, tapi kalau dari kamu secara personal apa? Kenapa? 

AR Terlalu settingan terus juga agak apa sih gitu. Orang-orang sudah mikir kayak ini bukan 
asli gitu,  

Wh Tapi yang nonton banyak lho? 

AR Iya sih. 

Wh Terima kasih AR, Mas Eri monggo untuk bagian terakhir sekaligus menutup. 

Er Terima kasih Mas Whisnu, temen-temen mungkin ini pertanyaan terakhir, karena sudah 
hampir 2 jam ya, ya mungkin saya mulai dari Mas IA dulu mungkin ya, jadi mungkin 
pertanyaan saya gini mas, apakah mas tahu atau sejauh mana mas tahu bahwa TVRI itu 
adalah lembaga penyiaran publik? Selama ini mas sudah pernah mendengar enggak ya? 
Bahwa TVRI itu adalah lembaga penyiaran publik? 

IA Belum sih, cuma saya baru tahu ketika saya kan kuliahnya di jurusan Komunikasi 
Penyiaran Islam, jadi dikasih tahu oleh dosennya, baru semester ini sih baru diberi tahu 
bahwa TVRI adalah lembaga penyiaran publik, terus juga selain dari kuliah itu, mungkin 
sudah tahu tapi belum secara luas ya, belum terlalu luas, mengenal TVRI itu adalah 
lembaga penyiaran publik. 

Er Oke, misalnya katakanlah ya karena TVRI itu sebagai lembaga penyiaran publik ya, kalau 
menurut Mas IA sendiri, dengan posisi TVRI yang berbeda dengan RCTI, SCTV. Menurut 
Mas IA ya apakah seharusnya isi TVRI itu berbeda? Ataukah sama saja ini kan TV ataukah 
dibuat sama saja dengan TV-TV yang lain, dan kira-kira alasannya apa? Kalau berbeda. 

IA Kalau menurut saya sih untuk meningkatkan kualitasnya sih slide-nya dibikin sama untuk 
sama dengan TV lain, cuma untuk ciri khasnya ya mungkin berbeda. Karena ya pasti setiap 
televisi sudah beda-beda. Alasannya karena mungkin TVRI yang lebih menampilkan apa 
sih namanya, kayak lebih gimana kita di Indonesia kan berbagai macam kan dari Sabang 
sampai Merauke, kayak acara-acara nusantara itu kan ciri khasnya TVRI ya, mungkin kayak 
seperti itu.  

Er Oke, mungkin pertanyaan terakhir mas untuk Mas IA. Ada pendapat ya, ini saya ingin 
minta pendapat mas, mas kira-kira setuju enggak dengan pernyataan ini, ada orang atau 
ahli yang berpendapat sebaiknya TVRI itu jadi televisi informasi saja bukan televisi hiburan 
gitu ya, karena hiburan kan sudah ada tuh di TV-TV swasta, menurut mas setuju enggak 
ya dengan pernyataan itu ya? Apakah TVRI ini hanya berita saja atau menurut mas ya TVRI 
ini enggak hanya berita gitu jadi dia ada hiburannya, ada ini informasinya gitu, macem-
macem. 

IA Kalau saya sih enggak setuju ya kalau dibilang TVRI hanya sebatas dibilang apa sih 
namanya, sebuah televisi informasi saja, jadi karena TVRI itu kan luas ya jangkauannya 
jadi sehingga kalau TVRI sendiri sudah luas, ya makanya berikan selain informasi, jadi ada 
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semuanya ya enggak hanya hiburan tapi ada satu dan dua khas edukasi gitu, kan sekarang 
kayak ada Rumah Belajar gitu atau apa gitu yang harus ada. Terus ditambah lagi sama, 
apa ya mungkin persaingannya sama televisi lain kan mungkin kalau saya lihat TVRI itu 
kurang ya karena menampilkan ciri khasnya sendiri, jadi ciri khas tersebut sehingga tidak 
bisa membuat TV lain itu menyamakan. Sehingga TVRI itu kalau sudah ada ciri khas seperti 
itu, ya ditayangkan seperti itu aja. 
Cuma untuk menaikan reputasi ya hanya menampilkan hiburan-hiburan kayak ada Liga 
Inggris, premier league, acara olah raga lainnya, kan ada bulu tangkis, tambah lagi 
mungkin tadi bola Liga Inggris,  terus basket atau apa gitu, itu aja sih pendapat saya. 

Er Eh kalau saya enggak tahu ya, mas pernah nonton berita TVRI atau tidak ya? Tapi kalau 
mas diminta menilai berita TVRI dengan katakanlah dengan berita di TV One, di Metro TV, 
kalau menurut penilaian mas ya, apa seberapa baik atau seberapa buruk ya kualitas dari 
TVRI kalau kita bandingkan dengan berita yang diproduksi oleh stasiun TV yang lain? 

IA Pemberitaan di TVRI ya, itu secara kualitas cukup bagus ya, itu kualitas audio eh apa 
namanya bukan, pemberitaannya itu baik, karena dibanding kualitas berita di stasiun TV 
lainnya, misalnya TV One, Kompas TV itu baik, jadi apa namanya bagus lah untuk itu. 

Er Oke terima kasih Mas IA, selanjutnya ke Mas AR. Pertanyaannya sama mas dengan 
pertanyaan Mas IA tadi, mungkin pertanyaan terakhir. Mas sendiri pernah mendengar 
enggak? Bahwa TVRI itu adalah lembaga penyiaran publik ya dan kalau pernah 
mendengar kira-kira seberapa mas pernah mengetahui informasi mengenai itu ya?  

AR Belum pernah mendengar pak,  

Er Oke kemudian, katakanlah sekarang masih diberi informasi bahwa TVRI itu lembaga 
penyiaran publik ya. Jadi kan di Indonesia itu kan ada 3 ya, ada penyiaran publik, ada 
swasta lalu ada komunitas ya, nah dengan peran dia yang berbeda, harusnya TVRI itu 
seperti apa ya? Apakah isinya harusnya berbeda? Ataukah karena dia itu TV harusnya 
sama saja dengan stasiun TV yang lain kayak RCTI, SCTV, harusnya seperti apa ya kalau 
menurut mas? 

AR Menurut saya mungkin sama aja karena termasuk dalam TV, tidak dibeda-bedakan seperti 
itu pak. 

Er Oke, kalau begitu kalau ada orang yang mengatakan TVRI itu jadi TV berita saja misalnya, 
TV informasi maksudnya ya, enggak perlu bikin hiburan ya, enggak perlu bikin sinetron, 
enggak perlu bikin film misalnya. Sejauh mana mas setuju atau enggak setuju dengan 
pernyataan itu ya? 

AR Saya lebih enggak setuju sih pak, untuk pernyataan itu. 

Er Alasannya apa mas? 

AR Karena kalau misalkan seperti itu, ratingnya bakal turun itu yang pertama, terus 
kehilangan potensial viewers dan yang lain-lain. 

Er Oke, katakanlah begini ya, menurut mas TVRI harusnya bikin ya kayak TV swasta ya? Bikin 
sinetron, drama, kuis ya. Kalau menurut Mas AR ya, apakah sinetron, drama, kuis atau 
musik yang dihasilkan TVRI itu menurut mas harusnya berbeda? Karena dia punya misi 
tadi ya, ataukah ya dibikin sama saja dengan TV-TV swasta ya jadi berdasarkan selera 
penonton? Kalau menurut mas seperti apa ya? 

AR Mungkin pilihan yang kedua  pak, disamakan saja dengan televisi-televisi swasta yang lain, 
namun tetap punya ciri khas sendiri. 
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Er Terima kasih Mas AR. Mungkin pertanyaan yang sama ke Mbak HY ya, mungkin 
pertanyaannya sama mbak, selama ini apakah mbak pernah mendengar atau tidak ya 
istilah tadi ya lembaga penyiaran publik tadi ya? 

HY Belum pernah. 

Er Belum pernah ya, oke. Kalau menurut mbak sendiri idealnya TVRI itu apakah dibikin sama 
dengan TV-TV yang lain? RCTI, SCTV, apakah menurut mbak TVRI ini harus berbeda ya? 
Harus berbeda dengan TV-TV yang lain? 

HY Menurut saya sih berbeda aja, karena yang lain kan rata-rata sama gitu ngikutin konten, 
yang ada gitu, jadi tetap pada wadahnya aja. 

Er Oke, berarti kalau ada orang yang berpendapat TVRI menjadi TV berita atau TV informasi 
ya, mbak setuju atau tidak ya? 

HY Untuk informasi, iya sih setuju aja, karena biar bisa pusatnya di TVRI gitu, menjadi ciri khas 
juga karena apa ya, memang sudah ciri khas TVRI itu yang menginformasikan. karena TV 
pemerintah juga kan ya, jadi menurut saya setuju aja. 

Er Terima kasih Mbak HY, mungkin yang terakhir ya. Kita ke Mbak DA, pertanyaannya sama 
mbak, selama ini apakah mbak pernah mendengar istilah bahwa TVRI itu adalah lembaga 
penyiaran publik? Pernah mendengar enggak selama ini? 

DA Pernah mas. 

Er Oke, sejauh mana menurut mbak apa lembaga penyiaran publik itu ya? Apa bedanya 
dengan TV swasta ya? 

DA Yang saya tahu dari lembaga penyiaran publik ini dia itu punya apa ya, mungkin beberapa 
informasi yang lebih kayak keterbukaan informasi kepada publik jadi sebenarnya apa yang 
dibutuhkan dan urgensi apa bagi publik? Dan makanya kebanyakan kalau enggak salah 
dia itu kolaborasinya dengan lembaga-lembaga pemerintahan gitu, kan kayaknya saya 
pernah lihat dia nayangin ininya DPR deh, apa sidangnya DPR. 

Er Sidang, iya. Mungkin selanjutnya mbak dengan posisi TVRI semacam itu, kalau menurut 
Mbak DA sendiri TVRI itu idealnya seperti apa ya? Apakah dia ya karena dia TV ya samain 
aja dengan konten dengan TV-TV yang lain atau apakah idealnya menurut mbak TVRI itu 
berbeda dengan TV-TV lainnya? Televisi swasta maksudnya ya? 

DA Kalau menurut saya, secara identitasnya lebih baik pastinya berbeda, karena secara 
kepentingannya pun kan sudah berbeda, jadi ya sudah kalau misalnya pun dia tetap pada 
hakekatnya menjadi salah satu stasiun yang dipercayakan oleh pemerintah, ya dijalankan 
saja identitasnya dan diperkuat mungkin identitasnya, biar bisa menjadi ciri khas sendiri 
bagi TVRInya itunya sendiri dari pada stasiun TV lainnya. Tapi secara konten, konten-
konten yang di dalam turunannya, mungkin saya pikir enggak bisa semuanya TVRI 24 jam 
menayangkan informasinya berita. Karena pada akhirnya kayak kebutuhan manusianya, 
kebutuhan penontonnya enggak cuma berita, jadi kayak kalau misalnya mereka bisa 
menghadirkan acara atau yang bukan dominasi atau acara yang utama dari itu ya 
sebenarnya enggak apa-apa juga. Toh itu akan membuat eksistensinya dia informatif, tapi 
enggak melulu tentang berita karena ada acara-acara lainnya entah itu film, musik, atau 
olahraga, kayak gitu. 

Er Terima kasih mbak, mungkin yang terakhir ya, berdasarkan penilaian mbak ya, mungkin 
mbak pernah menonton berita TVRI dan berita-berita yang di Metro, TV One, kalau mbak 
menilai seberapa ini ya, seberapa baik berita yang dihasilkan TVRI kalau kita bandingkan 
dengan TV-TV swasta yang lain. Dari hal beritanya ya? 
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DA Dari substansi beritanya menurut saya sama baiknya, mungkin yang paling sama, 
outputnya hampir sama kayak Kompas, menurut saya Kompas TV, soalnya saya enggak 
nonton TV One jadi saya enggak bisa membandingkan secara itunya. Tapi secara informasi 
saya suka dengan kualitas beritanya, dia sama kayak Kompas itu, kayak dia bisa lebih 
cukup menurut saya cukup obyektif dan cukup bisa, beritanya cukup bagus, begitu sih. 

Er Oke terima kasih Mbak DA, mungkin untuk penutup Mas Whisnu silakan, terima kasih 
teman-teman. Silakan Mas, masih di muted mas, maaf mas. 

Wh Terima kasih sebelumnya untuk partisipasinya semua, HY, DA, IA, AR, kami sangat 
mengapresiasi partisipasi kalian hari ini , terima kasih sudah sharing pengalaman, 
pendapat, terkait pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan, terus apalagi ya, itu aja dari 
kami, Mbak Ike ada tambahan informasi yang mungkin mau disampaikan untuk mereka? 

Iks Terima kasih Mas Whisnu, HY, AR, DA sama IA, saya sudah memberikan file PDF dan 
google form  yang harus diisi, nanti mohon diisi, yang pdf dikasih ke saya kembali, AR 
sudah nyerahin ke saya. Sama saya juga membutuhkan foto buku tabungan yang halaman 
pertama, yang ada nama dan nomor rekening, nanti dikirim juga ke whatsapp saya aja ya! 
Sudah itu aja terima kasih semuanya. 

Wh Terima kasih Mbak Ike, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. 

 (FGD berakhir) 
 

------- 
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SEMARANG 
 
1. FGD Klaster Bukan Penonton TVRI Semarang 

Tanggal : Senin, 16 November 2020 
Waktu  : 15.00-17.00 WIB (TBA) 
Fasilitator : Nina Mutmainnah (NM) 
Administrator : Ike WSA 
Transkrip : Iyay Sriwiyanti 
Penganalisis : (TBA) 
Durasi   : 2 jam 

No Inisial 
Jenis 

Kelamin Usia Asal 

1 ET P 20 thn UNDIP 

2 IE P 20 thn UNDIP 

3 RA L 19 thn UNDIP 

4 PA L  20 thn UNDIP 

 
 

Nama Isi/materi yang disampaikan 

NM Selamat siang semuanya, Assalamualaikum. Sehat semuanya? Salam sehat ya! 
Terima kasih sekali atas kehadiran teman-teman semua di dalam FGD siang ini, kami 
ingin, pertama adalah izin merekam, dan kami berharap bahwa teman-teman di sini 
dapat menyampaikan pendapat dari awal. Materi yang akan ditanyakan dengan... apa ya 
namanya, enggak usah khawatir, pokoknya apa adanya itu disampaikan saja. 
Tujuan riset ini, seperti yang kami jelaskan adalah ingin mencari tahu bagaimana 
pendapat kaum muda mengenai penggunaan media dan khususnya adalah TV dan 
melihat juga nanti mengenai TVRI. Jadi pendapat apa adanya dari kalian disampaikan 
saja. Dalam forum ini yang nanti menjadi fasilitator akan nanya-nanya adalah saya. Saya 
Nina, panggil saya Mbak Nina, saya sok muda jadi minta dipanggil Mbak, tapi boleh mau 
dipanggil Ibu juga tidak apa. 

 Baik, Mbak. (Berbarengan) 

NM Saya peneliti dari LP2SP FISIP UI, dari Komunikasi UI. Kemudian ada Mbak Ike yang sudah 
selama ini mengontak kalian, juga ada tim peneliti lainnya di forum ini. Nah, kita mulai 
saja dengan pertama adalah berkenalan dulu, saya sudah memperkenalkan dulu dan 
silakan kalian juga memperkenalkan diri, yang pertama masuk dulu, panggilannya ET ya? 

ET ET, halo teman-teman semua, halo mbak-mbak dan teman-teman semuanya, selamat 
sore. Maaf ini saya agak sedikit berisik, karena lagi di tempat kerja. Dan tempat kerjanya 
kebetulan di coffe shop. Jadi kayak harus berbaur dengan yang lain. Nama saya ET, saya 
dari Ilmu Komunikasi Undip 2018. 

NM Baik, makasih ET.  
Yang kedua adalah IE. Silakan! 

IE Selamat siang, mbak-mbak semuanya dan teman-teman semuanya, perkenalkan IE, 
biasa dipanggil IE, saya juga seperti ET, dari Ilmu Komunikasi Undip angkatan 2018, salam 
kenal semuanya. 

NM Oke salam kenal IE, terima kasih. Yang ketiga adalah RA, silakan RA! 
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RA Terima kasih Mbak dan teman-teman yang di sini semua. Perkenalkan nama saya RA RA, 
saya dari FISIP Undip, Ilmu Komunikasi Undip angkatan 2019. Salam kenal!  

NM Nah yang terakhir adalah PA, kenapa PA terakhir karena fotonya unik, saya senang sekali 
melihat foto kamu memeluk anak kecil. 

PA Selamat sore bu! Perkenalkan saya PA, saya PA, panggilan saya PA,  

NM Angkatan berapa? 

PA Saya angkatan 2018. 

NM Baik ya, seandainya nanti, Ike barangkali harus foto dulu kita, mumpung semuanya ada 
ininya. Saya khawatir nanti ada masalah, video terganggu, kita sudah ada bukti.  

Iks Oke kita foto bareng dulu ya, oke satu, dua, tiga, sekali lagi. Sip! 

NM Oke sip, kita mulai ya, begini, kan kami pengen tahu, kalian ini menggunakan media apa 
saja ya? Coba ceritakan media apa saja yang kalian biasa baca, tonton atau dengar setiap 
hari? Bisa cerita mulai dari Ine? 

IE Baik Mbak Nina atas kesempatannya. Untuk media yang saya tonton setiap hari, memang 
didominasi oleh seperti, Youtube, atau Netflix atau media sosial. Namun bila di siang hari, 
di sela-sela waktu istirahat terkadang saya menyiapkan waktu untuk melihat televisi 
walaupun sangat jarang memang bisa dibilang seperti itu memang. 

NM Oke, kalau radio masih suka dengar? 

IE Kalau radio tidak, mungkin hanya untuk mencari tugas mbak, kalaupun itu hanya ada 
tugas-tugas tertentu dari dosen. Tapi kalau untuk konsumsi sehari-hari tidak mbak. 

NM Kalau media cetak juga sudah enggak? 

IE Media cetak sudah enggak. 

NM Cerita dong, yang online atau media baru itu apa saja tadi? Youtube? Apa lagi? 

IE Youtube, Netflix, dan media sosial yang lainnya. 

NM Berapa banyak waktu yang dihabiskan dalam sehari untuk mengkonsumsi media digital? 

IE Bisa dibilang lebih dari 5 jam Mbak Nina, karena ketika mungkin bangun tidur. Jadi saya 
punya kebiasaan ketika bangun tidur itu, mungkin untuk mencari mood, mencari suasana 
yang baik, saya suka mencari resep-resep. Misalkan resep-resep di Youtube atau 
misalkan menonton video-video seperti itu. Atau di siang hari saat sedang refreshing dan 
malam hari sebelum tidur supaya dengan rutinitas saya yang bisa dibilang cukup padat, 
saya tetap bisa menyegarkan pikiran saya. Jadi seperti itu mbak. 

NM Oke, IE masih menonton TV tadi di siang hari? Berapa jam rata-rata, kalau bisa dikatakan 
sehari itu? 

IE Sekitar 1 jam minimalnya mbak, dan itu pun tidak selalu, karena terkadang, oke saya 
melihat di TV, terkadang juga TVnya juga sudah digunakan oleh anggota keluarga saya 
yang lain, sehingga saya tidak menonton. Jadi memang sangat jarang mbak, cuma ketika 
saya menonton minimalnya sekitar 1 jam. Itu pun tayangannya saya ganti-ganti mungkin,  
seperti film, berita pun hanya sekilas-kilas, memang seperti itu mbak. 

NM Kalau anda ditanya, acara TV apa yang anda ingat, apa aja? Mungkin enggak bisa 
menyebutkan program acaranya tetapi oh isinya ini gitu, di stasiun ini, itu apa? 

IE Kalau stasiun TVnya saya biasanya Net TV, TV One, Metro TV. Karena biasanya semenjak 
dari orangtua saya melihat berita di TV, ya sudah saya ikut duduk di sampingnya melihat 
beritanya, dari channel-channel berita seperti itu. Cuma untuk acara secara khususnya, 
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acara beritanya kebetulan saya tidak tahu spesifiknya mbak, tapi kalau untuk acara 
lainnya yang hiburan itu seperti Tonight Show, itu seperti itu mbak. Dan kalau acara TV 
lainnya pun seperti yang dari TV kabel sih mbak, kalau saya juga itu. 

NM Oke, kalau TV Kabel apa aja? 

IE HBO, untuk channel-nya saya enggak ini mbak, karena cari film, ada, sudah itu mbak. 

NM Oke, menurut kamu nih ya, pendapat kamu sendiri, TV itu masih menjadi media yang 
penting enggak untukmu? 

IE Menurut saya sangat penting mbak, karena dengan adanya media TV itu, justru itu kayak 
menjadi tempat saya untuk beristirahat dari gadget, dari sosial media dan lain-lain 
karena sudah jenuh. Karena memang mayoritas aktivitas yang saya lakukan di depan 
laptop, depan smartphone, jadinya terkadang butuh refreshing, dan di saat kita tetap 
butuh hiburan atau tetap butuh mengkonsumsi informasi, ya TV menjadi salah satu jalan 
saya gitu mbak. 

NM Oke, di luar televisi, jadi kan itu untuk jenuh, bisa larinya ke TV justru ya? 

IE Iya mbak. 

NM Di luar TV, anda ngapain lagi? 

IE Di luar TV, membaca buku, membaca novel. Aktivitas yang saya lakukan begitu ya mbak 
maksudnya? 

NM Iya, di luar untuk menghilangkan kejenuhan internet? 

IE Karena internet saya biasanya membaca buku mbak, membaca novel, ataupun 
berolahraga mbak,  

NM Tapi yang sering dilakukan adalah apa di antara semuanya? Apakah TV yang menjadi 
dominan? 

IE Yang paling sering, karena saya orangnya sebenarnya tidak mudah jenuh dan sudah 
mempunyai komitmen yang cukup tinggi juga terhadap aktivitas saya. Memang aktivitas 
saya didominasi oleh internet, jadi kejenuhan tersebut memang jarang datang, cuma 
kalau dibanding hal-hal kecil yang biasa saya lakukan untuk menghilangkan kejenuhan 
tersebut memang dominasinya adalah justru olahraga mbak, begitu mbak. 

NM Oke, bukan ke TV justru. 

IE Iya. kalau TV itu memang, apa ya. Jadi kayak saya melakukan hal-hal kecil untuk 
mengobati kejenuhan, tetapi kalau dilihat persentasenya memang 11-12 begitu antara 
olahraga, TV. Tetapi sepertinya masih didominasi oleh olahraga. 

NM IE tadi yang pegang remote TV siapa biasanya? Karena tadi IE juga bilang orangtua 
nonton. 

IE Ya orangtua, karena TV di rumah itu sebenarnya sering sekali menyala, jadi setiap siang 
selalu menyala, ya di sepanjang hari selalu menyala, karena ada yang menonton karena 
orangtua saya yang pasti selalu menyaksikan. 

NM Orangtuamu nonton TVRI enggak? 

IE Orangtua saya menonton semua channel yang menayangkan berita sih mbak. Jadi 
memang suka cari-cari berita, oh ya sudah kalau sudah ada misalkan di TVRI ada berita, 
pasti beliau akan menonton. 

NM Oke, sekarang ke ET.  
ET menghabiskan berapa banyak untuk menggunakan media? Apa media yang ditonton, 
yang dibaca, yang didengar? 
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ET Biasanya kalau untuk yang membaca dari internet itu bisa dari 2 sampai 3 jam, karena 
materi kuliah kita ambilnya dari internet semua. Dan kadang kalau butuh hiburan saya 
suka baca komik atau novel online juga ibu, kalau lagi matanya suntuk juga menatap 
layar itu, menatap layar atau video itu biasanya saya alihin ke novel atau komik. Cuma 
kalau untuk TV, saya biasanya itu cuma dengar TV di siang hari, dan itu biasanya sebelum 
saya berangkat bekerja. Atau sebelum berangkat kuliah, jadi sembari berkumpul 
bersama mama, papa dan adik, biasanya itu saya ditemaninya sambil nonton TV. Tapi 
memang acaranya enggak melulu di channel tertentu aja, jadi random gitu. Kadang 
Indosiar, kadang Trans TV, jadi sesukanya mama saya aja, dia mau menonton channel 
apa. Dan itu biasanya itu sekitar 1 sampai 2 jam saja. Jadi kayak saya mengikuti apa 
maunya mama saya nonton gitu ibu. Cuma biasanya lebih ke acara infotainment, 
talkshow dan berita. Kalau berita cukup penting sih biasanya, biasanya setiap magrib itu 
keluarga saya itu selalu menonton channel berita. 

NM Oke, channel apa yang kamu tonton, di rumah? 

ET Berita itu biasanya dari Liputan 6, Metro TV, TV One, itu yang biasanya yang sering papa 
saya tonton, berita-berita politik sih. Orangtua saya suka banget sama berita politik.  

NM Kalau tadi infotainment, ada talkshow itu dari stasiun mana? 

ET Infotainment-nya biasanya dari Trans TV, ada yang dari Feni Rose, itu ada Rumpi, ada 
Insert, Insert Investigasi, dan ada yang punyanya itu, punyanya Ruben Onsu, itu 

NM The Onsu? 

ET Brownies. 

NM Oh Brownies, iya 

ET Iya, mama saya nontonnya itu ibu. 

NM Radio masih dengar? 

ET Radio biasanya kalau lagi kayak pergi ke luar, dan kebetulan naik mobil, itu masih 
dengerin radio. Cuma dulu waktu SMA, sempat dengar radio, tapi radio-radio tertentu, 
kayak Prambors, atau Sonora FM, Delta FM. 

NM Nah ketika menggunakan medsos, kamu pasti menggunakan medsos. Sehari berapa jam 
Ke? 

ET Iya menggunakan, 3-4 jam kalau medsos. Medsosnya juga tertentu aja, kayak Instagram. 
Biasanya lebih ke Youtube sama Twitter. 

NM Oke. 3 jam an ya? 

ET Iya. 

NM Baik makasih Ke, RA kamu bagaimana? 

RA Kalau saya hampir sama-sama lah ya mbak, untuk kemudian media, kayak media baru, 
di online-online itu menggunakannya bisa sampai 5 jam, soalnya kan kuliah juga pakai 
online kan ya untuk nyari-nyari info, materi dan lain sebagainya. Terus untuk hiburan 
kalau dari media online biasanya saya dari Youtube, atau dari situs 9GAG, mbak, mencari 
hiburan di situ. Untuk penggunaan media sosial seperti Instagram, sudah sangat jarang 
sekali. Kecuali untuk tugas-tugas atau acara organisasi. 
Terus untuk penggunaan TV, biasanya saat pagi hari, sama malam hari. Pagi hari biasanya 
sambil sarapan, malam hari sambil menunggu waktu tidur, malam hari sambil menunggu 
waktu tidur juga, sambil makan malam juga. Untuk acaranya biasanya sama, mencari 
berita-berita di stasiun TV manapun, yang menampilkan berita ya ditonton. Selain berita 
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juga kalau ada hiburan-hiburan lain, kalau ada kartun atau ada film-film yang menarik. 
Biasanya nyarinya di RTV untuk hiburan seperti itu. 

NM RTV itu banyak kartun ya RA? 

RA Iya. 

NM Kalau pagi itu, nontonnya berita? Ada pola enggak, pagi nonton berita, malam nonton 
kartun misalnya? Atau apa gimana polanya? 

RA Kalau pagi iya, pasti nonton berita di Trans 7 sambil setelah Khazanah biasanya. Kalau 
malam ngikutin adik saya biasanya nonton kartun ya ikut nonton di RTV. 

NM Oke, adik umur berapa? 

RA SMP kelas 1. 

NM Yang menentukan pemilihan acara itu siapa? 

RA Yang nyalain TV duluan. 

NM Oh begitu, yang nyalain TV duluan itu yang berkuasa misalnya. Biasanya siapa? Yang 
lebih banyak di rumah? 

RA Adik saya biasanya bu. Soalnya saya juga kan lebih sering buka laptop untuk tugas-tugas, 
buka hp juga, jadi jarang buka TV. Jadi adik saya. 

NM Kamu masih dengerin radio enggak RA? 

RA Sudah jarang mbak. 

NM Sudah jarang ya RA? 

RA Paling dengerinnya pas nyetirin mobil aja, nyetirin orangtua kemana baru dengerin radio. 

NM Buat kamu TV itu masih media yang penting enggak? 

RA Penting banget Mbak, menurut saya, soalnya kan di TV itu nampilin berita-berita ya, 
kadang kalau mereka nampilin berita bohong atau berita yang salah kan berarti 
mempertaruhkan reputasi mereka juga. Jadi saya rasa tingkat kebenarannya masih 
cukup tinggi lah untuk TV. 

NM Nah, apakah seandainya begitu maka ketika kamu misalnya kamu ketemu masalah di 
medsos, misalnya ada berita yang meragukan, kamu larinya ke TV untuk ngecek? 

RA Iya. Biasanya larinya ke TV untuk ngecek-ngecek. 

NM Baik, nanti kita balik lagi ke soal itu ya. Sekarang ke PA. PA bisa ceritakan? Bagaimana 
konsumsi mediamu? Konsumsi apa saja, mendengar apa, menonton apa? 
Keseluruhannya bagaimana? 

PA Saya media sosial mengaplikasikan setiap hari, media cetak juga mengaplikasikan setiap 
hari, kemudian TV juga mbak. Akan tetapi televisi, televisi itu saya hanya melihat acara-
acara yang saya suka dari TV tersebut mbak. Nah saya..  

NM Enggak kedengeran, maaf, boleh diulang yang tadi. 

PA Ini bisa dengar suaranya dengan baik mbak? 

NM Sekarang kedengeran. 

PA Jadi saya juga melihat TV, media televisi, kemudian media cetak juga mengaplikasikan 
juga saya, dan media sosial pun juga. 

NM PA, media cetaknya apa? 

PA Tribun Jateng. 
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NM Rutin? 

PA Rutin karena langganan di rumah, kemudian jika ada Suara Merdeka pun saya kalau di 
tempat mana juga saya membuka. 

NM Oke, radio apa? 

PA RRI Pro 2. 

NM Nah ini karena ininya cukup komplit, saya mau tanya lagi, masih nonton film enggak? Di 
bioskop? 

PA Saya nonton itu di Trans TV, Bioskop Trans TV, itu filmya di situ. 

NM Jadi nontonnya di TV ya, bukan nonton di bioskop. 

PA Saya sangat jarang, bahkan tidak pernah. 

NM Cerita dong bagaimana penggunaan media porsinya dalam sehari kamu menggunakan 
media internet berapa jam? Menggunakan media televisi berapa jam? Dan media 
lainnya, rata-rata? 

PA Untuk media online itu hampir setiap saat ya, kalau di rata-rata untuk sehari itu saya bisa 
dikatakan 5 jam lebih. Itu rata-rata ambil aja 5 jam. Untuk media televisi saya tidak setiap 
hari, mungkin rata-rata sekitar 1-3 jam. Kalau acara ILC, Mata Najwa, gitu kan pasti ada 
topik-topik menarik, saya pasti menunggu sampai selesai. Pasti ada diskusi-diskusi 
seperti itu kan, mbak. Nah kalau itu bisa dikatakan 2-3 jam lah sekali nonton, dan bioskop 
Trans TV juga kan seperti itu 2-3 jam. 

NM Bioskop Trans TV rutin? 

PA Itu juga tidak rutin, kalau ada waktu senggang, saya cari pasti itu filmnya menarik-
menarik, jadi Hasrat saya untuk melihat itu ada, untuk menonton, begitu mbak. 

NM Ada ini enggak, pilihan stasiun TV khusus yang sering ditonton? 

PA Kalau khusus saya tidak ada, untuk mengikuti berita saya juga melihat semua dari stasiun 
TV, jadi misal ada berita apa, di Metro TV saya lihat, di TV One juga lihat, jadi seperti itu 
mbak, jadi saya ada perbandingan juga. Saya juga pasti pindah-pindah channel kalau 
melihat berita, semisal saya kan setiap hari waktu awal-awal pandemi ini saya memantau 
via TV One, untuk itu, jumlah kasus positif ya. 

NM Boleh tanya kenapa TV One? 

PA Karena di situ yang selalu ada. Di Metro TV pun juga ada mbak, seperti itu. Jadi saya 
selalu berpindah-pindah channel, gitu mbak. 

NM Oke, intinya nyari berita itu ya? 

PA Ya kalau untuk di TV. 

NM Melihat TVRI enggak? 

PA TVRI enggak mbak, sama sekali. 

NM Sama sekali, alasannya kenapa? 

PA Ya, untuk alasan pertama sih enggak tahu kenapa di TV Kabel di rumah saya itu hanya 
keluar visual, audio tidak keluar mbak. 

NM Oh, jadi teknis? 

PA Ya teknis juga. 

NM Jadi untuk TVRI sajakah suara tidak keluar? 
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PA Iya hanya TVRI saja yang tidak keluar secara audio, jadi hanya visual saja yang keluar di 
TV kabel mbak. 

NM Nah, kalau misalnya di rumah itu tidak bisa mengakses TVRI, apakah pernah mengakses 
TVRI dari media lain, dari pesawat lain maksudnya? Di tempat lain? 

PA Tidak pernah. Saya hanya pernah itu ada acara dialog, dialog tentang apa itu ya dulu ya, 
tapi di rumah saudara kebetulan. Saya lagi di rumah saudara melihat TVRI itu, dialog apa 
itu, dialog dari sekitar tahun berapa juga, pernah sih intinya sudah cukup lama juga. 
Sekali-kali aja, intinya seperti itu. Cukup lama setahun yang lalu. 

NM Ketika melihat TVRI, tapi pernah melihat TVRI dong? Tahu tentang TVRI. 

PA Sekali pernah, iya tahu, ya paham-paham. 

NM Apa kesan kamu tentang TVRI? 

PA Untuk TVRI itu ya, untuk ketertarikan di era milenial ini kurang mbak, jadi kalah dengan 
stasiun lainnya. 

NM Boleh dijelaskan kurangnya apa? 

PA Semisal contohnya, ini saya bandingin ya dengan stasiun TV lain, semisal Trans TV, Trans 
7, dia menampilkan berbagai genre, semisal kayak acara OVJ, itu kan dia ada sifatnya 
menghibur, dan juga ada pendidikan, pengetahuan, kemudian untuk anak-anak juga Si 
Bolang, Si Unyil itu ada juga. Kemudian ada acara religi, lengkap kan. Jadi semua ada, 
bioskop juga ada. Nah dari situ, sedangkan TVRI itu hanya, kalau bagi saya TVRI itu hanya 
mengunggulkan seperti condong ke pendidikan ya bagi saya ya, sepengetahuan saya itu. 
Karena saya juga tidak mengikuti lebih jauh lagi dari TVRI. Sepengetahuan saya intinya 
itu, isinya hanya Pendidikan, kemudian dialog-dialog, kemudian ada acara musik, tapi 
kan musiknya hanya musik lokal. Begitu saja sih mbak, band-band biasa. Jadi untuk daya 
tariknya kurang, kemudian jangkauan sinyalnya kurang juga, jadi itu mbak. 

NM Maksudnya jangkauan sinyalnya kurang tuh apa? 

PA Jangkauan sinyal dari TV kabel itu tidak semua wilayah itu mencakup TVRI, mbak. 

NM Memang enggak bisa pakai yang free to air yang terestrial di pesawatmu? 

PA Yang bagaimana mbak maaf? 

NM Itu kan kamu tadi pakai pay TV ya? Enggak bisa pakai yang terestrial? 

PA Enggak bisa mbak. 

NM Yang enggak berbayar? 

PA Enggak bisa mbak. 

NM Oke, nanti kita balik lagi ya. Kenapa suara saya gaung ya? Jelas ya? 

beber
apa 

Iya mbak, masih gaung di sini. 

NM Ke, ET penonton TVRI bukan? 

ET Kalau saya sebenarnya agak jarang nonton TVRI, tapi di rumah saya karena saya masih 
tinggal dengan kakek sama nenek, itu memang suka banget nonton TVRI. Jadi biasanya 
itu acaranya kan yang lokal-lokal gitu, kebanyakan tentang budaya-budaya seperti itu, 
nah saya itu sekilas-sekilas dengar itu biasanya tentang kayak ketoprak wayang-wayang 
gitu, kayak ada keroncongan, ada sitkom juga. Mama saya pernah sekali itu lihat, tentang 
sitkom tapi bertajuknya masih tentang budaya lokal juga. 

NM Oke, berarti kamu nonton tetapi enggak rutin? 
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ET Nonton, cuma mengikuti yang menonton aja. Jadi maksudnya saya enggak kayak “ah 
saya mau nonton TVRI”, gitu enggak, cuma mengikuti yang mau nonton TVRI aja dan 
sekilas-sekilas dengar aja. 

NM Apa penilaian kamu tentang TVRI? 

ET Kalau tentang TVRI menurut saya sebenarnya dari segi kualitas sudah cukup bersaing 
dengan channel-channel TV yang lain, cuma kadang TVRI itu tergantung sama daerah 
domisilinya mbak, misal kalau di Jawa, di spektrum frekuensi Jawa itu muatannya 
muatan lokal semua. Jadi enggak ada yang dalam skala nasional. Cuma untuk soal berita, 
berita-berita ter-update yang ada di sekitaran kita, dia memang update banget. Karena 
dia memuatnya kan muatan lokal. Jadi kalau berita yang ada di Semarang. Atau di daerah 
Jawa Tengah. Dia selalu update, beritanya selalu terkini. Cuma mungkin kenapa TVRI itu 
untuk remaja, untuk kaum milenial itu kurang menarik, mungkin karena itu tadi, terlalu 
banyak muatan lokal, jadi yang disukai, genre-genre yang disukai oleh kaum-kaum 
milenial itu belum begitu ter-publish gitu. Jadi kayak acara atau program yang ada di TVRI 
yang memfasilitasi genre yang disukai kaum milenial itu kayak jarang. 
Dan gini mbak, terlebih di TVRI itu biasanya ada di channel-channel... bukan channel 
utama. Biasanya di channel nomor 13, atau 14. Kadang channel nomor 1 sih, cuma 
kadang orang channel nomor 1 itu kayak malas muternya, biasanya lebih ke tengah kayak 
ke 4, 5, 7, 8, channel ke angka tengah-tengah. Jadi enggak begitu akhir, juga enggak 
begitu awal juga. Dan dari segi kayak kualitas kontrasnya itu masih cukup kalah sih sama 
TV-TV nasional kalau menurut saya pribadi. Untuk kayak dibandingkan kayak Trans TV, 
Trans 7, SCTV itu untuk masalah kontras kualitas gambarnya itu masih kurang high 
definition. Kalau menurut saya pribadi. 

NM Itu tampilannya ya jadi teknis. Kalau suara gimana? 

ET Kalau suara sih masih oke, masih tetap dengar kalau di TV saya sih masih oke. Memang 
kalau kualitas gambarnya, kontrasnya agak kurang tajam. 

NM Sebenarnya yang tadi ET bilang bahwa kurang memenuhi kebutuhan milenial, 
sebenarnya apa sih yang menjadi kebutuhan milenial? Kalau mau kita minta dipenuhi 
oleh TVRI? 

ET Sebenarnya kebutuhan milenial itu mungkin lebih ke ragam-ragam seperti kayak tempat-
tempat ter-update, yang biasanya kalau di Trans 7 itu dia ada acara yang namanya, Tahu 
Gak Sih dan On The Spot. Itu membahas ragam-ragam yang ada di dunia. Jadi skalanya, 
sudah internasional tentang biasanya kayak tentang mitos, atau tentang tempat-tempat 
yang ada di dunia, atau tentang sesuatu yang aneh yang ada di dunia. Jadi kayak skalanya 
lebih global mbak. Mungkin milenial lebih suka ragam-ragam acara yang seperti itu, 
daripada ragam-ragam acara yang lebih ke arah lokal. Cuma lebih baik mungkin ragam-
ragam acara itu juga diimbangi dengan acara-acara lokal. Cuma ya enggak mau denial 
juga, kaum milenial dan kaum remaja sekarang, anak-anak zaman sekarang itu memang 
kalau soal budaya, soal muatan lokal itu memang mereka jujur aja kurang suka. Saya 
sendiri pun kadang suka, cuma kadang ada beberapa yang kurang in, kurang in di saya 
begitu. 

NM Oke, apakah ketika ngomong muatan lokal, ini menarik apakah sebenarnya, begini itu 
kan bisa menjawab sebenarnya, bahwa dia bisa memberitahukan apa yang terjadi di 
wilayah kita, sesuatu yang sering kali enggak ditampilkan oleh stasiun TV lain. Misalnya 
tentang cerita di Semarang ya tentang cerita di Semarang. Oh ngasih tahu apa yang 
terjadi di wilayah Semarang. Itu bukan keunggulan? 

ET Menurut saya, itu keunggulan sih mbak, kalau menurut saya. Jadi kita lebih tahu yang 
biasanya enggak disiarkan oleh TV nasional, kita jadi lebih banyak informasi tentang 
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daerah tempat asal kita sendiri. Cuma saya pernah melihat di TVRI, beritanya 
menyampaikan apakah di TVRI atau TV B, dia menyiarkan muatan lokal, tapi dengan 
menggunakan Bahasa Krama, jadi Krama Jawa, Bahasa Jawa Krama itu yang belum tentu 
anak-anak muda ini ngerti begitu. Saya sendiri pun, ada 1-2 kata yang mungkin masih 
missed, oh ternyata Bahasa Krama itu sejauh itu, dan seluas itu, sebanyak itu 
kosakatanya. Jadi kayak ada beberapa mungkin informasi yang missed. Cuma saya lupa 
apakah itu di TV B atau di TVRI, ia menyampaikan berita muatan lokal dengan 
menggunakan Bahasa Jawa Krama. 

NM Oke, nanti kita cari tahu ya apakah ada Bahasa daerah seperti itu yang ditampilkan oleh 
TVRI. Baik sekarang kita ke IE. Soal TVRI, IE enggak menonton ya? 

IE Kalau saya pribadi tidak mbak, tapi keluarga saya, orangtua saya, menonton berita-berita 
salah satunya di TVRI. 

NM IE kan terkadang ikutan nonton ketika ada orangtua di rumah kan? Tapi kok enggak 
ikutan nonton TVRI? Nggak memilih TVRI? 

IE Bukan saya tidak memilih sih mbak, tetapi lebih tepatnya, saya hanya mengikuti apa yang 
ditonton oleh keluarga saya yang sedang menonton. Jadi memang misalkan ketika 
orangtua saya sedang menonton berita dari TVRI, atau misalkan dari TV One atau dari 
channel apapun itu ya saya ikut aja menonton sembari beristirahat di siang hari atau 
menyantap makan siang, seperti itu mbak. 

NM Apa yang membedakan TVRI dengan stasiun TV lain kalau begitu? 

IE Kalau menurut saya, mungkin seperti yang dikatakan oleh ET juga, bahwa lebih banyak 
juga tayangan lokal, setahu saya kalau untuk di TVRI, dan secara spesifiknya saya kurang 
paham sih mbak, karena saya lebih ke, oke ada tayangan berita yang ingin ditonton oleh 
keluarga saya, saya ikut, seperti itu. Dan tidak membedakan channel satu ke channel lain, 
saya tidak memilih seperti itu mbak. 

NM Oke jadi yang kamu lihat sejauh ini di TVRI jadi program berita jadinya? 

IE Iya. 

NM Enggak ada program-program lain? 

IE Kalau program lain sampai saat ini belum pernah mbak. 

NM TVRI gampang enggak diakses di tempatmu? 

IE Di tempat saya mudah mbak, jadi semua channel di tempat saya, untuk kualitas audio 
dan visualnya semuanya lancar mbak. 

NM Ketika melihat tadi TVRI, nonton berita kan ya? Bagaimana tampilan TVRI? Suara atau 
enggak ada masalah?  

IE Tidak ada mbak, semua kualitas untuk semua channel-nya, di TV di rumah saya jelas 
mbak. 

NM Oke baik, makasih IE, sekarang RA. RA saya belum tanya kan mengenai TVRI kan? 

RA Belum mbak. 

NM Anda nonton TVRI enggak? 

RA Pengen nonton sih mbak, cuma tiap buka channel itu sama kayak Mas PA, enggak muncul 
suaranya. 

NM Oh gitu. 

RA Iya, jadi di sebelah channel kan angka 1, nah ada lambang bintang gitu mbak. Tahu 
kenapa di TV lain juga begitu. Di TV yang berbeda untuk channel TVRI itu juga enggak 
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ada suara. Padahal sebenarnya sebelumnya sebelum awal pandemi lancar-lancar. 
Enggak tahu ini kenapa. 

NM Itu baru kejadian akhir-akhir ini? 

RA Iya waktu pandemi belakangan ini mbak. 

NM Oke kalau begitu sebelum ini pernah menonton TVRI? 

RA Sekali dua kali mbak. 

NM Apa pandangan kamu tentang TVRI 

RA Cukup bagus sih inovasinya, karena kan kemarin juga, waktu sebelum kedatangan dari 
TVRI untuk memberikan sedikit informasi bahwa ada perkembangan lebih maju alat-
alatnya. Dari programnya juga sudah agak lebih baik. Tapi saya juga nontonnya enggak 
terlalu sering, tiap buka TVRI biasanya mengikuti adik saya yang ada tugas, oh suruh 
nonton TVRI, Oke baru tonton. 

NM Yang datang itu siapa Han? Penjelasannya ke mana? orang TVRI ke mana, ke kampus? 

RA Iya ke kampus mbak, dari siapa ya, pokoknya dari TVRI. 

NM Oke, apa yang diceritakan? Perubahannya kayak apa? 

RA Kayak mulai misal dari logonya nih mbak diubah kan jadi kayak lebih modern. Pekerjanya, 
eh pekerjanya belum ding. Alat-alatnya kemarin sih sudah lebih baik, menjangkau lebih 
banyak wilayah. 

NM Kalau RA sendiri bagaimana menilai TVRI bagaimana? terlepas dari tadi sosialisasi 
tentang TVRI? Menonton kan? 

RA Iya menonton, menurut saya sih bagus-bagus aja sih mbak, enggak jauh beda. Karena lagi 
berkembang kan TVRI ini makanya masih banyak kekurangan di sana-sini. Cuma yang itu 
yang suara itu, kalau suaranya sudah bisa bagus lah. Mungkin saya akan tonton mbak. 

NM Bagus-bagusnya itu gimana spesifik? Spesifik bisa dijelaskan acaranya apakah dari 
kontennya enggak ada masalah, bagus, seperti apa? 

RA Oke, kan kayak di TVRI juga ada berita, hiburan, ya sama lah kurang lebih sama berita 
yang lain, cuma kekurangannya itu tiap kayak nonton TVRI kok kayak ada rasa yang 
kurang. Ada rasa bosen, tapi bukan bosen. Kayak gimana gitu, beda gitu rasanya kalau 
nonton channel lain. 

NM Boleh spesifik enggak dijelaskan? Rasa bosen tapi bukan bosen itu gimana? 

RA Ada rasa yang ganjel lah tiap nonton TVRI, oh kesannya masih kayak jadul. Kayak enggak 
mengikuti perkembangan. Dari gambarnya kek atau apa, 

NM Oke, kesan jadul itu dari mananya? Apakah dari kualitas gambar? Apakah dari 
kontennya? Apakah dari talent-nya? Dari cara bicaranya? Atau apa? 

RA Mungkin lebih ke gambar sama pembawaannya kali ya. 

NM Maksudnya pembawaan penyiarnya? 

RA Iya penyiarnya. 

NM Oke gimana? 

RA Terlalu kaku, terlalu serius, meskipun kalau berita kan ada oh ini harus serius 
pembawaannya, tapi ini seriusnya kayak terlalu berlebihan lah. Dibanding mungkin 
channel yang lain. 

NM Kamu sendiri sebenarnya mengharapkan seperti apa? 
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RA Saya mengharapkan peningkatan dari TVRI, seperti mungkin kalau diperbolehkan saya 
ingin menambahkan film-film buatan mandiri dari TVRI sendiri, soalnya kan film-film 
yang sekarang ini kayak kualitasnya hanya menengah ke bawah, untuk memenuhi pasar. 

NM Yang di TVRI ini? 

RA Selain yang di TVRI. 

NM Oke, gimana-gimana? Boleh dijelaskan lebih spesifik? 

RA Kayak sinetron-sinetron mungkin ya mbak, mereka kualitasnya memenuhi pasar yang 
kebanyakan menengah ke bawah dan ceritanya ala kadarnya. Kebetulan saya pernah 
membaca atau mendengar dari salah satu penulis untuk film begitu yang memberikan 
cerita yang kualitasnya lebih baik cuma ditolak karena enggak sesuai pasar. Mungkin 
TVRI bisa memberikan kualitas filmnya, yang lebih baik di atas rata-rata itu. 

NM Oke, apa lagi yang kamu harapkan? 

RA Selain itu suaranya mungkin bisa mulai diperbaiki, enggak tahu kenapa ini? Cuma kadang 
beberapa kali muncul suaranya, kadang keluar, tapi lebih sering hilangnya. 

NM Oh jadi itu bukan hilang sama sekali? Tapi ada saat-saat begitu 

RA Bukan, iya mbak kadang ada beberapa waktu muncul terus, oke nonton bentar, terus 
ganti channel, besoknya lho kok hilang lagi, begitu. 

NM Oke, ini ada 2 orang ya dari informan kita yang mengatakan bahwa ada masalah di suara. 
Oke, seandainya ini ya, kita kan gini, kita itu kalau nonton TV punya kebutuhan kan, pasti 
ada kebutuhan-kebutuhan yang ketika menonton maka kita merasa kita bisa dipenuhi 
kebutuhannya. Kalau kamu nonton TV, kebutuhan kamu itu sebenarnya untuk apa? 
Apakah aspek informasi, hiburan atau apa? Jadi nonton TV itu untuk memenuhi 
kebutuhan apa? 

RA Kalau dulu sebelum perkembangan zaman seperti ini, kayak lebih sering buka hp, buka 
laptop. Dulu lebih sering ke hiburan ya mbak acara-acara TV yang menarik, kartun atau 
film-film, ke sininya lebih untuk informasi sih mbak, kayak berita-berita, atau untuk 
selingan hiburan ya. Nyari film-film kartun, film-film yang menarik, begitu. 

NM Apa yang lebih spesifik yang dibutuhkan? Informasi atau hiburan, pendidikan, budaya 
atau apa? 

RA Kalau sekarang lebih ke informasi sih mbak, kayak berita-berita gitu. 

NM Kenapa? Bukannya informasi sudah berlimpah di luar sana? 

RA Soalnya menurut saya kan meskipun informasi banyak di internet, di media sosial, kan 
jaminannya masih kurang mbak, paling kita kalau dari sumber yang kurang terpercaya, 
enggak tahu siapa di baliknya. Terus kadang ada mungkin orang-orang yang sengaja 
memberikan berita bohong, untuk membuat kekacauan atau untuk kepentingan lainnya, 
begitu. 

NM Oke, apakah stasiun TV yang ada sekarang itu sudah bisa memenuhi kebutuhan kamu 
akan hiburan? 

RA Kalau untuk hiburan sudah mbak. Soalnya kan banyak juga yang acara-acara yang 
menurut saya menarik, seperti kartun-kartun, 

NM Kalau untuk informasi? 

RA Juga sudah. 

NM Dari televisi lain? 

RA Iya. 
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NM Kalau dari TVRI menurutmu? 

RA Karena belakangan ini ada troubled audio jadi jarang buka mbak. 

NM Oke, baik, terima kasih ya.  
Sekarang PA. 

PA Iya mbak siap. 

NM Pertanyaan saya sama seperti kepada RA tadi. Kalau orang nonton TV itu punya 
kebutuhan-kebutuhan. Kebutuhanmu itu bisa dipenuhi enggak oleh TV? Kebutuhan akan 
hiburan? Informasi? Akan Pendidikan? Atau apapun. 

PA Untuk dari segi informasi saya sudah sangat terpenuhi. Kalau untuk dari segi lainnya, 
hiburan juga sudah terpenuhi. Akan tetapi kalau dari Pendidikan kurang karena di televisi 
itu kebanyakan pendidikan untuk anak-anak, hanya pengetahuan-pengetahuan dasar 
saja. Untuk terpenuhinya secara total sih tidak. 

NM Kalau budaya? 

PA Kalau untuk budaya pun juga hanya pengetahuan dasar. Seperti itu mbak, jadi misal 
acara-acara kesejarahan gitu-gitu kan. 

NM TVRI bisa memenuhi itu enggak? Kebutuhan akan hiburan? Akan informasi, karena yang 
tadi kan yang kurang pendidikan, budaya? 

PA Kalau TVRI sih menurut saya, masih kurang. 

NM Kurangnya kenapa? 

PA Menurut saya kurang mendalam aja sih. Kurang mendalami acaranya sih mbak kalau 
menurut saya ya. 

NM Karena kurang mendalami acaranya? 

PA Jadi untuk topiknya ya, topiknya itu kurang lebih dalam sebenarnya. 

NM Sorry ini kamu kurang mendalami TVRInya atau memang TVRInya yang kurang? Saya 
enggak nangkep soalnya. 

PA Jadi gini mbak maksud saya mbak, di TVRI itu kan pasti acara-acara itu untuk 
pengetahuan yang anak-anak yang apa sih, kayak dulu pernah diwacanakan itu kan saya 
pernah dengar bahwa belajar online via TVRI, ada kan begitu, tapi hanya dengar saja. 
Kebetulan saya waktu kuliah semester IV itu ada penugasan untuk membuat kayak 
liputan gitu mbak, dan kebetulan itu saya mau patokan dari TVRI. Saya mau meliput 
bahwa TVRI mau mengadakan bazar online bersama anak-anak itu. Nah di situ kok saya 
melihat tidak efektif seperti itu mbak. 

NM Maksudnya? Tidak efektifnya? 

PA Pembelajaran melalui TVRI itu, tidak efektif kenapa kok belajar melalui televisi, kenapa 
tidak langsung saja? Pernah diwacanakan seperti itu gitu-gitu tuh mbak. Kalau itu 
menurut pandangan saya ya. Apalagi saya mau mengikuti acara TVRI juga kok audionya 
malah enggak bisa, gitu mbak. 

NM Apakah menurutmu acara Pendidikan itu enggak bisa ditampilkan di Televisi? 

PA Menurut saya bisa-bisa saja mbak, tingkatannya berbeda ini mbak, tingkatannya 
berbeda. Ini untuk kalangan siapa? Tujuannya berbeda. Jadi kalau untuk anak-anak gitu, 
masa untuk 1 jam gitu ditonton di TV gitu. Ya pasti enggak betah ya, kalau anak-anak ya, 
dia kan sukanya yang semi-semi kartun gitu kan. 

NM Yang waktu itu kamu tonton di TVRI itu apa sih? Yang acara Pendidikan itu? 
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PA Saya pribadi ya acara yang untuk itu, yang barusan saya sebut itu yang pendidikan untuk 
anak TK itu mbak, kebetulan itu saya ada keperluan untuk itu. 

NM Ingat nama acaranya apa? 

PA Kebetulan saya setelah itu saya tidak mengikuti lagi mbak, Namanya belajar apa gitu. 

NM Acara itu 1 jam kah atau setengah jam? 

PA Full 1 jam. 

NM Full 1 jam, pagi hari? 

PA Jam 9 pagi. 

NM Oke, ada menyanyi, ada menggambar? 

PA Seperti itu mbak. 

NM Itu menurutmu tidak akan efektif? 

PA Enggak efektif mbak menurut saya. Itu sepengetahuan saya, itu hanya untuk keperluan 
dulu aja saya akan membuat tentang TVRI, tetapi saya tidak mengikuti acara lainnya di 
TVRI, saya hanya mengetahui itu saja sih. 

NM Oke baik.  
Sekarang ke ET.  

ET Iya ibu. 

NM Tadi soal menonton TV, orang punya kebutuhan-kebutuhan? 

ET Ya. 

NM Nah, kebutuhan kamu tuh kalau nonton TV untuk apa aja? 

ET Kalau misalnya dari zaman SMA, tentu saja untuk hiburan dan informasi, karena itu 
memang yang paling utama di zaman dulu. Sebelum akhirnya kita mengenal media 
massa yang lain, media baru yang perputaran informasinya itu begitu cepat dan up to 
date. 
Untuk sekarang menurut saya televisi itu menjadi acuan, sebagai alat untuk konfirmasi 
ulang. Jadi kalau saya misalnya mendapatkan informasi terkini yang update dari media 
sosial, saya biasanya akan melakukan kroscek itu di media massa. Karena menurut saya 
media massa itu masih bisa dipercaya, soalnya apapun yang masuk di media massa itu 
menurut saya harus lulus sensor. Jadi kayak enggak bisa sembarangan kita menulis berita 
yang kayak tentang hoax atau tentang sesuatu yang random atau sesuatu yang enggak 
jelas asal-usulnya, atau comot sana-sini yang informasinya itu enggak aktual dan tidak 
ada sumber yang jelas itu saya rasa TV akan menyaring semua itu dan tidak mungkin, 
siaran TV nasional itu, bukannya tidak mungkin, tapi jarang TV nasional  itu menyiarkan 
yang tidak jelas asal-usulnya. 

NM Ke, kebutuhan semacam itu, informasi yang seperti itu sudah terpenuhi belum oleh 
televisi yang ada? 

ET Melakukan kroscek untuk informasi yang lainnya biasanya tersebar di media sosial, 
karena untuk hiburan menurut saya, sekarang itu, bagaimana ibu? 

NM Ohh sorry tadi itu terputus, makanya saya pikir kamu sudah berhenti. 

ET Maaf ibu bisa diulangi? 

NM Teruskan, silakan terus aja! 

Iks Terputus mbak. 
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NM Saya pikir dia tadi sudah selesai makanya saya tanya, ternyata, masih lanjut terus ya. Oke 
sekarang ke IE. Nanti mudah-mudahan dia (ET) bisa masuk lagi. 
IE, hal yang sama saya tanyain, soal kebutuhan orang menonton televisi, orang punya 
kebutuhan-kebutuhan tertentu. Kebutuhan IE nonton televisi itu apa aja? 

IE Kalau kebutuhan menonton televisi dari saya adalah berita dan juga hiburan dari film-
film yang ada di TV mbak, maaf mbak apakah terputus? 

NM Sudah jelas. 

IE Hiburannya pun selain film bisa juga seperti misalkan tayangan kulineran yang ada di 
televisi pula. Dan hiburan seperti acara-acara komedi. 

NM Jadi lebih ke hiburan ya? 

IE Ya mbak. 

NM Ada enggak punya kebutuhan untuk Pendidikan, informasi, budaya, atau yang lebih 
utama adalah hiburan? 

IE Mungkin akan lebih berarti bila hiburannya tersebut adalah mempunyai makna terkait 
dengan pendidikan pula, jadi dari pengemasannya pun sudah memenuhi minat saya, 
tetapi juga bisa memenuhi kebutuhan saya yang sebenarnya memang ada yaitu adalah 
pendidikan. 

NM Oke nah sekarang kebutuhan itu terpenuhi enggak kalau kamu nonton TV sekarang? 

IE Kalau sampai sekarang ini belum mbak, karena untuk terkait dengan kebutuhan 
pendidikan dan informasi saya lebih mayoritas mendapatkannya dari media sosial. 

NM Oke, apa kekurangan televisi dalam hal ini? 

IE Jujur saya memang kurang tahu mbak, dari pengemasan acaranya, hal-hal seperti 
pendidikan, informasi tersebut bisa disampaikan, namun dengan cara yang lebih menarik 
seperti tayangan-tayangan yang mudah diakses seperti tayangan di Youtube atau di 
sosial media yang mudah dipahami oleh anak muda juga, begitu. 

NM Ini IE ngomongin tentang TVRI atau TV secara umum?  

IE Secara umum, namun apabila TVRI juga memiliki ide untuk pengemasan acara yang lebih 
menarik tentu saya akan mendukung dan mempertimbangkan ya mbak ke depannya 
untuk lebih sering karena saya melihatnya itu untuk mengkonsumsi konten dari media 
yang saya lihat adalah pengemasannya, begitu mbak. Apakah itu menarik atau tidak bagi 
saya, apakah mudah saya pahami. Nah apabila TVRI ke depannya memilki ide-ide untuk 
pengemasan hal-hal berbau Pendidikan yang lebih menarik, mungkin itu akan menjawab 
kebutuhan saya, sesuai dengan minat saya pula, begitu mbak. 

NM Oke, IE ini tadi bicara TV secara umum ya? Seandainya kalau saya tanya sekarang, acara 
TV yang bisa memenuhi harapannya IE, mungkin tidak maksimal tetapi memenuhi 
kebutuhan IE akan standar acara yang kemasannya bagus. Itu acara apa?  

IE Untuk channel-nya mungkin Net TV ya mbak ya, paling sering saya lihat dan untuk acara-
acaranya saya lebih ke ini mbak, masih tontonan acara-acara ringan seperti itu, tapi kalau 
untuk hal-hal yang berbau informasi dari, ini kalau di Net TV setahu saya untuk channel-
channel  beritanya, juga tayangan-tayangan komedinya semuanya itu lengkap di situ 
mbak, jadi saya pun sering untuk oke, melihat dan percaya kepada channel tersebut. Nah 
mungkin apabila ada tayangan yang bervariasi seperti itu juga dari TVRI itu ke depannya 
akan meningkatkan minat dari saya dan orang-orang juga pada umumnya untuk lebih 
melihat dan mengkonsumsi TVRI. 
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NM Oke, ini kan IE bicara soal ada variasi, variasi acara, keragaman acaranya, ada juga bicara 
soal kemasan, gitu kan ya? Kemasannya harus kayak apa gitu kan ya? Dan tadi ada kata-
kata harus menarik buat saya, sebagai anak muda. 
Bisa lebih spesifik enggak sebenarnya apa yang menjadi kebutuhanmu? Kalau kita 
ngomongin acara TV yang kita butuhkan itu seperti apa sebenarnya? 

IE Mungkin seperti talkshow yang pembawaannya ringan, tidak terlalu formal, namun 
konten-konten yang diberikan tetap konten yang penuh informasi atau mendidik para 
penontonnya begitu. 

NM Oke, menurut kamu ya, kekuatan TVRI itu apa? Yang enggak dipunyai stasiun TV lain? 

IE Maaf mbak sebelumnya jadi karena saya, saya kurang, bisa dibilang saya sangat jarang 
untuk menonton TVRI, saya tidak tahu secara spesifik, secara khusus terkait TVRI, begitu 
mbak. 

NM Sekarang, dengan keterbatasan yang ada nonton TVRI, kalau menurut kamu juga 
kelemahan TVRI dibandingkan dengan stasiun TV lain apa? 

IE Maaf mbak tadi agak ada double suara. 

NM Tadi kan IE bilang enggak nonton banyak sih, tapi kan juga tahu acara TVRI, melihat juga 
sesekali ya, apalagi tadi bilangnya suka nonton berita juga kan? 

IE Iya. 

NM Kalau kelebihan IE bilang tadi enggak tahu, karena enggak nonton acara TVRI secara 
spesifik atau khusus gitu, enggak ya. Tapi kalau kelemahannya IE bisa menjelaskan dari 
apa yang IE sudah tonton dari TVRI? 

IE Mungkin dari, kembali lagi ke yang saya ajukan mbak, ke pengemasan acaranya, supaya 
lebih bervariasi dan menarik orang-orang, kemudian juga dari yang mengisi acaranya 
juga adalah public figure yang benar-benar bisa mengundang orang-orang untuk lebih 
menonton dengan frekuensi yang lebih begitu mbak. 

NM Memang selama ini yang mengisi acara TVRI, tidak menarik? 

IE Karena saya kurang tahu siapa saja yang mengisi acara tersebut dan yang saya lihat public 
figure yang menarik mungkin atau yang sering dibicarakan oleh orang-orang bukanlah 
acara yang di TVRI, karena itu saya jadi, oh mungkin ini bisa jadi kelemahan gitu mbak. 

 NM Kamu membayangkan siapa sih public figure yang muncul di TVRI? Atau datang dari 
kalangan mana gitu deh? Mungkin kalau ngomong si A, B, C ya susah, tapi datang dari 
kalangan mana ya?  

IE Kalau tokoh yang bisa menjadi penarik publik ke arah TVRI, mungkin seperti Najwa 
Shihab gitu mbak. Tokoh-tokoh seperti itu yang memang sering dibicarakan pula tapi dia 
juga memiliki kompetensi yang bisa disuguhkan juga, jadi imbang dia menarik publik, tapi 
dia juga memberikan konten yang cukup berbobot. 

NM Penting sekali ya orang yang tampil di TVRI, eh di televisi? 

IE Di televisi, iya untuk menarik publik mbak, sehingga, pentingnya karena satu, kita harus 
melihat apakah orang tersebut sesuai dengan konten yang mau kita suguhkan, karena 
jika sesuai orang-orang juga akan percaya dengan akurasi informasi yang dibagikan, 
konten yang dibagikan. Kenapa penting untuk memperhatikan konten yang ada di acara 
tersebut, karena siapa tahu pengisi tersebut dapat menarik publik untuk menonton 
televisi tersebut secara lebih sering. Karena kita di sini kan membutuhkan massa untuk 
menarik channel TVRI, begitu ya mbak. Selain dari packaging, saya juga terlintas di 
pikiran saya mungkin dari pengisi acaranya pun bisa untuk membantu menarik publik 
gitu mbak. 
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NM Oke IE, makasih ya.  
Sekarang ET.  

ET Maaf tadi koneksinya. 

NM Iya enggak apa-apa, makasih balik lagi. Kalau ditanya sepengetahuan kamu apa saja 
kekuatan TVRI yang tidak dipunyai oleh stasiun TV lain, menurutmu?  

ET Kalau menurut saya pribadi, TVRI itu dia punya cover both side jadi dia punya dua-
duanya, dia punya berita yang siarannya nasional jadi, dia punya berita yang persis kayak 
skala nasional Indonesia dan dia juga punya berita yang skalanya itu muatan lokal. 
Soalnya, sekali dua kali pun saya pernah lihat berita dari TVRI, dia menyiarkan dari 
nasional tapi dia juga menyiarkan yang muatan lokal. Jadi kayak daerah, jadi misalnya 
daerah Jawa Tengah misalnya, TVRI Jawa Tengah dia menyiarkan khusus berita-berita 
terkini di daerah Jawa Tengah, seperti itu mbak. Terus keunggulan lainnya menurut saya 
kalau untuk usia 30-an ke atas atau usia orangtua gitu, dia cocok sih kalau menurut saya, 
programnya itu cocok karena membawa ke nostalgia, nostalgia waktu tahun 90-an, 
nostalgia tahun 2000-an. 
Karena saya pernah sekali, tapi saya masih lupa antara itu TVRI atau TV B, dia pernah 
mengadakan program kayak Karaoke Sing Along, jadi kayak ada penyiarnya, penyiarnya 
itu laki-laki, dia membawakan beberapa lagu, lalu ada telepon interaktif gitu. Pemirsa 
yang ada di rumah itu berkaraoke dengan MCnya itu ibu, cuma saya masih lupa antara 
TVRI atau TV B. jadi kayak menurut saya untuk orangtua, orang dewasa, orang yang 
sudah cukup umur, sudah lelah dengan pekerjaan, lalu mau melepas penat dengan 
mendapatkan hiburan dari stasiun TV atau media massa berupa TV, menurut saya TVRI 
programnya cocok sih untuk mereka, karena juga banyak kayak keroncong atau program 
situasi komedi yang memang temanya budaya, kayak perwayangan. Yang kadang ada 
logat-logat Jawanya gitu, ada kayak guyonan khas Jawa gitu. 
Menurut saya cocok untuk segmentasi orangtua dan orang-orang yang berumur usia 
kerja, menurut saya sih itu, itu keunggulannya di dua itu sih. Cuman memang, mungkin 
saya karena saya tidak begitu update programnya mereka, mungkin mereka mempunyai 
ada 1 atau 2 program yang memang cocok untuk milenial, cuma saya belum 
menemukan, karena waktu itu ya programnya itu yang saya sebutkan tadi, begitu Mbak 
Nina. 

NM Oke, menurutmu itu tadi keunggulan, nah sekarang saya tanya kelemahan dibandingkan 
stasiun TV lain, apa kelemahannya TVRI? 

ET Karena saya enggak tahu tentang program terkini mereka. Mungkin mereka ada program 
baru yang saya tidak tahu. Mungkin menurut saya kelemahannya adalah dia kurang, TVRI 
itu kurang untuk segmentasi anak-anak milenial, dalam arti seperti kita contoh acuan di 
Net TV. Net TV itu kadang membawa guyonan khas milenial, seperti di acara Tonight 
Show, seperti di acara sinetronnya yang mereka bawa, seperti Cinta dan Rahasia itu. 
Mereka biasanya membawa topik-topik atau tema-tema kekinian yang barusan terjadi 
lalu mereka jadikan sebagai program siaran begitu. 
Jadi mereka selalu update dengan guyonan-guyonan kekinian juga ibu. Dengan topik-
topik mungkin soalnya anak-anak milenial itu suka sekali dengan topik-topik yang berbau 
dengan ibukota, kekinian, ibukota yang dianggap gaul, seperti itu. Cuman kalau TVRI mau 
menerapkan seperti itu saya rasa itu bisa sih kalau misalnya mau di-manage atau di-
balance dengan muatan budayanya juga, seperti itu menurut saya pribadi, walaupun hal 
tersebut mungkin agak susah untuk me-manage antara dua sisi kehidupan itu. 

NM Oke, saya mau tanya justru karena itu. Kalau memang si anak muda ini sebenarnya 
memang lebih suka yang ibukota, yang kota, karena itu dianggap gaul. Kalau TVRI 
menampilkan itu apa bedanya nanti TVRI dengan TV-TV yang lainnya?  
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ET Nah itu, itu yang tadi saya garis bawahi, mungkin agak sedikit susah me-manage dan 
menyatukan dua sisi kehidupan itu. Karena sejak awal TVRI itu sudah mem-branding 
dirinya sebagai TV dengan muatan lokal, dengan kedaerahan, dengan budaya lokal. Jadi, 
mungkin segmentasi pasarnya memang mungkin berbeda begitu. 

NM Oke baik, sekarang ke PA. 

PA Iya mbak, baik mbak. 

NM Apa kekurangan TVRI? Dibandingkan dengan stasiun TV lainnya. 

PA TVRI dibandingkan dengan stasiun swasta ya? 

NM Iya  

PA TVRI itu sebagai Lembaga penyiaran publik mbak, jadi dia itu sifatnya tidak komersial. 
Dia benar-benar penyiaran publik gitu mbak. Kalau dari saya sih itu mbak, jadi dia jarang 
banget untuk komersilin gitu mbak, bahkan tidak kan? Itu mbak. 

NM Sorry jarang apa? 

PA Jarang iklan, iklan iklan yang besar itu mbak, misal kayak TV swasta itu kan pendapatan 
dia pasti dari iklan kan? Sedangkan TVRI itu kan jarang sekali ada iklan masuk ke TVRI 
karena dia Lembaga penyiaran publik, karena dia kalau saya menganggap TVRI itu 
sebagai pionir televisi Indonesia, baru itu TV pertama kan itu. Dari situ dia bener-bener 
sebenernya TV itu hanya sebagai informan dulu itu, media untuk penyampaian informasi 
kepada masyarakat itu fungsi utamanya TVRI. 
Akan tetapi sesuai dengan perkembangan teknologi, kemudian muncullah TV swasta, 
dari situ ada TV komersial begitu. 

NM Itu keunggulan ya? Karena tidak ada iklan 

PA Iya, sepertinya seperti itu mbak, TVRI tidak ada iklan. 

NM Ok. Nah, kalau kelemahannya apa? dibandingkan dengan stasiun TV lain? 

PA Yang saya katakan tadi itu mbak. TVRI itu kurang mengikuti zaman gitu mbak.  

NM Kurang apa? 

PA Kurang era milenial, gitu bahasanya mbak. 

NM Oke. 

PA Itu mbak kelemahannya Jadi seperti (suara kurang jelas 1:11:40) Kalau dari penilaian itu 
kan pasti banyak itu yang menonton FTV gitu-gitu, jadi TV swasta itu juga pasti ada 
penelitian tentang itu. Jadi yang sering ditonton itu apa, jadi dia sudah sesuai 
permintaan, kalau TVRI kan masih begitu-begitu saja. 
Sebenernya sih seperti contohnya itu yang saya ketahui ya, untuk Pendidikan itu sudah 
bagus untuk di TVRI ya, bagus sih, dia bagus. Akan tetapi untuk kemasannya yang kurang 
bagus mbak, cara mengemasnya dan juga jangkauan TVRI itu kan hanya di daerah gitu 
mbak. Itu menurut saya, begitu mbak. 

NM Oke. Kemasannya harusnya seperti apa? 

PA Dari sisi kemasannya itu harusnya itu ya lebih, nama program acaranya itu mungkin 
dibikin yang oke lah, seperti TV-TV swasta lainnya, jadi lebih menarik. Kemudian kalau 
saya sih, menurut saya lebih baik jangan TVRI itu kan channel-nya hanya per daerah gitu 
lho, jadi per daerah itu siarannya pasi berbeda-beda. Dan itu juga, itu yang saya maksud 
mbak.  

NM Oke, yang pertama. Memang TVRI nama siarannya nama programnya kenapa? 
Masalahnya apa? 
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PA Untuk permasalahannya, jadi hanya nama-nama yang kurang gimana ya bahasanya, 
kurang menarik, kurang jadi daya tarik gitu lho mbak, menurut saya gitu ya.  

NM Kamu inget nggak misalnya nama acaranya apa? 

PA Pendidikan kelas 1 kelas 3 SD 

NM Bisa menyebut nggak nama acara tadi yang kurang menarik itu? 

PA Seperti yang saya ingat, itu hanya Pendidikan kelas 3 SD.  

NM Oo, acaranya Namanya itu? 

PA Dulu pernah itu mbak. Jadi ada SD, jadi macem-macem jamnya. Jadi kan hanya 
Pendidikan apa? Jadi kayak itu sebenarnya isinya hanya dulu kayak soal-soal gitu, nanti 
kalau sudah dikeluarin kayak kunci jawaban gitu, mbak. Dulu ya sepengetahuan saya. 
Tapi enggak mengikuti saya, itu kan untuk keperluan tugas saja. Tapi selanjutnya nggak. 

NM Oke. Terus kalau memang dikatakan bahwa TV itu tadi lokal, itu bukan keunggulan ya? 
Tapi itu kelemahan ya menurutmu? 

PA Ya, ada sisi positif, ada sisi negatifnya mbak. Kalau untuk lokal, itu hanya ada di 
Semarang, tapi cakupannya juga, misalnya TVRI Semarang, Jogja, itu kan ada TVRI Jogja. 
Nah, TVRI orang Semarang tidak bisa mengakses TVRI orang Jogja, sedangkan sebaliknya. 
Sedangkan kalau misal orang Bali, saya mau lihat TVRI Semarang, nah jadi nggak fokus 
kan. Jadi itu bagi saya kelemahan. Maaf kamera saya mati mbak. Jadi itu sih mbak. 

NM Tapi kan, acaranya juga ada ketika TVRI Semarang itu tetap ada nasionalnya juga kan? 
Nggak melulu lokal.  

PA Iya, akan tetapi, nggak melulu lokal. Ada yang dari pusat kan TVRI nya di Jakarta kalau 
nggak salah yang TVRI Nasional itu ya. Bukan TVRI Semarang, TVRI Jogja itu ya. Namanya 
ya. Nah, harusnya hanya satu siaran saja jadi hanya TVRI Nasional yang disiarkan, jadi 
lebih fokus ke satu, jadi tidak terbagi-bagi sesuai daerah gitu. Jadikan tetap beda-beda 
hasilnya. TVRI Semarang menayangkan acara ini, sedangkan TVRI Nasional menayangkan 
acara ini, TVRI Jogja menayangkan acara ini. Jadi dia tidak fokus. Lebih baik disatukan 
kemudian kualitasnya diperbaiki. Bagaimana caranya? Gimana caranya harus bisa lebih 
baik dari TV Swasta, kenapa kok bisa sampai begitu? Jadi kan jangan sampai terjadi 
harusnya. Karena kan TVRI itu sebenarnya pionir ya, stasiun televisi pertama di Indonesia 
itu. Bahkan dulu itu TVRI itu dibangga-banggakan sebagai pusat informasi dicari semua 
orang untuk zaman dulu. Kalau bagi saya sih itu mbak. Kenapa kok sekarang jadi 
tersingkir gara-gara TV Swasta.  

NM Oke baik.  

PA Ya mungkin harus berinovasi lebih baik. 

NM Menurut kamu sebabnya karena apa itu? 

PA Untuk itu ya? Kurangnya berinovasi di TVRI, jadi waktu muncul TV Swasta dia masih 
begitu-begitu saja. 

NM Inovasi seharusnya dilakukan di bidang apa? 

PA Program acaranya sesuai permintaan  

NM Oke, sesuai permintaan siapa? 

PA Permintaan masyarakat, harus ada penelitian TVRI harus di gimanain gitu. Ini termasuk 
saya.  

NM Ya, jadi ini kita lagi meneliti itu juga ya, baik. Keinginan masyarakat apa? 
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PA Pasti, gitu deh, lebih baik dari TV Swasta, masa stasiun TV pioneer bisa dikalahkan sama 
TV Swasta. Ini yang terjadi saat ini, mbak. Jadi sudah kayak dipandang sebelah mata gitu. 
Padahal dulu dibangga-banggakan banget. Itu mbak dari saya mbak. 

NM Oke. Baik, terima kasih banyak ya? 
Sekarang  RA. Keunggulan TVRI dibandingkan TV lainnya apa? 

RA Untuk keunggulan sendiri sama kekurangannya mungkin masih belum bisa menyebutkan 
mbak. Harus ada nonton lebih lagi, tapi cuma saya akui ada perkembangan dari sebelum 
sebelumnya seperti waktu awal-awal pandemi TVRI sebagai pemberi pelajaran. Kayak 
adik saya kan waktu pandemi masih kelas 6 disuruh nonton TVRI jam sekian hari ini trus 
nanti dicatat. Kalau mas PA bilang kan tadi TVRI memberikan soal-soal terus kunci 
jawaban, kalau sekarang sudah berkembang, mas. Sekarang kayak memberikan dalam 
bentuk animasi, cerita... menarik lah pokoknya, soalnya saya juga ikut nonton waktu itu. 
Terus, oh ya, terkait siaran lokal. Sebenarnya kalau kita nonton setiap stasiun TV kan juga 
memberikan siaran lokal ya? Misal kayak Trans 7 tuh, habis berita pagi hari biasanya 
masuk ke siaran lokal, Trans 7 Semarang dan juga yang lainnya gitu. Jadi kayaknya ya, ya 
enggak apa-apa. Terus untuk acara-acaranya sudah bagus lah sudah lumayan, apalagi ini 
TV  Nasional ya, ada biaya dari pemerintah. Cuma waktu kemarin, kemarin waktu TVRI 
datang ke kampus saya, bilang bahwa ada pemotongan dari TVRI dari segi biaya, budget 
dari pemerintah. Terus TVRI juga bilang, mereka juga menerima iklan kok, jadi kalau ada 
yang beriklan juga diterima. Tapi memang jarang sih iklan di TVRI, begitu. 

NM Ya, TVRI masih beriklan, ya RA mengamati itu ya ada memang iklan masih. TVRI masih 
menerima iklan. Dan betul juga ada  program konten lokal ya, di banyak, di berbagai 
stasiun juga, karena sistem penyiaran penyiaran kita itu sistemnya berjaringan, jadi wajib 
juga ada konten lokal itu menurut aturannya.  
Kalau tadi keunggulan, kelemahan TVRI apa? 

RA Seperti yang saya bilang tadi sebelumnya mbak, kayak masih ada yang ganjel lah tiap 
nonton TVRI. Kayak beda dengan stasiun TV lainnya kayak kesannya jadul mbak, begitu 
mbak. 

NM Kesan jadul oke nah soal jadul itu, saya mau tanya lagi benar enggak sih bahwa, apa 
namanya TVRI itu lebih cocok untuk orangtua kalau misalnya ada anggapan itu? 

RA Kalau itu tergantung sudut pandang aja sih mbak, soalnya TVRI ini juga TV tua ya TV 
pertama yang muncul di Indonesia, karena mungkin gara-gara itu juga anggapannya 
maka TVRI khusus untuk orang tua. Apalagi kan kemarin juga cerita dari TVRI bilang, 
orang-orang yang di TVRI masih sisa-sisa orang lama yang usia lanjut. Terus masih perlu 
pelatihan juga untuk teknologi-teknologinya. Mungkin karena itu jadi kesannya masih 
jadul untuk orang tua gitu, mbak. 

NM Kamu sendiri menganggap begitu? 

RA Iya kurang lebih. 

NM Dari acaranya? 

RA Iya, cuma ada beberapa tayangan yang sudah lumayan bagus lah, kayak animasi-animasi, 
bercerita sambil animasi. 

NM Apa itu? 

RA Waktu itu apa ya. 

NM Di luar itu ada lagi enggak? 

RA Sejauh itu baru itu kali ya mbak, soalnya kan belakangan ini jarang nonton TVRI karena 
kendala audio, jadi enggak bisa mengikuti. 
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NM Oke baik, terima kasih ya RA.  
IE?  

IE Iya Mbak Nina?  

NM Kalau ada penilaian bahwa stasiun TV itu lebih cocok untuk orang tua dibandingkan 
dengan anak muda, pendapatmu bagaimana? 

IE Mungkin saya juga 11-12 dengan pendapat RA, karena seperti yang sudah saya 
sampaikan sebelumnya juga bahwa TVRI itu untuk menjadi sesuai dengan orang-orang 
muda, mungkin memerlukan packaging yang lebih, inovasi khususnya, dan juga pengisi-
pengisi acaranya yang memang menarik bagi orang-orang muda begitu. Jadi saya pun 
masih sependapat bahwa mungkin masih memerlukan refreshment, inovasi untuk TVRI 
gitu mbak. 

NM Baik.  
Sekarang ET.  

ET Iya mbak.  

NM Bagaimana penilaian kamu, bagaimana penilaianmu bahwa TVRI itu stasiun yang lebih 
cocok untuk orang tua. Tadi kan kalau ET bilangnya untuk 30 tahun ke atas. Tapi ini saya 
bicara lebih spesifik lagi, untuk orang tua. Kamu berpendapat sama enggak daripada 
untuk anak muda? 

ET Iya, menurut saya. 

NM Iya nya itu bagaimana? 

ET Menurut saya untuk konten-konten dan program-program yang tadi saya sebutkan, 
maksudnya untuk program yang saya tahu, yang saya ketahui, menurut saya itu memang 
segmentasinya lebih ke orang berusia dan orang tua ya. Segmentasinya lebih ke orang 
tua. Karena menurut saya anak muda tidak begitu menyukai program-program dengan 
topik-topik atau tema-tema seperti itu. secara gamblang aja seperti yang tadi kita 
ketahui adalah muatan lokal dengan tema-tema budaya, dengan adat yang kental 
menurut saya untuk segmentasi anak muda itu kurang untuk menyukai program-
program seperti itu. saya sendiri pun melihat sekali dua kali, tetapi berikutnya saya akan 
mencari program yang saya sukai gitu mbak, program yang up to date yang membawa 
ciri-ciri atau topik-topik atau tema-tema yang memang kekinian. Cuma, iya sih menurut 
saya program-program dari TVRI memang segmentasinya lebih ke orang tua, ya itu tadi 
dia adatnya itu masih kental sekali. Dan saya program berita yang tadi saya sampaikan, 
yang program berita penyampaiannya menggunakan bahasa Jawa Krama itu memang 
lebih dipahami dan lebih dimengerti dan lebih disukai mungkin untuk segmentasi orang 
tua. Begitu menurut saya. 

NM Oke, Ke dengan demikian apakah kita bisa? 

ET Walaupun banyak juga anak muda yang, bagaimana mbak? 

NM Gimana, walaupun? 

ET Walaupun tidak dipungkiri ada juga anak muda yang menyukai program acara seperti 
itu. 

NM Oke, Ke sekalian deh saya bertanya apakah TVRI selama ini sudah menempatkan anak 
muda sebagai sasaran penontonnya? 

ET Menurut saya sudah mbak, mereka segmentasinya ke segala usia, kalau menurut saya 
pribadi mbak. Karena pada zaman SD saya dulu, SD atau SMP gitu TVRI itu mengadakan 
acara yang mengundang anak-anak sekolah untuk tampil seperti koor gereja, atau 
seperti tarian tradisional Jawa. Atau acara seperti rebana untuk tampil di acara TVRI. 
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Berarti kan mereka juga sudah menyasar kalangan anak-anak SD, SMP, karena mereka 
pasti ada perasaan senang tampil di TV. 

NM Ya benar.  
Sekarang IE? 

IE Ya mbak 

NM Bagaimana pendapatmu, apakah TVRI sudah menempatkan anak muda sebagai sasaran 
penontonnya? 

IE Melihat dari kontennya, dari pembahasaannya juga dari yang saya tangkap dari teman-
teman selama 1 jam ini menurut saya belum mbak, karena dengan penayangan konten-
konten lokal dan penggunaan bahasa Jawa, seperti itu yang kurang inovasi, maka akan 
tepat segmentasinya masih untuk orang tua. Untuk itu saya masih sependapat dengan 
teman-teman bahwa segmentasinya masih untuk orang tua dan masih membutuhkan 
inovasi apabila TVRI ingin memfokuskan kembali lebih kepada anak-anak muda begitu 
mbak. 

NM IE bicara bahasa Jawa, tadi ET juga ngomong begitu. Apakah tampilan dengan pakai 
bahasa daerah sama sekali tidak boleh di televisi? 

IE Bukan tidak boleh mbak, tetapi mungkin membutuhkan waktu dan ide-ide 
pengemasannya supaya dapat ditangkap dan diterima oleh anak-anak muda yang mana 
anak-anak muda mendapatkan pengaruh yang cukup kuat juga begitu ya mbak, dari 
budaya-budaya luar, dari budaya-budaya di zaman modern ini. 

NM Oke baik, sekarang ke RA. Makasih ya.  
RA mau nanya apakah TVRI sudah menempatkan anak muda sebagai sasaran 
penontonnya? 

RA Menurut saya sudah mbak belakangan ini, apalagi kemarin dari TVRI juga cerita-cerita 
bahwa kita juga sudah merekrut anak-anak muda yang membuat TVRI ini bangkit lagi 
jadi lebih baik, supaya lebih menyesuaikan lagi dengan perkembangan zaman, terutama 
kepada anak-anak muda. 

NM Nah kalau kamu tahu dari acara yang pernah kamu lihat sendiri itu menargetkan untuk 
anak muda enggak? 

RA Karena terakhir kali nonton TVRI bareng adik saya itu masih kelas SD, kelas VI terus 
sekolahnya suruh nonton itu, saya juga kurang tahu sih mbak cuma dari beberapa kali 
sempat buka, oh ada acara yang bagus, itunya juga menarik sepertinya sudah 
menargetkan anak muda. 

NM Oke makasih.  
Sekarang PA? Menurutmu apakah TVRI selama ini sudah menempatkan anak muda 
sebagai sasaran penontonnya? 

PA Waduh, kalau untuk saat ini saya kurang memahami ya, saya tidak mengikuti TVRI secara 
detail ya mbak. Saya hanya keperluan penugasan saja sih mbak. 

NM Baik, kalau begitu saya tanya selanjutnya ya, kamu punya saran enggak, ini untuk 
kemajuan TVRI nih. Apa  yang harus dilakukan TVRI agar TVRI disukai oleh anak muda? 

PA Dia membuat program acara sesuai dengan genre-genre anak milenial mbak.  

NM Oke kayak apa itu? 

PA Misal dia ngadain kayak roadshow, mungkin setelah pandemi jalan ke mana. Nah 
roadshow kemudian buat acara panggung gitu-gitu memanggil artis-artis kondang 
begitu. Itu kan sebenarnya sudah cukup ningkatin daya  minat juga. Contohnya kayak 
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SCTV itu kan dulu sering jalan-jalan ke mana, Surabaya, Bandung, Semarang, nah itu juga 
menarik bagi anak-anak muda mbak. Kemudian mungkin bisa, kemudian film-film apa, 
jadi jangan terlalu apa ya, jadi kontennya itu harus berinovasi lebih gitu. Jadi jangan 
terlalu flat begitu-begitu saja, intinya dari situ. Sepengetahuan saya TVRI itu hanya flat, 
jadi kesannya kata teman-teman tadi itu kuno. Saya setuju dibilang kuno, dari saya itu 
mbak. 

NM Kalau begitu saya mau tanya pendapatmu, apakah TVRI itu sama atau beda dengan 
stasiun TV lain? 

PA Itu, sama atau beda itu dalam segi apanya mbak? 

NM Apapun. Konten, orientasinya, atau apapun. 

PA Kalau dari sepengetahuan saya sih ya, dari segi kontennya, kalau dari segi berita 
kemungkinan sama mbak, ada samanya. Akan tetapi TVRI itu lebih menonjol ke lokal, 
sepertinya ya. Dia hanya menyiarkan di sekitar stasiun televisinya kalau untuk dari segi 
lainnya berbeda, dari acara program saja berbeda. Pasti berbeda beda, yang jelas kalau 
menurut saya TVRI masih kurang. Itu saja mbak. 

NM Masih kurang apa? 

PA Masih kurang dalam segi konten. 

NM Masih kurang dalam segi konten. Oke, PA tadi cerita bahwa PA tahu tentang lembaga 
penyiaran publik? 

PA Pernah dengar mbak. 

NM Menurut PA itu apa? 

PA Lembaga penyiaran publik itu menurut saya itu istilah dulu ya, jadi lembaga penyiaran 
yang milik negara, seperti LPP, kan LPP Lembaga Penyiaran Publik. LPP RRI, LPP TVRI, itu 
hanya sebuah lembaga yang milik negara buka milik swasta, gitu sih mbak. Menurut saya 
itu mbak. Saya kurang mengetahui lebih jauh. 

NM Nggak, nggak apa apa. Yang PA tahu ya. 

PA Intinya itu yang saya tahu.  

NM Nah, kalau begitu, fungsinya TVRI karena ada pengertian itu fungsi TVRI menurutmu 
sama atau beda dengan stasiun TV swasta? 

PA Sebenarnya secara fungsi harusnya sama.  

NM Oke, samanya itu dalam hal apa? 

PA Dalam hal penyiaran. Dalam hal penyiaran sebenernya sama. Hanya saja bobotnya itu 
mbak yang berbeda, itu saja sih. Sama sama untuk penyiaran terus sama sama untuk 
publik juga, sebenernya sama saja, kemudian yang saya sebutkan tadi itu bahwa TV 
swasta itu tingkat komersialnya tinggi. Karena TVRI itu milik negara jadi pendapatan dia 
tidak melulu dari komersial, itu mbak.  

NM Oke, kalau begitu TVRI harusnya fokus di mana? Apakah fokus di berita, informasi atau 
boleh juga mengangkat hiburan? Sama seperti TV swasta. 

PA Kalau bagi saya, fokus yang utamanya itu mending dijadikan satu saja, jadi satu stasiun 
jadi tidak perlu ada di daerah daerah seperti saat ini. Kalau dulu sih mungkin, tapi kalau 
sekarang teknologi kan sudah bagus, kemudian sudah berkembang, mungkin jadi bagus. 
Jadi hanya berpusat satu saja tapi sudah bisa mencakup seluruh Indonesia. Jadi seperti 
TV-TV swasta, itu tujuan utamanya dulu. 
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NM PA, kalau begitu bagaimana dia menjalankan fungsinya untuk membantu masyarakat di 
lokal kalau dia nggak berada di sana? 

PA Yang penting fungsinya sesuai dengan TV-TV swasta lainnya mbak. Sedangkan lokal sama 
saja, lokal juga melihat juga. Sedangkan sama saja terpusat satu. Orang yang lokal-lokal 
juga melihat itu. sekarang jadinya tidak efektif juga ada stasiun di Jakarta, ada di Jogja, 
ada di Semarang kan jadi tidak efektif. Jadi informasinya ke sana kemari, acaranya pun 
berbeda-beda jadi malah mungkin orang bingung ya. Waduh mau lihat TVRI mana nih? 
Wah aku di Semarang, ya TVRI Semarang, tapi kok acaranya. Kebetulan ada acara 
menarik di TVRI Jogja, dia tidak bisa mengakses mbak malah jadi kayak gitu.  

NM Kebingungan itu terjadi karena apa ya PA? 

PA Kebingungan dari masyarakatnya itu sendiri? Atau gimana? 

NM Iya, kenapa dia bingung untuk memilih acara. Bukankah itu karena kebutuhannya PA? 
Saya memilih acara ini karena kebutuhan saya, karena itu saya pilih TVRI Semarang, ah 
saya mau Jogja, ah saya mau TVRI Nasional. 

PA Ada kayak gitu, kayak dari temen-temen, “tonton aku dong! ini, ini, ini  bandku nyanyi 
nih” gitu kan semisal contoh, di TVRI Jogja, nah saya di Semarang misalkan gitu. Saya 
mau nonton TVRI Jogja, enggak bisa kalau lewat TV kabel. Nanti akhirnya lihat 
rekamannya aja. Via Youtube gitu, oh ditayangin di TVRI misalnya gitu, jadi enggak bisa 
secara live gitu aku lihat dia. Karena saya di Semarang, jangkauan Jogja tidak sampai 
Semarang, seperti itu mbak. Kan jadi tidak terfokus, mending dibuat di TVRI nasional, 
“oh aku nanti live di TVRI”, di Indonesia nanti mungkin sudah menjangkau, nah oke nanti 
baru nonton Clive. Gitu kan bisa malah mbak. 

NM Oke baik PA, makasih ya.  
Nah sekarang ke IE. 

IE Iya mbak. 

NM IE pernah tahu tentang atau mendengar tentang lembaga penyiaran publik? Istilah itu? 

IE Istilah itu pernah saya dengar ketika mengerjakan tugas, mbak. 

NM Apa yang IE tahu tentang lembaga penyiaran publik? 

IE Yang saya tahu tentang lembaga penyiaran, adanya UU yang mengatur terkait dengan 
aturan-aturan penyiaran yang ada di televisi, seperti sensor, dan ada juga perubahan-
perubahan dalam UU tersebut, dan protes-protes terhadap UU penyiaran tersebut. Dan 
waktu itu tugasnya seingat saya lebih kepada ini mbak, maaf mbak kalau ada suara-suara 
background. 

NM Iya, iya enggak apa-apa. 

IE Kalau waktu itu tugasnya kebetulan membahas apakah kita setuju atau tidak dengan 
perubahan isi UU yang membahas tentang penyiaran. Apakah penyiaran sebaiknya 
hanya dilakukan kepada televisi, ataupun juga boleh diberlakukan kepada Youtube, 
begitu mbak. Jadi waktu membahas itu saya agak kurang ingat terkait spesifik tugasnya 
terkait dengan lembaga penyiarannya begitu mbak. 

NM Oke, kalau lembaga penyiaran publik, jadi apa yang IE ingat? 

IE Kalau tiba-tiba saya terputus, berarti laptop saya mati mendadak mbak, karena tinggal 
sedikit baterainya. 

NM Oke. Kalau gitu ada informasi penting, apa masukan kamu, apa saran kau yang harus 
dilakukan oleh TVRI agar disukai oleh anak muda? 
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IE Menurut saya kembali lagi ke ide yang sudah saya sampaikan di awal tadi mbak, lebih ke 
arah inovasi, untuk packaging event-eventmya, sesi acara-acara yang dibawakan, dan 
juga orang-orang yang diundang untuk acara TVRI tersebut, untuk memilih public figure 
yang sekiranya meng-enggage lebih banyak anak muda untuk menonton TVRI. Dan cara 
pembawaan, dan konten-konten yang disiarkan, gitu mbak supaya menarik namun 
secara lengkap informasinya tersampaikan, walaupun menggunakan bahasa Jawa 
budaya-budaya lokal pun itu juga dibawakan dengan sesi-sesi yang ringan santai 
sehingga mudah buat dinikmati oleh anak anak muda dan mungkin ini jadi salah satu 
inovasi. 
Seperti aktif juga memberikan informasi dan konten konten melalui sosial media seperti 
yang saya tahu Metro TV atau channel TV lain saya kurang ingat mbak tapi salah satu 
channel TV dengan kalau tidak salah Najwa Shihab dengan konten kontennya yang ada 
di sosial media di situ memang bisa buat kita banyak terkait channel tersebut dan terkait 
konten-konten yang dibawakan oleh Najwa Shihab yang seingat saya mewawancarai 
beberapa narasumber perempuan yang merupakan Public Figure terdiri dari para 
pemuda, anak-anak muda jaman sekarang begitu mbak mungkin lebih banyak Exposure-
nya di media sosial yang akan membawa mereka untuk tahu lebih dalam lagi terkait TVRI 
dan menonton lebih sering pada TVRI. Jadi ada Exposure yang lebih dari sosial media 
karena anak muda sering bergulat di sosial media begitu mbak.   

NM Itu yang selama ini terasa kurang dari TVRI? 

IE Iya, menurut saya mungkin hal yang bisa ditambahkan terkait dengan itu mbak, dari 
packaging, pengisi konten, dan exposure-nya mbak. 

NM Oke terima kasih mbak, sekarang RA, RA 

RA Iya mbak,  

NM Apa saranmu, apa yang harus dilakukan oleh TVRI agar TVRI bisa disukai oleh anak muda? 

RA Saran saya mengikuti apa yang lagi mereka cari atau yang mereka lagi inginkan, kalau 
anak mudanya kayak saya misalnya, saya belakangan ini lagi nyari kayak film-film, cuma 
karena entah karena kualitasnya yang buruk atau jarangnya muncul, maka saya jarang 
menemukan film yang menarik bagi saya. Mungkin dari TVRI bisa membuat film sendiri 
yang mungkin menarik atau mengangkat tema-tema yang lagi dibicarakan, seperti saat 
ini seperti tema tentang pandemi. Menurut saya itu bisa menarik anak-anak muda yang 
”oh, iya benar seperti itu dan sebagainya”. 

NM Bagaimana cara tahunya keinginan anak muda? 

RA Ada banyak hal sih caranya seperti melakukan riset, penelitian atau melihat apa yang 
sedang viral saat ini. Karena kan anak-anak muda itu sangat suka dengan apa-apa yang 
sedang viral, booming. Seperti apa ya mungkin apa ya, mungkin tentang Covid ini lah. 
Bisa mungkin mengangkat berita tentang hoax Covid. Hoax di tengah pandemi dan 
sebagainya. 

NM RA pernah dengar tentang lembaga penyiaran publik? 

RA Pernah mbak. 

NM Oke menurutmu itu apa yang kamu ketahui? 

RA Menurut saya itu lembaga yang menyiarkan untuk publik, enggak ada kepentingan lain 
selain menyiarkan hanya untuk publik. 

NM Oke, kalau di Indonesia itu lembaga penyiaran publik itu apa ya? 



197 
 

RA Kalau menurut saya itu TVRI dan RRI. Soalnya mereka dimiliki oleh pemerintah dan 
memang tujuan kehadiran mereka untuk memberikan penyiaran kepada publik, edukasi, 
hiburan dan sebagainya. 

NM Menurutmu dengan kondisi kayak gitu, fungsi TVRI sama enggak dengan TV swasta lain? 

RA Bisa sama, bisa tidak. 

NM Sama dalam hal apa? Beda dalam hal apa? 

RA Sama soalnya mereka juga menyiarkan hal yang kurang lebih temanya juga sama, kayak 
berita ada, hiburan juga ada. Beda soalnya mereka TVRI dan RRI mereka memiliki kayak 
kepentingan khusus yaitu untuk memberikan penyiaran, tanpa, enggak mencari profit 
juga. Soalnya sudah ada biaya sendiri, sedangkan stasiun TV lokal lainnya, selain 
memberi penyiaran juga mencari keuntungan, dengan menampilkan iklan-iklan. 

NM Isi program TVRI menurutmu sama aja enggak dengan yang diangkat oleh swasta? 

RA Sama mungkin maksud di sini, programnya atau apa mbak? 

NM Programnya. 

RA Kalau program kayak berita kan, sama punya berita, ada berita sama kayak yang lain, ada 
hiburan, kadang musik-musik juga ada sesekali di TVRI cuma enggak ada suaranya, ada 
musik di stasiun lain juga ada musik. 

NM Menurutmu TVRI perlu fokus enggak ke satu genre acara aja misalnya? 

RA Kalau perlu fokus atau enggak kayaknya nanti itu bakal menciptakan hanya khusus untuk 
tertentu aja, misalnya hanya genrenya hanya itu, berarti kan kumpulan orang-orang itu 
aja yang menonton, sedangkan kita di Indonesia ini beratus juta penduduk memiliki 
selera yang berbeda-beda. Kalau hanya fokusnya satu berarti kan tidak bisa mencakup 
seluruh penduduk itu. 

NM Oke, baik, terima kasih ya. Sekarang ET. 

ET Iya mbak, 

NM Oke, pernah mendengar istilah lembaga penyiaran publik? 

ET Iya pernah. 

NM Oke menurut ET itu apa? 

ET Menurut saya lembaga penyiaran publik itu adalah lembaga yang merupakan yang 
memfasilitasi penyiaran untuk publik. Publik secara umum, secara luas, jadi dia 
memberikan informasi yang memang dibutuhkan oleh publik, informasi yang bersifat 
publik juga. Jadi dia itu mempunyai kecenderungan untuk menghindari hal-hal yang 
penyiaran, yang berbau komersial, jadi yang kayak sponsorship gitu-gitu, tapi gitu mbak 
menurut saya. 

NM Kalau di Indonesia, lembaga penyiaran publik itu apa aja? 

ET Kalau menurut saya di media massa televisi ada TVRI, kalau di radio nasional kita punya 
RRI. 

NM Dengan status itu, maka menurutmu TVRI itu ininya apa namanya fungsi ininya sama 
enggak? Atau beda dengan stasiun TV lain? 

ET Fungsinya sebenarnya berbeda sih, karena kalau stasiun TV nasional dia mengejar rating, 
mengejar hal-hal komersial, mengejar keuntungan. Kalau lembaga penyiaran publik itu 
dia harus memberikan informasi yang memang dibutuhkan oleh publik secara luas gitu. 
Hal-hal yang bersifat mengejar rating, atau mengejar keuntungan itu sebenarnya bukan 
ranahnya lembaga penyiaran publik. 
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NM Oke, Ke kita ngomong program acara Ke. Menurutmu program acara yang diangkat oleh 
TVRI sama atau beda dengan stasiun swasta sebaiknya? 

ET Sebaiknya 50-50 sih mbak, karena menurut saya lembaga penyiaran publik itu sekarang 
harus berevolusi sih kayak, saya enggak tahu kekuatan hukumnya, apakah lembaga 
penyiaran publik boleh menerima iklan komersial atau tidak, belum mempelajari tentang 
hal itu, cuma ke arah sana, untuk menyamai TV swasta lainnya, saya rasa tidak ada 
masalah untuk lembaga penyiaran publik melakukan hal-hal itu. Cuma yang perlu 
digarisbawahi adalah hal tersebut harus 50 % - 50 % dalam artian tidak 100 % juga 
menjadi lembaga seperti TV swasta yang 100 % tetap harus bertahan pada ideologi awal 
lembaga penyiaran publik itu mbak. 
Karena pada dasarnya biasanya muatan-muatan kedaerahan, nilai-nilai ke pendidikan 
Pancasila, ideologi-ideologi kita, jadi acara-acara yang sifatnya hiburan, acara-acara yang 
sifatnya mengejar rating, itu bukan ranahnya lembaga penyiaran publik, cuma lembaga 
penyiaran publik juga bisa menurut saya menuju ke hal itu, maksud saya bisa membuat 
program yang menyerupai stasiun TV swasta, cuma tetap berpegang teguh kepada 
landasan dasar yang tadi, yang mana yang dia  menyiarkan hal-hal yang bersifat publik, 
bermuatan lokal, berbudaya dan lain sebagainya, kalau menurut saya. 

NM Oke baik Ke 

ET Mbak, saya permisi sebentar mau left soalnya mau ini, soalnya hampir mati. 

NM Oh oke,  

ET Sudah mbak. 

NM Ini yang penting nih Ke, apa masukanmu, saran, apa yang harus dilakukan oleh TVRI, agar 
TVRI disukai oleh anak muda? 

ET Menurut saya pribadi, TVRI, nah seperti yang tadi saya bilang TVRI harus berevolusi, yang 
mana dalam artian (suara hilang 1:53:57) lokal berbasis lokal, muatan-muatan yang 
berbudaya, muatan-muatan khusus Indonesia yang publik banget. Pokoknya yang publik 
banget atau Indonesia banget. Itu memang harus dan kita tidak boleh kehilangan hal 
tersebut karena jika kita mengubah 100 % lembaga penyiaran publik menyerupai TV 
swasta itu sama saja kita menghilangkan acara-acara yang berbudaya, kita kehilangan 
akar kita, menurut saya seperti itu mbak. Cuma kita juga harus berevolusi, di mana kita 
harus mengikuti tren, agar kita tidak tertinggal, agar kita juga masih tetap, masih disukai, 
masih eksis, masih memiliki, dan publik masih sadar ini lho TVRI itu masih ada di 
Indonesia gitu mbak, TVRI itu masih menjadi penyiaran publik kita. Caranya bisa seperti 
yang dibilang RA tadi dengan mengikuti tren yang sedang viral dalam artian viral yang 
bersifat positif, bukan viral yang random atau enggak jelas. 
Bisa kita contoh saja, seperti kasusnya dunia Youtube Indonesia. Seperti Youtuber, 
seperti konten kreator konten lama, seperti Chandra Lio, Arief Muhammad, atau Tim 
Tuan, menurut saya mereka mempunyai basic yang kuat, di mana mereka itu 
menanamkan ide, ide yang cemerlang dalam membuat kontennya. Itu yang bisa kita 
contoh, kita bisa menanamkan ide apa yang  bisa kita jadikan konten, dengan 
pengemasan yang eksklusif. Seperti misalnya kita mengangkat tema tentang bisnis, anak 
zaman sekarang mereka pada sadar kok,  pada melek bisnis. Saya banyak melihat di FWT 
Tiktok gitu, banyak yang men-share, meong-upload, bagaimana cara berbisnis, 
bagaimana cara menanamkan saham, bagaimana kita bisa investasi atau seperti livenya 
kayak apa sih kayak misalnya di Trans TV, eh di Trans 7 maaf, seperti kayak On The Spot 
itu kan membahas kayak hal-hal secara global, atau hal-hal yang bisa kita jadikan live act, 
dalam artian kayak misalnya di aplikasi ini ada fitur kayak gini-kayak ini. Kita bisa 
menjalankannya kayak gini-kayak gini. 
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Kita sering banget di media sosial, itu saya rasa cukup bermanfaat, saya rasa itu juga bisa 
diangkat sebagai program siaran yang ada di TVRI. Seperti memberikan tips untuk 
menanam. Sekarang kan lagi zaman kayak tanaman yang biji kecil-kecil gitu mbak, biji 
kecil-kecil waktu pandemi itu kan, ibu-ibu atau anak-anak, remaja yang di rumah kan 
yang suka tanaman-tanaman pada menanam, belajar menanam, belajar hidroponik, nah 
kita bisa mengangkat itu karena saat pandemi ini lho aktivitas yang bisa kita lakukan, 
atau ini lho ide usaha yang bisa kita lakukan. Ataupun cerita tentang otomotif, oh ini 
mobil terbaru keluaran Indonesia, cara kerja mesinnya begini-begini, cara itunya begini-
begini atau tentang video game bisa juga, kita membahas video game dengan 
memberikan muatan-muatan budaya, kayak membahasnya menggunakan bahasa Jawa,  
atau kayak gitu atau mungkin juga tentang seperti edit, fitur editor video atau editing, 
atau fotografi, itu juga kita bisa manfaatkan sebagai konten. Sebenarnya jika kita melihat 
lebih dalam, banyak sekali konten yang bisa kita angkat, yang bisa kita jadikan program 
untuk sebagai informasi yang publik tadi. Kita kan memfasilitasi informasi publik, 
informasi-informasi seperti itu, informasi seperti cara-cara editing, atau cara-cara 
berbisnis, saya rasa itu. Menurut saya itu penting untuk publik tahu gitu mbak, karena 
kadang orang, terlebih orang-orang yang belum maaf nih belum mendapatkan internet 
akses yang cepat, atau masih menggunakan kuota yang limit atau cuma kuota yang 
gimana. Yang belum punya akses ke sana itu memerlukan informasi seperti itu agar 
hidupnya itu juga lebih berkembang dan inovasinya, informasinya juga lebih banyak. 
Menurut saya bisa dibuat bahan acuan TVRI untuk lebih mengekspor minat-minat dan 
bakat-bakat apa yang disukai oleh anak-anak, remaja, orangtua yang masuk di segala 
segmen, menurut saya. 

NM Oke bagus sekali Ke masukannya, tapi setelah itu dipilih, sekarang bagaimana 
menjangkau anak mudanya Ke, karena ketika muncul di TVRI anak mudanya bisa jadi 
enggak nonton TV, jadi enggak ditonton juga tuh acara. Jadi gimana caranya supaya 
mereka mau nonton? 

ET Iya benar mbak. Sebenarnya salah satu kekurangan kita, salah satu ancaman media-
media konvensional seperti televisi untuk menjangkau segmentasi anak muda itu 
memang cukup besar mbak menurut saya karena saya sendiri pun sudah tidak ada waktu 
untuk menonton televisi. 
Nah menurut saya, bagaimana cara menjangkau anak muda tersebut dengan yang tadi, 
balik ke lagi ke tadi dia harus berevolusi, dia harus  kayak seperti di Net TV, yang 
diterapkan di Net TV, mereka melakukan program siaran selain di TV nasional, di media 
konvensional seperti televisi, Net TV juga melakukan penyiaran di Youtube, seperti 
program Ini Takshow, Tonight Show, itu biasanya programnya diangkat ulang di Youtube. 
Mungkin TVRI juga sudah menerapkan hal itu, cuma mungkin belum berhasil atau belum 
banyak yang me-notice, belum banyak yang aware, belum banyak yang sadar tentang 
hal itu, menurut saya bagaimana cara membuat sadarnya adalah mungkin kita bisa 
melakukan periklanan, kalau diizinkan kita bisa melakukan strategi periklanan, strategi 
edukasi melalui, karena kita lembaga penyiaran publik kita bisa ikut berkolaborasi 
mungkin dengan TV swasta untuk menyiarkan program kita, atau mau membuat 
kebijakan sesuatu, kebijakan pemerintah untuk setiap hari apa mungkin PNS diwajibkan 
menonton siaran TVRI bersama untuk mengevaluasi programnya bersama, kayak 
soalnya kalau enggak kita sendiri yang nonton, siapa lagi gitu mbak. Atau membuat 
strategi periklanan, seperti kayak bintang tamu atau moderator yang diundang ke TVRI 
itu dia melakukan promosi programnya itu lewat Instagram masing-masing atau lewat 
media sosial masing-masing, ataupun kita bisa beriklan melalui radio-radio, radio-radio 
swasta, atau juga melakukan program CSR, agar masyarakat itu lebih tahu, o ini TVRI, 
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TVRI itu masih ada, seperti itu mbak menurut saya. Ini saya melakukannya berdasarkan 
ilmu yang saya tahu saja, soalnya kalau lebih dalam lagi, saya takut ngomongnya. 

NM Enggak, enggak usah takut, ini justru dibutuhkan. Pemikiran-pemikiran ini, pakai otak 
kanan semuanya kita berpikir apa yang mungkin. Tadi sejumlah hal yang disampaikan 
oleh teman-teman itu bahkan juga enggak terpikir oleh saya sebelumnya misalnya, atau 
oleh banyak orang yang lain juga. Dan kebutuhan pemikiran-pemikiran seperti itu yang 
memang dibutuhkan. Oke baik kalau begitu, kita sudah lewat 10 menit dari waktu yang 
ditetapkan, terima kasih sekali untuk semuanya, ini IE sudah terlempar keluar, oke tak 
apa, nanti dihubungi lagi ya. 
Baik ya terima kasih banyak untuk semuanya, jadi FGD kita sudah berakhir, masukan 
semuanya sangat berharga dan bermanfaat, kita berharap sama-sama bahwa nanti hasil 
riset ini, ini semuanya akan ditampilkan anonim, jadi identitas kalian tidak akan ini, yang 
penting adalah subtansinya kalian bicara apa, dan itu yang akan kita sampaikan sebagai 
hasil riset nanti laporan penelitiannya, terima kasih sekali, bermanfaat sekali yang kalian 
berikan, khas milenial itu banyak yang out of the box. Terima kasih ya, kalian keren, 
sukses untuk kuliahnya, saya tutup ya. 
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2. Klaster Penonton TVRI Semarang 
Tanggal  : Sabtu, 27 November 2020 
Waktu  : 15.00-17.00 WIB  
Fasilitator  : Ummi Salamah (US) dan Nina Mutmainnah (NM) 
Administrator : Ike WSA (Iks) 
Transkrip  : Cessilia Mariani F/Ike WSA 
Penganalisis : (TBA) 
Durasi   : 2 jam 15 menit 

 

No Inisial Jenis 
Kelamin Usia Asal 

1 ML L 19 thn UNDIP 

2 IP L 18 thn UNDIP 

3 Naf P 20 thn UNDIP 

4 RR L 20 thn UNDIP 

5 IN P 18 thn SMK Semarang 

 
 

Nama Isi/materi yang disampaikan  

NM Kehadiran ML, Naf, IP, IN. Kami sangat senang teman-teman bisa hadir di sini. Eehh 
seperti yang sudah mbak Ike jelaskan bahwa, ini adalah untuk… data yang kami berusaha 
dapatkan dari teman-teman untuk research mengenai bagaimana pandangan khalayak 
milenial. Kalian itu milenial, terhadap penggunaan media terutama televisi dan nanti 
karena kalian juga adalah penonton TVRI, kita juga banyak bicara tentang TVRI, ya. Eeehh 
RR masih ini berusaha suaranya sudah masuk.. ok.. Hallo RR. Nah bolehkah teman-teman 
sebagai awal tampilkan dulu kameranya, mbak Ike nanti bisa motret, harus di foto 
soalnya.  

US Open video dulu, video on. Okeeh… okeeh..  

NM  IP, IN bolehkah?  

IP  Iya sebentar 

NM Okay. Habis ini boleh ditutup lagi, boleh ya, mbak Ummi ya, kalau mau ditutup lagi. 
Mungkin ada masalah jaringan atau apa jadi ini akan membantu kalau itu di tutup. Oke 
mbak Ike, boleh di foto 

Iks Oke. Satu… sudah siap belum? Hehe. Oke 1..2..3.. sekali lagi ya. 1..2..3.. Sip. Sudah 
selesai. 

NM Nah jadi di sini sudah ada saya, mbak.. kalian boleh panggil saya Mbak Nina, Kak Nina, 
mau panggil Nina aja tuh kayaknya pasti nggak enak, jadi Mbak Nina atau kak Nina aja 
ya. Lalu di sini juga ada Mbak Ummi, atau kak Ummi, kami peneliti LP2SP ya.  
Kita mulai saja karena berkejaran dengan waktu kan, makin cepat makin baik. Kita mulai 
dulu dengan perkenalan. Bolehkan perkenalan singkat saja.  
IN, identitasnya singkat saja, silakan. 

IN  Saya IN, kelas XI, dari SMK 8 Semarang 
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NM Oke 

IN Dari Plamongan Sari  

NM  Oke.  IN boleh tahu nggak, usianya berapa ya? 

IN 18 tahun 

NM 18 tahun. IN dipanggilnya apa?  

IN IN.. juga bisa  

NM Oke baik. Sekarang IP? 

IP Oke baik. Sebelumnya selamat sore semua, perkenalkan saya IP. Saya biasa dipanggil IP. 
Saat ini saya berdomisili di kabupaten Pemalang. Usia saya 18 tahun 

NM IP. kuliah di mana? 

IP Oh iya. Saya berkuliah di Universitas Diponegoro, semester 3, jurusan Ilmu Komunikasi. 

NM Oh oke. Mbak Lintang ya dosennya? 

IP Iya betul 

NM Oke. Baik.  
Sekarang RR? 

RR  Hallo selamat sore. Perkenalkan saya RR. Saya dari Universitas Diponegoro. Semester 5 
sekarang. Jurusan Ilmu Komunikasi. 

NM Oke baik. Terima kasih RR.  

RR Iya  

NM ML?  

ML Hallo semuanya salam kenal. Perkenalkan nama saya ML, biasa dipanggil ML.  

NM  Oh ML? 

ML Iya. Saya dari Universitas Diponegoro Prodi Ilmu Komunikasi semester 3. Untuk domisili 
saya, domisili di Sukoharjo, Jawa Tengah. 

NM Baik. Terima kasih ML. 

ML Iya 

NM Sekarang Naf, silakan 

Naf Saya Naf. Dari Universitas Diponegoro. Jurusan Ilmu Komunikasi, semester 5. 

NM Naf, dipanggilnya apa? 

Naf Naf  

US Baik teman-teman, saya panggil teman-teman ya biar saya sok muda itu. Kami bertanya 
dan nanti jawabannya adalah ini saja santai aja jawabnya. Jadi nggak usah ada yang di 
tutupi, kalau ada yang mau di sampaikan karena semua data nanti kami akan anonimkan. 
Jadi nama teman-teman semuanya tidak akan di tulis identitasnya. Oke baik. Mungkin 
Mbak Ummi duluan, silakan Mbak Ummi.  

US Baik. Sebelum mulai, eh ada pertanyaan dari rekan-rekan semua? IN, IP, RR, ML, Naf ya. 
Terkait dengan apa yang akan kita lakukan. Silakan. 

RR Oh tidak ada mbak, tidak ada. 

IP Sejauh ini tidak ada. 
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US Oh tidak ada. Kita lanjut ya. Kita akan ngobrol. Kita akan ngobrol tanya-jawab santai, 
kadang-kadang saya akan… saya dan mbak Nina akan memanggil nama anda, kadang-
kadang anda juga boleh eh apa berinisiatif untuk eh menjawab pertanyaan tersebut ya. 
Baik. Bisa di mulai kita mbak Nina?  

NM Boleh  

US Apa saya langsung aja? Oke  

NM Langsung. Mangga  

US  Sip  

NM Kita gantian aja ya mbak Ummi ya? 

US Oh iya..iya.. santai aja semua nya ya.. 

NM Santai  

US Ini saya juga duduknya nyender gitu.  

NM Hahaha 

US Ya baik.  Kami ingin tahu, ya. Eehh media apa saja yang anda konsumsi dalam eeh sehari-
hari ya, dalam satu hari, apa yang anda dengar, yang anda baca, yang anda tonton gitu 
ya, eh bisa di ceritakan, eh apa saja ya. Boleh di mulai dari IN mungkin? Silakan, hallo?  

IN Iya. Dari media yang saya lihat itu biasanya TV, kalau yang saya baca biasanya kadang 
aku liat berita-berita di HP gitu. Itu aja sih HP sama televisi, menurut saya 

US Baik. Televisi apa yang biasanya di tonton oleh IN? 

IN Ya pernah TVRI, terus kadang juga INDOSIAR sama televisi-televisi lain 

US Oke. Kalau berita di handphone, eh biasa diakses eh dari apa saja? Apakah dari media 
sosial? 

IN Dari Chrome.  

US  Iya?  

IN Biasanya ada notif-notif berita,  kadang juga saya baca.  

US Oke. Notifikasi berita ya?  

IN Iya  

US Apa yang digunakan? Apa yang anda gunakan untuk notifikasi berita? 

IN Chrome. Kadang itu ada notifikasi dari koran Jawa Tengah gitu-gitu. 

US Oke, makasih.  
Bagaimana dengan IP? Silakan   

IP Untuk konsumsi media saya, eh saat ini sih mostly dari media sosial yang bisa saya akses 
dari smartphone saya, lalu yang sumber keduanya alternatifnya tuh ada televisi sih cuma 
perbandingannya kayak mungkin sama aja sih, di saat saya bosen lagi pake handphone 
saya beralih ke televisi. Eh kalau di televisi sendiri acara-acara atau program yang saya 
tonton biasanya tayangan-tayangan berita atau seperti kayak tayangan hiburan yang 
penuh informasi kayak eh “Jejak Anak Negeri” , seperti itu kayak “Jejak Si Gundul”, kayak 
gitu dan itu bagi saya cukup menambah informasi kalau misalkan di smartphone, saya 
biasanya pake kayak yang news getter gitu sih, kayak yang Line Today, kayak gitu. Itu 
saya sering baca-baca berita dari sana apalagi kayak misalnya berita-berita di headline di 
Line Today itu biasanya kayak yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan di tengah 
masyarakat dan itu bagi saya cukup menarik dan informasinya juga cukup apa ya faktual 
itu sih yang pertama. Terus kalau untuk sumber lainnya kayak “Detik.Com” dan mungkin 
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“Kompasiana”, kalau “Kompasiana” kan banyak artikel-artikel yang menarik di sana trus 
kalau untuk beritanya dari “Kompas.Com” ya? Iya “Kompas.Com”, “Detik.Com” sih yang 
paling banyak dan iya sih itu aja.  

US  Apa anda akses media sosial juga, IP? 

IP Iya saat ini saya aktif beberapa media sosial yang sekarang saya paling aktif adalah media 
sosial Twitter dan saya sudah jarang sekali membuka Instagram tapi saya masih 
pengguna Instagram ya itu saja sih. Yang paling aktif sekarang Twitter. 

 US Oke. Makasih IP. 
Bagaimana dengan RR? 

RR Kalau saya pribadi saya lebih banyak dapat informasi itu dari itu internet. Kayak media 
sosial. Kalau itu TV itu sekitar 30% kali ya kalau misalnya sudah bosen juga, kayak IP 
jawaban tadi, sudah bosen pake HP, sudah bosen buka Internet alternatifnya ya televisi. 
Kalau dari internet sendiri yang dipake itu medianya Instagram, itu Inge-follow page yang 
tentang berita dan juga kadang liat Line Today sama Facebook juga masih aktif liat 
beritanya banyak di situ. 

US Berapa jam dalam sehari anda habiskan untuk mengakses media? 

RR Kalau sehari.. kalau media ya kalau INSTAGRAM itu, bisa 1 jam lebih atau 2 jam. Kalau 
FACEBOOK juga sama, jadi total full paling 4 jam sehari itu 4 jam-5 jam tapi itu juga gak  
mantengin terus tapi rata-rata totalnya gitu.    

US Oh rata-rata aja. Oke.  

RR Iya  

US Kalau IP dan IN, untuk rata-rata waktu konsumsi? 

IP Kalau saya rata-rata menggunakan media sosial mungkin, 3-4jam ya di antara itu, 
mungkin 3 jam ya gak lebih dari 4 jam, kalau televisi mungkin 1-2 jam dalam sehari. 

US Berarti itu ditambahin ya. 1-2jam + 3-4jam. Gitu ya? 

IP Iya betul iya. Karena ya begitu nyatanya gak di gabung menurut saya. 

US Baik. Saya perlu tekankan tidak ada jawaban benar dan salah ya, dalam hal ini. Jadi itu 
berdasarkan dari pengalaman dan kebiasaan.  
IN, gimana? 

IN Kalau dari saya lebih di handphone, lebih banyak di handphone sih, mungkin sekitar 3-
4jam, kalau televisi mungkin 2 jam.  

US Terima kasih.  

IN Oke  

US Sekarang giliran ML untuk cerita, silakan.  
Iya mbak Nina ada tambahan sebelumnya, maaf?  

Nina  Oke. Saya mau ke ML memang. 
Oke silakan ML 

ML Kalau dari saya paling banyak menghabiskan waktu untuk menggunakan Media itu 
dengan Google Chrome saya mengakses seperti Tribun News, kadang-kadang CNN 
INDONESIA, lalu ada CNBC, WARTA EKONOMI, seperti itu. Lalu kalau saya sudah mulai 
bosan saya akan beralih ke TWITTER untuk melihat seperti Harvard Business Review, lalu 
kadang-kadang juga ada dari VAILTERS gitu. Terus kalau di TV sendiri saya melihatnya 
paling sering itu CNN INDONESIA di pagi hari pukul 7, lalu sebelumnya tuh di pukul 
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setengah 7 tuh liat TVRI KLIK INDONESIA. Lalu kalau yang sore-sore itu saya biasanya lihat 
di KOMPAS TV dan juga METRO TV. 

Nina  Oke. Eh ML ini sudah.. ML sudah menyebutkan acara-acara yang diakses ya di Media 
lebih banyak berita ya? Informasi ya ML? 

ML Iya. Paling dominan berita. 

Nina  Oke. Porsi menggunakan media televisi dan internet itu berapa? Berapa persen? Lebih 
banyak yang mana? 

ML Eh jelas lebih banyak yang Internet sekitar 80%-90% untuk yang internet dan yang 20% 
untuk yang televisi. 

Nina  Oke. Anda mendengarkan radio gak, ML? 

ML Eh untuk radio.. untuk dalam sekitar 5 bulan ini sudah tidak pernah mendengarkan lagi 

Nina  Sebelumnya dengerin apa? 

ML Sebelumnya saya mendengarkan Prambors Radio dan juga SOLO Radio.  

Nina  Oke. Berhentinya itu kenapa ML? 

ML Karena eh di tempat saya sinyalnya sudah mulai jelek 

Nina  Oh gitu. 

ML Gak stabil gitu, iya. 

Nina  Kalau nonton film masih suka gak? 

ML Nonton film masih suka. 

Nina  Di internet? 

ML Iya. 

Nina  Gak ke bioskop? 

ML Enggak. Jarang sekali nonton di bioskop. 

Nina  Oke ML. Nanti kita ngobrol lagi ya. Makasih ML. 

ML Iya. 

Nina  Sekarang Naf? 

Naf Iya. Hallo?  

NM  Naf menggunakan medianya apa aja? 

Naf Gimana mbak? Maaf. 

NM  Menggunakan media apa saja, Naf? 

Naf  Oh saya menggunakan media televisi sama media internet, mbak. 

NM  Oke. 

Naf Kalau radionya? 

NM  Radionya apa? 

Naf Jarang. 

NM  Jarang. Tapi masih radio?  

Naf  Masih mbak. 

NM Oke. Jarang nya berapa lama? Berapa waktu? 



206 
 

Naf Mungkin seminggu sekali bisa mbak 

NM Kalau seminggu sekali itu pada saat mendengarkan berapa jam? 

Naf Kurang lebih kalau misalkan lagi itu 1-2 jam mbak. 

NM Oke. Nah tadi kan banyak menggunakan TV dan internet, 

Naf Iya. 

NM Berapa persen kira-kira perbandingannya antara internet dan televisi? 

Naf Mungkin sekitar eh internet 60% sedangkan TV 40%, mbak.  

NM Oke.  Kalau internet biasanya menggunakannya apa aja Nafh? 

Naf Eh biasanya kalau untuk di konsumsi pribadi itu. 
Kayak TWITTER, media sosial TWITER, kalau gak YOUTUBE, INSTAGRAM, trus media 
chatting kayak LINE, WHATSAPP, kalau gak itu media berita kayak DETIK NEWS, 
DETIK.COM, kayak gitu mbak. 

NM Oke. Eh media internet itu lebih banyak digunakan untuk apa? untuk informasi? Atau 
memang untuk apa hubungan, menjalin hubungan, atau cari hiburan, atau apa? lebih 
banyak digunakan buat apa Naf? 

Naf Lebih banyak buat interaksi sama yang lain, sama untuk cari berita kalau ada berita 
tertentu trus sama hiburan, lebih banyak ke hiburan sih mbak. Hiburan dan interaksi.  

NM Porsi hiburan lebih… Hiburan dan interaksi. Itu yang lebih besar? 

Naf Iya mbak. 

NM Oke. Naf masih suka nonton film gak? 

Naf Masih mbak. 

NM Nontonnya di mana Naf? 

Naf Biasanya nonton di YOUTUBE mbak internet. Kalau gak di TV 

NM Oke, nggak ke bioskop? 

Naf Gak pernah ke bioskop, ndak. 

NM Hehehe oke. Iya deh. Nah ini saya mau nanya yang ketinggalan tadi yang belum di tanya 
soal radio. Saya tiba-tiba terpikir Mbak Ummi, radio nih anak muda mestinya dengar 
radio ya? Mustinya suka radio, tapi sekarang apakah anak-anak muda masih dengar radio 
di era sekarang. 
Kalau RR gimana? 

RR Kalau saya pribadi, dengar radio kalau pas naik mobil aja mbak. 

NM Masih sampai sekarang? 

RR Iya. Kadang-kadang kalau misalnya naik mobil itu, mungkin dalam seminggu 1-3kali ya. 
Sekali jalan itu pulang-pergi kira-kira setengah jam sampai satu jam, kira-kira dalam satu 
minggu.  

NM Oke, itu rutin? 

RR Gak rutin juga sih kadang-kadang kan, soalnya kan banyakan di rumah. 

NM Iyaya.. sekarang ya.  

RR He’eum. 

NM Oke. Itu pilihan sendiri radionya, station nya? 

RR Radionya… scan sih.. jadi kalau ada yang menarik sudah berhenti di situ. 
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NM Iya deh. Kalau film masih nonton gak RR? 

RR Iya film masih nonton. 

NM Nontonnya di mana? 

RR Nontonnya kadang-kadang di internet di Google Chrome cari itu nya apanya namanya 
wabsite yang langsung nonton gitu atau di YOUTUBE juga sering.  

NM Gak pergi ke bioskop? 

RR Kalau pergi ke bioskop sebelum pandemi saya sering, cuma kalau pas pandemi ini sudah 
gak pernah lagi. 

NM Iya. Pada saat sebelum pandemi itu rutinitas ke bioskop itu kira-kira sebulan berapa kali? 

RR Sebulan paling satu kali gitu ya. Tergantung film nya juga kalau ada yang menarik ya bisa 
2 kali 

NM Oke. Baik RR terima kasih. IP gimana? Masih dengerin radio? 

IP Eehh..Gak pernah sama sekali, sudah lupa terakhir.. 

NM Gak pernah? 

IP Iya. Paling sama kayak kak RR tadi kalau di ini aja.. kalau lagi di ini aja kalau lagi di 
perjalanan lagi di mobil terus ini paling ngedengerin nya buat musik-musik doang, gak 
buat acara-acara lain gitu sih kalau di radio. 

NM Ada radio khusus, station radio khusus yang memang di cari gitu? 

IP Gak ada, tidak ada, sudah kayak nyari saluran yang nyetel lagu yang enak buat di dengar 
di jalan dan ya sudah berhenti di situ, iya. 

NM Baik. Kalau bioskop masih.. film masih nonton? 

IP Film.. iya sebelum pandemi saya juga termasuk sering sih nonton film, cuma bukan movie 
antusias banget jadi paling kayak yang sedang booming aja, trus setelah pandemi ya 
sudah gak pernah dan jarang banget dan sekarang teralihkan nya nonton di NETFLIX 
biasanya nonton bareng teman kayak gitu, di rumah teman seperti itu. 

NM Baik. Kalau IN gimana, dengerin radio gak? 

IN Kalau saya kebetulan waktu kemarin barusan selesai magang itu magang di radio. Jadi 
sering dengerin radio. Cuman kalau radio yang sering di dengerin itu radio The East. 

NM The East? 

IN Iya.  

NM Oke  

IN Jadi sehari kemungkinan dengerinnya 3 jam 2 jam. 

NM Itu sebelum magang tuh? 

IN Iya kalau sebelum magang.. kalau sak waktu magang itu dengerinnya ya UP Radio itu, 
soalnya dalam 12 jam di radionya terus, magang terus. Tapi kalau setelah pulang… 

NM Sorry, magangnya di mana, radio apa?  

IN Di UP Radio. 

NM UP Radio, oke. Ini kita ngomong pada saat situasi tidak magang ya IN. 

IN Oh iya. 

NM Oke. Jadi kalau tidak magang itu dengerin radio rutin juga ya? 

IN Iya. 
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NM Oke. Kalau bioskop gimana? Nonton gak? 

IN Kalau bioskop, jarang 

NM Nonton film suka? 

IN Iya. Nonton film mungkin di internet nyari di YOUTUBE. 

NM Oke, silakan mbak Ummi. 

US Oke. Terima kasih mbak Nina. Pertanyaan berikutnya lebih fokus ke televisi karena 
memang eh fokus di riset kami adalah anda sebagai penonton televisi. Boleh diceritakan 
seperti apa anda proporsinya dalam menonton televisi TVRI dibandingkan dengan TV-TV 
swasta yang lain, kira-kira berapa proporsinya. Boleh mulai dari Naf, mungkin? 

Naf Oh hallo mbak, kalau nonton televisi itu proporsi nonton di stasiun televisi TVRI itu lebih 
sedikit di bandingkan kalau saya nonton di stasiun TV lainnya mbak. Kira-kira… 

US Kira-kira kalau di persentase..  

Naf 10% dibandingkan saya nonton NET itu lebih kayak pas kita 40% di NET 

US Boleh tahu kira-kira alasan nya, Naf? 

Naf Karena menurut saya acara nya di TVRI acara kurang menarik mbak. Dan hanya tertentu 
saja, untuk tujuan tertentu. 

US Bagaimana pendapat anda tentang yang di televisi swasta lain, yang 90% tadi. 

Naf Kalau yang di televisi lainnya tuh lebih banyak hiburan mbak, jadi kayak gak semuanya 
itu saya tonton secara full gak, cuma random aja kadang nonton ini kadang nonton itu 
aja mbak.  

US Oke baik. Terima kasih. ML bisa share proporsi anda menonton TVRI di banding TV lain.   

ML Eh kalau saya TVRI juga sama seperti Naf mungkin sekitar 10-20%. Tapi waktu TVRI masih 
di pegang oleh Helmi Yahya saya sempat sering banget tuh nonton TVRI mbak, karena 
sering nonton Liga Inggris, gitu. 

US Biasanya acara apa yang di tonton di TVRI, dan acara apa yang di tonton di televisi 
swasta? 

ML Eh kalau yang di televisi TVRI akhir-akhir ini berita-berita sih mbak, sama mungkin 
hiburan-hiburan seperti itu sama dokumenter-dokumeter seperti itu. Lalu untuk di 
televisi swasta juga saya paling sering nonton berita dan juga itu mbak seperti hiburan 
gitu kayak jalan-jalan gitu, program jalan-jalan gitu.  

US Acara jalan-jalan.  

ML Iya 

US Naf gimana, di TVRI biasanya nonton program apa, di televisi swasta lain nonton apa? 

Naf Kalau di TVRI saya lebih sering nonton Discovery mbak, Discovery. DUNIA DALAM 
BERITA, sama kadang ada kayak waktu dulu siang itu ada drama China. Nah itu saya 
sering nonton kayak gitu sih mbak, tapi gak ngikutin.  

US Oke. kalau di TV swasta lain? 

Naf Kalau di TV swasta lain, mungkin saya lebih sering kayak yang informatif kayak berita-
beritanya atau mungkin saya cari yang kayak sejenis ON THE SPOT atau SPOTLITE, nah 
seperti itu mbak. 

US Baik makasih.  

Naf Sama-sama mbak 
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US RR, boleh ceritakan proporsi anda menonton TVRI di banding televisi stasiun lain dan 
acaranya apa?  
RR. Eh saya yang salah pake nama tengah. Silakan. 

RR Jadi kalau saya tuh nonton TVRI paling 10-20%. Itu tontonannya itu kalau misalnya ada 
event olahraga nasional, misalnya kayak badminton atau kadang-kadang waktu itu tapi 
gak sering ya kayak dengerin musik aja, musik yang pengen dengerin yang random yang 
beda biasanya di dengerin, kan biasanya musik-musik dari band yang kurang terkenal 
pengen dengerin aja. Eh kalau dibandingin TV swasta, TV swasta tontonannya itu kayak 
berita, berita-berita umum, sama terkadang juga apa namanya kalau lagi gak ada kuota 
ya nonton film nya itu ya di TV gitu. Itu mbak. 

NM Biasa kalau nonton berita di stasiun mana RR? 

RR Ada TVONE atau euhm apa lagi ya.. TVONE sih paling sering pokoknya. TVONE sama 
METRO TV.  

NM Eh oke. Kalau nonton film itu biasanya di mana? 

RR Film itu biasanya di TRANS TV sama GLOBAL TV 

NM BIOSKOP TRANS TV. 

RR Iya betul. 

NM Rutin ya? 

RR Iya. 

NM Hehe tiap malem tuh mbak Ummi oke. 

US IP mungkin bisa share proporsi menonton TV dan apa saja? 

IP Oke. Eh ini khusus di TV aja ya, kayak perbandingan antara TVRI sama program yang lain 
saluran TV yang lain? 

US Iya. 

IP Oke.  

US Jujur kalau TVRI sendiri kurang, sangat kurang sih intensitas atau frekuensi saya nonton 
TVRI. Mungkin kalau dibikin perbandingan persentase mungkin hanya 10-20% iya. 
Mungkin 85% di program apa stasiun televisi lain, dan 15% nya di TVRI. Dan alasan saya 
kurang apa ya, kurang sering mengakses karena sinyalnya sendiri atau apa ya. Daya 
tangkap sinyal di daerah saya mungkin bermasalah atau bagaimana, tapi pasti selalu 
buruk kualitasnya, kualitas sinyal yang diterima oleh antena televisi saya gitu, karena 
saya masih pake televisi yang analog yang biasa bukan yang digital. Tapi kalau untuk 
program stasiun televisi yang lain itu jelas gitu sudah pernah coba cari cara lain kayak 
ganti televisi mengganti antena atau membenarkan antena tapi tetap aja kayak stasiun 
televisi lain itu jernih tapi TVRI itu selalu buram masih kurang jelas gitu kualitasnya gitu. 
Terus untuk program-program TV-nya sendiri kalau di stasiun televisi lain saya lebih suka 
acara yang informatif dan santai gitu, kayak yang tadi sudah saya sebutkan di awal 
seperti JEJAK SI GUNDUL, itu saya suka JEJAK ANAK NEGERI, atau kayak eksplorasi-
eksplorasi ke pelosok negeri kayak gitu itu saya suka. Terus kalau untuk siang hari, 
biasanya nih ya kayak di jam-jam prime time di siang hari tuh berita sih pastinya. Karena 
jujur orangtua saya misalnya seperti ayah saya, kakek saya, sering apa ya meminta untuk 
menonton TVRI biasanya untuk menonton acara badminton seperti itu. Nah di saat 
misalkan ada tayangan badminton gitu pasti TVRI itu selalu jelek di sini dan itu cukup 
mengecewakan sih dan iya terus kalau acara-acara program yang lain di siang hari 
pastinya berita sama pasti selalu nonton sama keluarga dan kalau acara-acara prime time 
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setelah habis maghrib kayak jam 7 ke atas itu acara-acara kayak ON THE SPOT itu yang 
informatif dan setelah itu paling film-film sih kayak di BIOSKOP TRANS TV kayak gitu. 

US Oke IP. Berikut. Mbak Nina ada tambahan?  

NM Oke  

US Atau saya bisa lanjut ke IN?  

NM Boleh silakan mbak Ummi. 

US Iya. IN boleh cerita. 

IN Gimana tadi kak, soalnya habis dari luar? 

US Proporsi eh menonton TVRI di bandingan dengan televisi swasta lain dan program-
program apa saja yang anda tonton di TVRI maupun di TV tersebut. 

IN Dari proporsi dari saya TVRI ya mungkin 30-40% dari televisi lain, soalnya waktu nonton 
TVRI itu memang benar kata kak IP apa kak RR tadi, itu antenanya tuh kurang bisa jernih 
gitu, tapi kalau dibandingkan sama televisi lain ya 40-50%. 

NM Oke. Baik kalau televisi lain nonton nya apa IN? 

IN Kalau yang sering itu INDOSIAR sama SCTV. Sama kalau yang berita-berita itu di TVRI. 
TVRI juga sama yang MATA NAJWA di TRANS7. 

NM Oke, baik.  
Sekarang semuanya saya mau tanya sejak kapan nonton TVRI.  
Mulai dari IN? 

IN Kalau saya mungkin dari SD. Soalnya kan televisi TVRI kan itu nomor 1, maksudnya 
televisi pertama di Indonesia itu kan TVRI, kalau aku itu dari kecil itu tahunya memang 
TVRI. 

NM Keluarga memang sudah nonton TVRI, dari dulu? 

IN Iya 

NM Oke. kalau nonton.  
Iya sekalian saya tanya kalau nonton televisi biasanya remote itu ada di tangan siapa? 

IN Remote biasanya ada di tangan bapak. Cuma kalau misalnya lagi rebutan gitu ya di tangan 
anaknya. 

NM Anaknya tuh siapa? Kamu termasuk nggak? 

IN Iya termasuk. 

NM Oke baik IN.  
Sekarang ML, ML nonton TVRI sejak kapan?  

ML Eh kalau saya nonton nya sejak itu mbak, masuk SD. 

NM SD. Iya.  

ML Iya. Tapi waktu SD jarang sekali dan mulai seringnya waktu akhir-akhir ini sih mbak, 
setahun ini mungkin. 

NM Oke. kenapa ML? 

ML Karena kan saya sudah mulai melihat di TVRI tuh kayak lebih di-branding lebih bagus lagi 
gitu, kayak sudah mulai ada acara-acara yang berkualitas seperti Liga Inggris lalu ada 
tayangan badminton gitu. Jadi saya mulai berminat sekali untuk nonton TVRI gitu. 

NM Oke. Nah sekarang ketika badminton sudah gak ada, liga Inggris sudah gak ada anda 
masih nonton TVRI? 
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ML Ya paling cuma sekali-dua kali aja sudah turun jauh sih dan tidak tertarik lagi. 

NM Yang tadi ya nonton musik ya? 

ML Iya 

NM Oke. Terima kasih ML. Eh sekarang boleh ke RR, RR mulai nonton TVRI sejak kapan RR? 

RR Kalau TVRI ya mungkin sejak SD ya, dah lama juga. Itu tontonannya juga jarang juga, 
soalnya masih ada program lain yang menarik kayak.. eh sorry apa namanya stasiun 
televisi yang lain yang menarik kayak dulu ada TV edukasi sama apa ya lupa waktu itu, 
pokoknya TVRI juga jarang lah pas masih SD tuh.  

NM TV Eedukasi di mana ya RR? 

RR Itu saluran sendiri mbak kalau gak salah. 

NM DAI TV? 

RR Tapi sekarang sudah gak ada, sudah lupa juga mbak. 

NM Oke. Itu waktu kecil ya?  

RR Iya betul 

NM Oke. Nah terus sampe sekarang terus aja nonton itu kenapa RR? 

RR Nonton itu buat nemenin ini sih, kalau malem-malem sepi sama kalau ada event olahraga 
juga yang nasional yang cuma ada di TVRI  

NM Misalnya apa? 

RR Misalnya kayak badminton, atau misalnya ada bola lawan negara lain mana gitu 

NM Iya, tapi kan sekarang badminton sudah gak ada 

RR Iya, itunya karena event itu memang sudah jarang, maksudnya kalau misalnya event itu 
yang ada di TVRI nonton nya TVRI. Ya tapi kalau sekarang ya paling musik aja dengerin 
musik kalau misalnya nemenin sepi. 

NM Oke. Yang tadi suka musik yang agak berbeda itu RR atau ML ya, saya agak lupa? 

RR Iya saya mbak 

NM Oh RR ya, maaf ya ML.. eh RR saya juga salah tadi. Yang unik gitu ya katanya band nya 
gak ada di tempat lain ya, itu RR ya? 

RR Iya. 

NM Oke. Oke baik RR. Sekarang Naf? 

Naf Iya mbak 

NM Nonton TVRI sejak kapan? 

Naf Kalau gak salah inget sejak TK. Soalnya orangtua sama nenek itu suka nyetel TVRI karena 
pertama kali kenal itu TVRI mbak, sampe sekarang. 

NM Tapi terus sekarang tetap nonton gitu gak?  

Naf Sampe sekarang. Iya, soalnya yang pertama waktu pertama itu kan nenek suka nonton 
TVRI, aku juga ikut nonton mbak, trus yang kedua saya itu kan lagi belajar Bahasa Inggris 
cuma kalau lewat internet terus kan boros kuota jadi saya kadang nonton TVRI cuma 
buat belajar bahasa Inggris nya mbak. Lewat Discovery tadi    

NM Oh oke. Di luar Discovery, apakah eh nonton acara lainnya? 
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Naf Eh kadang kalau misalkan ada drama-drama yang lawas tapi bagus, kayak misal dulu ada 
OSHIN trus ada yang KELUARGA CEMARA lah itu saya nonton mbak, cuma gak ngikutin 
sering sama beritanya juga 

NM Oke. Berita juga. Naf kalau nonton TVRI itu biasanya kendali remote itu ada di tangan 
siapa? 

Naf Kadang ada di tangan nenek, kadang di tangan orangtua, kadang lebih sering di tangan 
saya mbak 

NM Oke. Kalau kamu di tangan kamu, kamu gak pindah-pindahin juga tuh kalau di TVRI pas 
lagi pegang TVRI, pas lagi nonton TVRI? 

Naf Ndak mbak..ndak mbak. Kalau bosen pindah lain trus nanti balik lagi pindah gitu aja mbak 

NM Oke. Iya baik makasih. Sekarang IP,  mulai kapan nonton TVRI? 

IP Iya. Seinget saya mungkin sejak SD. Ya saya pindah ke Pemalang ini kelas 5 SD.  
Dan sepertinya acara-acara yang dari dulu ya, jadi sejak saya SD itu kakek saya selalu 
mim-branding gitu kayak memperkenalkan TVRI itu sampai sedemikian rupa gitu kayak 
makanya sampe yang terlintas di otak saya ketika ngeliat TV itu sebenarnya TVRI itu gitu. 
Jadi stasiun televisi pertama yang di perkenalkan secara pribadi gitu dari keluarga saya 
tuh ya dari kakek saya itu ya untuk TVRI itu. Jadi dari dulu memang TVRI yang paling di 
tonton sama keluarga di sini ternyata, tapi seiring berjalannya waktu makin ke sini makin 
jarang juga kayak yang tadi alasannya  

NM Kalau sinetron nontonnya di mana? 

IP [gangguan sinyal]  

NM Kan banyak… [suara putus-putus- gangguan sinyal] 

IP Iya menurut aku dari [suara putus-putus- gangguan sinyal] INDOSIAR itu nonton 
CATATAN HATI SEORANG ISTRI 

NM Lagunya Ku Menangis tuh, …  

IP Kebetulan TV di sini ada 3. 

NM Oohh  

IP Jadi ada di ruang tamu, di kamar saya, sama di belakang 

NM Oke  

IP Dan itu kepemilikannya sendiri-sendiri 

NM Oke. Cerita dong gimana ini, jadi yang satu nonton SCTV, yang satu gimana ceritanya?  

IP Kalau yang di TV depan, itu TV nya ‘dikuasai’ oleh kakek dan nenek saya gitu ya. 
Tayangannya paling itu tadi Minggu pagi pasti kakek saya nontonnya acara tinju di TVONE   

NM Baik  

IP Terus kalau mau ngisi waktu santai sore sampe malem itu pasti nyetelnya SCTV sinetron 
yang anak-anak muda itu dan itu pasti jadi bahan obrolan kakek sama nenek kalau setiap 
malem jam 7 jam 8an gitu.    

NM Oohh.. romantis ini kakek-nenek, seneng ya dengarnya  

IP Hehehe 

NM Oke-oke terus? 

IP Terus kalau siang, TV depan itu paling nonton nya TRANS7 setelah acara nonton berita 
televisi itu acara yang kayak TAHU GAK SIH. Terus pokoknya informasi-informasi gitu 
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kayak SI BOLANG, LAPTOP SI UNYIL sih pasti nyetelnya itu. Nah kalau yang di TV yang di 
kamar saya ya pasti tergantung saya sih.  
Eh kalau pagi.. jujur waktu pagi saya jarang banget karena biasanya pasti kan kelas, jadi 
setiap pagi tuh jarang banget nonton TV paling mulai nonton televisi dan nyalain televisi 
yang di tengah itu kalau mulai pas acara berita pasti kalau jam-jam makan siang eh saya 
sama ayah saya sambil nonton berita gitu. Pasti di suruh bapak kalaupun saya lagi nyetel 
apa, “mas ganti berita” gitu pasti dan itu random itu. Nyari program tuh dari bisa dari 
nomor nol gitu, nyari pokoknya sampe yang nemu duluan itu yang di tonton dulu itu. 
Nanti kalau iklan [gangguan sinyal]. Terus dilanjutin sama yang kayak tadi sih program-
program informasi kayak LAPTOP SI UNYIL, TAHU GAK SIH, trus pokoknya di TRANS7 
sampe sore itu kan pasti acaranya informatif-informatif semua dan itu bagus.  
Kalau TV belakang yang paling jarang dinyalain dan walaupun dinyalain itu cuma nonton 
INDOSIAR. Nontonnya tuh bude-ku tuh sukanya nonton LIGA DANGDUT. Ya pokoknya 
acara-acara nyanyi-nyanyi gitu sama ya itu CATATAN HATI SEORANG ISTRI. Always tiap 
malem pasti itu. 

NM Oke. Itu bisa terus-terusan tuh acaranya ya, karena terus kan dia.  
TVRI disetel di mana jadinya? Dari 3 TV tadi itu? 

IP TVRI saya biasa nonton di tengah dan itu yang tadi saya bilang mungkin kenapa 
proporsional nonton TVRI saya rendah karena jujur saya mencari berita tayang itu secara 
random gitu. 
Saat mana-mana berita atau stasiun televisi nanyangin berita ya saya tonton gitu atau 
kebetulan stasiun lain sedang iklan kebetulan TVRI yang lagi nayangkan berita jadi saya 
nonton berita di TVRI. Dan nggak jarang juga sih TV depan juga nyalain TVRI dan mostly 
sih kalau ada acara yang menarik ya kayak badminton tadi ya. Kalau sekarang badminton 
lagi gak ada, nontonnya berita juga sih paling di depan kakek saya juga seringnya nonton 
random gitu, tapi TVRI juga.   

NM Baik. Mbak Ummi mau di teruskan lagi, silakan 

US Oke. Baik.  
Pertanyaan saya adalah, mengapa anda masih menonton TVRI?  
Boleh dari Naf, alasan mengapa anda masih menonton TVRI? 

Naf Oh kalau saya alasan pribadi, karena saya lagi belajar bahasa Inggris trus hemat kuota 
jadinya saya nonton di TVRI mbak. Sama ada berita-berita tertentu yang saya cuma 
dapatkan di TVRI 

US Oke, baik. ML? 

ML  Eh kalau saya pribadi karena beritanya TVRI tuh itu mbak beritanya masih luas ya dan 
juga netral, kalau saya bilang tidak ada gimmick-gimmick politik gitu  

US Oke, baik. RR? 

RR Kalau saya itu, apa namanya lebih ke acara musiknya itu gak nampilin band-band yang 
itu-itu aja jadi kayak beda gitu  

US Oke. IP?  

IP Eh tadi saya sudah. Eh apa pertanyaan lain ya?  

US Iya. Eh mengapa masih menonton TVRI? 

IP Hhmm… jujur saya gak punya alasan pribadi kenapa masih menonton TVRI, tapi apa ya 
ya tadi informasi oh ya, saya masih menonton TVRI karena untuk alternatif stasiun 
televisi lainnya menayangan berita dan tayangannya masih actual gitu ya 

US Oke. IN? 
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IN Karena ini masih masa pandemi di TVRI kan ada acara belajar, belajar dari rumah. Nah 
itu karena saya masih nonton itu sambil ngajarin adek 

US Iya. Dari pengalaman anda menonton TVRI apa sih yang khas dari TVRI dan yang tidak 
ada temukan dari televisi yang lain?  
Silakan, mungkin dari RR? 

RR Yang khas ya dari TVRI?  

US Iya  

RR Kalau itu saya bingung ya, soalnya saya gak terlalu perhatiin ciri khasnya tertentu untuk 
sebagai alasan ini sih nonton    

US Iya. Gak papa iya. Bukan kuis kok. 

RR Jadi gitu jawabnya 

US ML? 

ML Eh kalau saya, mungkin karena beritanya terluas ya, sampe menjangkau pulau-pulau 
terpencil, sangat aktual jadi saya masih nonton, dan juga masih netral dia. 

US IN? 

IN Karena mungkin berita-berita yang di TVRI tuh lebih banyak sih, kayaknya memang kalau 
aku liat di televisi lainnya TVRI lebih banyak memberi berita-berita  

US IP? 

IP Menemukan suatu ciri yang khas dari TVRI. Cuma kalau dari acara-acara misalnya kan 
acara yang atau stasiun TVRI yang saya tonton kan TVRI daerah ya mbak?  
Dan itu pasti menayangkan setiap pagi dan sore itu kalau gak salah itu program yang di 
produksi sendiri, sisanya kan 92% itu me-relay dari TVRI nasional. Nah saat menayangkan 
program-program khusus era itu sih yang menurut saya menarik yang saya khas ya, 
karena itu membawa apa ya “nguri-nguri budoyo jowo” kalau gak salah ya mbak ini 
taglinenya yang mereka punya kayak gitu. Itu sih yang terngiang-ngiang dengan saya 
ketika mendengar TVRI itu sih yang di Jawa Tengah tadi “nguri-nguri budoyo jowo” kayak 
gitu seperti itu. 
Seperti yang disebutkan dari kualitas siarannya masih yang sebentar dulu, apa ya 
cenderung kurang baik, terlepas dari apa ya kualitas penangkapan sinyal yang baik atau 
gimana, tapi menurut saya produksi studionya kayaknya masih belum terlalu bagus di 
acara-acara berita kayak gitu dibandingkan stasiun televisi lain. Kayak apa ya 
membuatnya kayak diliat aja beda gitu vibe-nya ketika ngeliat berita yang tayangin CNN 
terutama tuh itu kan CNN kayak produksi studionya itu bagus sama TRANS7 REDAKSI itu 
tuh bagus. Nah begitu ngeliat tayangan berita ataupun apa gitu pokoknya tayangan 
program di TVRI kayaknya masih kurang maksimal dan belum totalitas sih. Cuma gak bisa 
di pungkiri bahwa TVRI semakin berkembang dan semakin memperbaiki diri sih. 

US Oke terima kasih IP, ya.  
Eh saya jadi lebih ingin tahu, mengenai di dalam persepsi anda semua, apa saja sih 
kelebihan dan kekurangan dari TVRI. Boleh dari RR?   

RR Kalau saya di dalam berita itu kalau saya mau kasih apa namanya kelebihannya. Menurut 
saya sih lebih ini ya unik gitu beritanya, iya benar netral, lebih terlihat netral sama kalau 
misalnya program TV yang nasional itu lebih spesifik ke daerah-daerah yang misalnya 
TVRI JOGJA itu sekitaran JOGJA yang bener-bener bagus gitu yang bermutu kalau 
dibandingkan yang lain itu eh jarang ada program yang buat daerah doang.  

US Baik. Boleh di ceritakan seperti apa berita yang netral yang apa jadi gambaran buat anda, 
yang dimaksud berita netral? Apa dibanding dengan TV swasta lain atau bagaimana?   
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RR Iya kalau TV swasta lain kalau gambarannya sih saya gak bisa spesifik soalnya banyak   

US Iya.  

RR Tapi yang saya rasa itu kayak misalnya TV, channel televisi lain itu lebih seperti kata-
katanya berpihak pada A atau B, tapi TVRI itu lebih general, menurut saya. 

US Oke. Itu tidak ada di TVRI ya gitu ya oke. 

RR Gimana? Iya  

US Sementara.. iya itu ndak ada. Kalau kekurangannya?  

RR Kalau kekurangannya… apa ya kekurangannya sendiri mungkin untuk menarik orang-
orang supaya lebih sering nonton lagi ya, jadinya terkadang program nya itu juga di 
tampilkan apa adanya, gitu. 

NM Maksudnya apa sih RR? 

US Apa adanya gimana?  

RR Maksudnya waktu itu saya pernah liat tapi sudah lama atau mungkin apa namanya sudah 
di perbaiki, pokoknya saya sudah jarang nonton berita yang di TVRI, itu waktu itu hostnya 
pas menyiarkan berita itu latar sekitarnya itu tidak semodern seperti TV lain kayak 
TVONE atau METRO TV gitu, cuma kayak polos aja gitu kelihatannya.    

NM Oke.  

US Ada tambahan mbak Nina?  

NM RR apakah itu masalah menurut RR? 

RR Kalau menurut saya sih enggak, cuma itu kayaknya bisa membuat orang melihat kenapa 
TVRI jarang di tonton karena kurang menarik khas ya kayak gitunya. Menurut saya sih. 

NM Oke. Yak seharusnya bagaimana menurut RR? 

RR Hhmm.. lebih di kelihatan modern aja sih menurut saya, kalau seharusnya 

NM Yang belum siapa ya mbak Ummi? 

US Itu baru RR saja 

NM Tentang kelebihan dan kelemahan ya? 

US Boleh ke ML mungkin? 

ML Oke. kalau dari saya kelebihannya itu, dia masih mengangkat nilai-nilai daerah dan itu 
menjadi nilai yang sangat positif di tengah semuanya ingin berlomba-lomba mengangkat 
budaya-budaya lain tapi TVRI masih menjunjung budaya-budaya lokal yang ada di daerah 
lalu untuk beritanya juga benar juga yang tadi dibilang RR, netral. Karena TVRI menurut 
saya dia tidak melebih-lebihkan apa yang dikatakan oleh eh mungkin pemerintah dan 
juga oposisi, gitu kan. Dia menempatkan porsi yang sama antara pemerintah dan juga 
oposisinya.  
Lalu untuk kekurangannya sendiri, mungkin sama kayak RR juga. Jadi menurut saya lebih 
ke produksinya mbak. Produksinya tuh menurut saya tuh masih jelek, kenapa karena 
terkadang saya melihat tuh kayak hostnya tuh kayak masih salah-salah dan juga masih 
belum dan kayak gak ada niat untuk mencapai yang terbaik gitu loh. Padahal kan di TV 
lain kan berlomba-lomba untuk menampilkan yang terbaik dari segi tampilan, lalu ada 
latarnya juga dibuat lebih modern namun TVRI tetap kayak masih itu sudah bertahun-
tahun yang lalu masih dipake gitu Ana. Kayak gak ada inovasi ke depannya gitu. Jadi 
orang malas karena tampilan fisiknya aja sudah jelek. Itu mbak menurut saya. Kurang 
modern apalagi saya kan orang yang cenderung visual jadi saya sangat terganggu dengan 
tampilan visual yang kurang menarik tersebut.  
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US Oke. Naf silakan, kelebihan dan kekurangan dari TVRI. Nanti siap-siap IP dan IN ya. 

Naf Kalau menurut saya, kelebihannya dari TVRI itu karena dia menyajikan berita eh edukasi, 
informasi itu lebih banyak di bandingkan porsi hiburannya.  
Terus untuk kekurangannya itu mungkin segi kualitas gambarnya, jenis program yang di 
tampilkan lebih cenderung ke yang monoton, jadi kayak misalkan program hiburannya 
sendiri seperti drama-drama, drama yang yang sudah tahun 90an di tayangkan kembali, 
atau mungkin acara-acara yang sudah bisa di bilang kuno itu di tampilkan kembali, trus 
kualitas gambarnya yang sedikit buram, warnanya gak cerah itu bikin kadang orang gak 
tertarik nonton TVRI.     

US Oke. IP?  

IP Iya untuk kelebihannya sendiri eh yang tadi sudah saya bilang, dia di spesifik di program-
program yang di produksi sama TVRI daerahnya ya, eh itu dia mengangkat kebudayaan 
daerah di ya yang tadi di acara “ore-ore budoyo jawi” itu tadi terus apa lagi ya. Kayaknya 
saya sudah gak punya alasan lagi untuk menyebutkan kelebihan.  
Kalau untuk kekurangannya sendiri yang tadi, eh mungkin teknologi produksi studionya 
yang masih kurang. Bener yang kayak di katakan ML tadi visualnya masih sangat.. bukan 
sangat jelek ya. Masih dibilang jelek, di saat televisi, stasiun televisi lain sedang 
berlomba-lomba untuk memperbaiki kualitas tayangannya, siarannya eh sepertinya TVRI 
ini apa ya cenderung lambat dalam berkembang untuk memajukan teknologinya, terlihat 
dari kualitas visual tayangannya masih biasa-biasa saja gitu,  trus dan untuk ini produksi 
program daerahnya juga menurut saya masih belum maksimal dan belum totalitas mbak. 
Karena ya itu entah mungkin sumber daya manusianya yang masih kurang berkualitas 
atau eh apa ya sumber daya-sumber daya yang lain seperti kayak entah itu dananya 
mungkin atau teknologi yang mereka miliki gitu. Dan terlepas dari itu semua, TVRI masih 
butuh banyak perbaikan.  
Kalau untuk yang netralitas tadi, saya setuju juga sama pendapat teman yang lain, TVRI 
itu netral gitu, dari sekian banyak eh stasiun televisi swasta yang lain, maksud saya netral 
mungkin yang saya pelajari dari mata kuliah saya ada namanya Konglomerasi Media. 
Stasiun televisi yang lain di miliki oleh orang-orang yang notabene nya ada terlibat dalam 
politik dan menurut saya stasiun televisi TVRI ini, masih mau proporsikan tayangan-
tayangan atau keberpihakannya secara proporsional antara pihak pemerintah dan 
oposisi seperti itu dan bagi itu saya cukup netral dalam memberitakan atau 
menginformasikan sesuatu yang di tayangkan di TVRI, seperti itu. 

NM Oke  

US Naf? Eh iya, eh maaf IN? Naf tadi sudah. 

IN Iya kalau dari aku sendiri keunggulannya TVRI tuh cukup menjaga mutu. Kalau di TVRI 
tuh aku belum pernah nemuin kayak sinetron yang lebay gitu, trus gak pernah nemuin 
acara lawak yang lebay-lebay gitu. TVRI itu juga termasuk stasiun televisi yang 
menghargai para musisi sih, kalau ada acara musik gitu bener-bener musik gak di tambah 
gimmick-gimmick yang gak jelas gitu loh.  
Terus kalau dari kekurangannya, memang dari produksinya mungkin karena itu jadinya 
agak kurang sih kalau dari produksinya mungkin, gitu.   

US Baik. Mbak Nina? 

NM Oke baik. Sekarang saya tanya ke semua ya. Bagaimana penilaian anda satu-persatu, 
kalau ada pernyataan begini “TVRI tuh stasiun TV yang lebih cocok untuk orangtua 
daripada untuk anak muda”.  
Gimana pendapatmu? ML? ML? 
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ML Oh iya maaf mbak. Iya kalau saya sendiri setuju mbak, karena menurut saya ya karena 
itu sih kalau anak muda kan jaman sekarang lebih ingin ya yang visualnya bagus ya dan 
juga ah pengemasan juga lebih anak muda. Kalau menurut saya TVRI yang sekarang yang 
gak mulai di pegang oleh redaksi yang baru, menurut saya sudah jauh berkurang 
daripada di pimpin oleh Helmy Yahya dulu. 

NM Oh berkurang? 

ML Iya, saya dulu sempat ngelihat TVRI waktu jamannya Helmy Yahya tuh menurut saya 
masih sangat anak muda banget. Tapi kalau sekarang lebih menurun sih mbak, karena 
programnya juga mungkin lebih ke cenderung ya buat orangtua sih saya ya 

NM Oke..oke.. Naf? Apa pendapatmu kalau ada yang menyatakan “TVRI adalah stasiun TV 
yang lebih cocok untuk orang tua dibandingkan untuk anak muda”   

Naf Kalau menurut saya untuk saya pribadi sih, lebih condong setuju. Cuman ada sisi tidak 
setujunya, kalau misalkan untuk orang tua itu kan berarti TVRI itu menyajikan acara-
acara yang memang di tujukan untuk orang tua seperti berita dan lainnya. Tapi di satu 
sisi saya sering liat kalau misalkan TVRI tuh juga nyasar ke anak muda kayak ada hiburan 
tentang musik-musik yang lagi tren atau mungkin ada Discovery tadi, trus ada edukasi 
tentang menggambar dan sebagainya. Jadi kayak antara saya setuju dan tidak setuju sih 
mbak tapi lebih ke setujunya karena TVRI ini nyajikannya lebih proporsi informasinya 
lebih banyak dan lagi itu informasinya itu di sajikannya kayak lebih selera orang tua. 
Kayak misalnya DUNIA DALAM BERITA. Nah di DUNIA DALAM BERITA itu kan disajikannya 
lebih condong ke hal-hal yang isu-isu serius itu lebih condong ke orang tua dibandingkan 
ke anak muda. Terlebih juga tampilannya lebih disenangin sama orang tua dibanding 
anak muda kalau menurut saya. Karena nenek saya sendiri juga nonton TVRI, bilangnya 
juga lebih enak TVRI dibandingkan berita acara lainnya. 

NM  Oke-oke. Baik Naf terima kasih. Eh RR? 

RR Eh iya mbak, kalau saya juga setuju apa namanya kalau TVRI disebut cocok untuk orang 
tua, kenapa karena program-programnya sendiri. Bukan programnya ya apa namanya 
lebih banyak informasi yang kebanyakan orang tua itu memang melihat televisi itu 
memang di cari informasi bukan ke hiburan, bisa gitu juga. 
Ya tampilannya ramah terhadap mata orang tua yang cocok dengan tampilan seperti itu 
menurut saya. 

NM Oke baik. Sekarang IN? 

IN Kalau dari saya 11-12 sih, soalnya dari TVRI juga menayangkan Belajar dari Rumah itu 
kan juga perlu untuk anak remaja, untuk anak kecil itu juga bisa. Jadi untuk orang tua 
ataupun anak muda juga 11-12 perlu semua, soalnya juga menayangkan untuk anak 
muda, untuk orang tua juga ada, untuk event-event olahraga itu kan biasanya juga di 
sukai oleh anak-anak muda gitu. 

NM Oke. Baik IN. Sekarang IP, silakan? 

IP Iya. Untuk pertanyaan tadi saya sangat setuju, betul.  

NM Sangat setuju. Oke gimana, IP sangat setujunya itu? 

IP Dilihat dari visualnya tadi, itu memang kayak entah ini target pasarnya TVRI atau gimana 
karena tapi saya merasa kalau itu hanya cocok dilihat oleh orang tua. Terus di samping 
itu gaya pembawaan ya, misalkan di acara-acara yang informasi kayak yang informatif 
seperti itu dan itu gaya pembawaannya cenderung kaku dan kita sebagai eh generasi 
milenial tentunya tidak nyaman dengan gaya kaku itu. Lebih sedangkan kayak lebih 
fleksibel nyantai seperti misalkan ambil contoh saja CNN itu presenternya itu luwes eh 
fleksibel tapi tetap lugas dan informatif, dan itu sangat asyik bagi kami milenial untuk 
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menikmati dan tetap informatif juga dan tidak kehilangan esensinya untuk 
menyampaikan suatu informasi. Terus tayangan-tayangannya yang seperti hiburan-
hiburan itu... itu acara yang ini loh yang legenda-legenda yang apa ya kerajaan-kerajaan 
jaman dulu dan itu sudah bukan masanya lagi gitu Koh. Dengan mungkin generasi 
milenial masih beberapa ada yang suka dengan tayangan seperti itu tapi dengan 
kemasan yang baru sebenarnya bisa lebih fresh atau lebih segar gitu.  
Nah kalau TVRI itu hanya semata-mata gitu mentah-mentah menayangkan itu tanpa 
dikemas lagi dengan gaya-gaya yang baru dan lebih fresh gitu, jadi dengan alasan-alasan 
itu saya setuju dengan pernyataan tersebut bahwa TVRI sekarang itu lebih cocok untuk 
di tonton atau ditayangkan oleh orang dewasa gitu.  

NM Oke.  
Kalau gitu saya tanya lagi hal yang kedua. “ Menonton TVRI itu bagi anak muda terlihat 
gak keren, itu jadul jaman dulu” setuju gak dengan pendapat itu? 

IP Setuju. Tapi tidak sangat setuju hanya di batas yang setuju. Karena di saat perkembangan 
teknologi yang cukup pesat ini, media-media  informasi saat ini banyak yang lebih 
menarik gitu lebih fresh kemasannya dan lebih bagus gitu lebih modern, visualisasinya 
yang bagus lebih menarik dan bisa di terima informasinya lebih baik oleh milenial 
daripada TVRI gitu. Seperti yang saya sebutkan di sebelumnya bahwa tidak dipungkiri 
bahwa TVRI itu masih membutuhkan banyak perkembangan dan perbaikan gitu. Entah 
dari sisi teknologi entah dari sisi sumber daya manusia yang dimiliki.  
Dari faktor-faktor itu, itu yang menyebabkan saya apa ya mengatakan bahwa “kalau 
milenial menonton TVRI mungkin terkesan ketinggalan jaman” itu, kayak mungkin 
kasarannya kalau saya bilang gini nih “kok lo masih nonton TVRI?’ gitu Koh. Sedangkan 
banyak media-media lain yang lebih menarik, lebih keren gitu untuk di tonton dan lebih 
informatif juga pastinya dan mereka lebih berbobot daripada TVRI gitu Koh. Mungkin 
bisa jadi alternatif tapi itu sekian alternatif dari sekian banyak alternatif media gitu.  

NM Dan itu di media baru ya? 

IP Betul. Betul sekali media baru saat ini sangat banyak dan menjamur ya sepertinya  

NM Oke. Eh buat IP sendiri sekarang ini TVRI sudah menempatkan anak muda sebagai target 
audience-nya belum, sebagai sasaran penontonnya? 

IP Eh belum. 

NM Belum  

IP Iya 

NM Lebih ke orang tua? 

IP Lebih ke orang tua. Karena mungkin kayak yang tadi spesifik kita membicarakan untuk 
program daerah yang di produksi oleh TVRI daerah itu. 
Seperti misalnya program kebudayaan. 
Sebenernya bagus, ide atau gagasan yang dimiliki oleh TVRI itu untuk mengangkat 
kebudayaan seperti misalnya kalau di TVRI Jawa Tengah itu mengangkat kebudayaan 
Jawa Tengah, Semarang kan bahkan ada program TV yang bertajuk Semarangan yang 
saya bilang… Itu ide atau gagasannya menurut saya sangat baik untuk mengangkat 
kebudayaan, cuma kemasannya itu kurang dikemas sedemikian rupa agar menarik anak 
muda gitu. Dan jadi yang saya yang saya perhatikan selama ini saya juga pernah 
menonton acaranya dan saya menilai bahwa itu tuh kemasannya masih jadul dan tidak 
menarik. Jadi antusiasmenya untuk menonton itu kurang gitu loh, kemasannya itu tidak 
untuk anak muda banget.  
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Dan kalau misalkan ini ya saya ambil kata perumpamaannya adalah “nggak Milenials 
banget gitu”. Dari kemasannya sendiri itu tidak menarik dan cenderung membosankan 
ketika di tonton gitu, menurut saya. 

NM Okay. IP, ini saya ngeborong pertanyaan ke kamu nanti juga yang lainnya saya borong 
juga ya pertanyaannya ya teman-teman ya. Maafkan.  
Nah saran kamu untuk TVRI apa, untuk agar TVRI di sukai oleh anak muda? 

IP Oke. Kalau bisa jadi dengan cara-cara yang apa ya sederhana sih mbak, mungkin kayak 
riset gitu... melakukan riset kembali atau gak tuh belajar dari stasiun televisi swasta yang 
lain tapi tidak semata-mata meniru. Belajar.. mungkin mereka bisa menambahkan 
inovasi dari TVRI itu sendiri gitu misalkan bagaimana mengemas eh suatu program 
televisi agar eeh menarik untuk di lihat milenial dan yang paling utama adalah pertama 
riset pasar dulu, menurut saya itu. Eh mempelajari bagaimana milenial sekarang dan 
minat milenial itu seperti apa? Program TV ideal yang menarik bagi milenial itu seperti 
apa? Baru kemudian riset ke stasiun televisi swasta lain, misalkan nanti di riset pasar itu 
menunjukan yang ideal itu atau yang bagus itu seperti apa, misalkan menyebutkan 
stasiun televisi A, mungkin bisa belajar dari stasiun televisi A menggali atau mempelajari 
yang baik-baik dan kemudian di kembangkan di TVRI itu sendiri dan menggunakan cara-
cara mereka sendiri membuat inovasi gitu dari riset-riset yang sudah dilakukan itu tadi 
dan contohnya dengan melihat riset pasar itu. Dan yang kedua perlunya ini sih, yang saya 
tahu TVRI itu punya nasional ya atau swasta ya.. nasional ya gitu.  

NM Setahunya IP aja apa? 

IP Oh iya. Yang saya tahu itu. Perlunya mengembangkan ini sih sumber daya manusianya 
lagi.  
Dari fresh graduate gitu, yang sudah mungkin mempelajari tentang pertelevisian dan 
dunia penyiaran lebih baik gitu. Dan tentunya itu sih mengembangkan teknologi yang 
dipunya untuk produksi studionya dan untuk penyiarannya seperti itu.   

NM Oke, IP. Makasih ya. 

IP Iya. 

NM Nah sekarang ke Naf. 

Naf Iya mbak. 

NM Oke Naf, menurutmu nih menonton TVRI bagi anak muda tuh keliatannya gimana? 
Apakah dia tidak keren? Apakah itu jadul? Apa gimana?   

Naf Kalau menurut saya pribadi, saya gak bisa nentuiin itu terlalu jadul atau gimana sih. 
Soalnya selera orang berbeda-beda mbak kalau menurut saya.  

NM Oke.  

Naf Jadi, kalau saya liat anak muda masih nonton TVRI itu saya malah justru kagum, wah, 
keren. Dia masih nonton TVRI, soalnya jarang sekali anak muda masih nonton atau 
bertahan sama nonton TVRI gitu mbak kalau menurut saya. 

NM Oke. Naf sendiri melihat TVRI sudah menempatkan anak muda sebagai sasaran 
penontonnya belum? 

Naf Kalau menurut saya belum sih mbak. Soalnya dari segi eh acaranya sendiri yang 
ditawarkan, trus juga dari segi tampilan masih lebih dominan ke arah orang tua. 

NM Oke. Kalau begitu ketika Naf tadi mengatakan bahwa kalau ada anak muda yang masih 
nonton TVRI itu keren. Itu boleh di ini lagi gak, di jelaskan lagi. Kenapa? Kenapa kamu 
anggap itu keren justru? 
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Naf Karena ini maksud saya beda di antara yang lain mbak. Karena saya jarang menemukan 
anak muda masih bertahan nonton TVRI mbak. Jadinya saya menganggap bahwa ada 
orang menonton TVRI tuh sebagai suatu yang WOW gitu mbak. Bagi saya pribadi. 

US Apa Naf ada saran, bagaimana agar TVRI bisa lebih baik dalam eh menarget anak muda 
sebagai penontonnya? 

Naf Eh kalau saran dari saya, sebaiknya TVRI itu lebih perbanyak riset tentang bagaimana 
program yang lebih disukai oleh anak muda saat ini karena saya lihat program-program 
di TVRI ini sebenarnya baik, di mana dia itu menempatkan sisi edukasi dan informasi 
lebih banyak dibandingkan dari hiburan. Tetapi sajiannya program ketika ditampilkan 
atau tampilan dari programnya itu sendiri bikin lebih kuno atau bisa di katakan kuno 
karena dari warna yang tidak menarik terus gambar yang sedikit buram dan sebagainya 
itu tidak mencerminkan bahwa itu untuk anak muda dan justru cenderung bisa membuat 
anak muda itu bosan nonton di TVRI mbak.  

US Oh baik. 

Naf Kalau bagi saya sih kayak gitu. 

US Iya Naf. Berikutnya ML, silakan. Bagaimana pendapat anda terhadap anak muda yang 
masih nonton TVRI dan apakah TVRI sudah menarget anak muda sebagai penontonnya? 

ML Eh kalau menurut saya pribadi sih mbak, kalau TVRI itu menurut saya, anak muda yang 
masih nonton TVRI itu menurut saya keren.  
Karena TVRI itu menurut saya satu-satunya TV di Indonesia yang tidak menonjolkan sisi 
gimmick-nya dan itu menurut saya sangat luar biasa di tengah era seperti ini ya, televisi 
tuh kebanyakan gimmick kalau menurut saya. Dan juga tidak mendidik karena banyak 
menampilkan sesuatu yang tidak eh sepantasnya ditampilkan di TV ditonton orang lain, 
ditonton orang banyak, tapi ditampilkan gimmick dan itu sangat tidak mendidik. Dan 
TVRI mampu menampilkan itu konsisten sampe sekarang.  
Lalu apalagi ya mbak pertanyaannya? 

US Apakah TVRI sudah menempatkan anda, kaum muda sebagai audiencenya? 

ML Eh kalau menurut saya belum. Karena ya seperti yang dibilang teman-teman tadi, TVRI 
masih kurang meriset lagi seperti apa yang diingini anak muda itu, lalu bagaimana 
mengemasnya yang cocok untuk anak muda. Jadi menurut saya masih kurang di riset nya 
aja sih mbak, kayak gitu 

US Ada saran mungkin? Jenis-jenis tontonan yang cocok untuk anak muda seperti anda? 

ML Eh kalau menurut saya acara-acara yang lebih cocok untuk anak muda adalah acara-
acara yang lebih kekinian ya mbak. Yang behubungan dengan mungkin kayak trend-trend 
fashion, trus lalu ada mungkin juga ada acara musik yang dikemas lebih baik lagi lebih 
modern dengan host-host yang lebih kekinian lagi, dan mungkin di influencer-influencer 
juga mungkin dilibatkan dalam pembuatan acara itu. Dan mungkin TVRI yang masih 
kurang adalah belum mencoba beralih ke layanan digital streaming di internet dan itu 
masih sangat menurut saya sangat menimbulkan… kan semakin lama kan semakin 
mengikis penontonnya kalau tidak beradaptasi ke digital gitu.  

US Yang di maksud influencer berarti yang sosial media influencer ya? Jadi dipindahkan ke 
TV gitu ya? 

ML Iya kalau menurut saya seperti itu. Kan anak muda sekarang kan lebih cenderungnya 
lebih ke influencer apa-apa kalau kata influencer di turuti aja. Jadi kan menurut saya itu 
yang apa namanya yang lebih baik lagi dan juga misalnya jadi solusi buat gimana caranya 
memerangi gimmick-gimmick itu tadi mbak dan juga kayak tayangan tidak berkualitas di 
televisi lain gitu.   
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US Baik. Terima kasih ML. 

ML Iya. 

US RR. Silakan. 

RR Kalau menurut saya kalau jadul, menurut saya iya. Tapi kalau keren, saya bilang keren. 
Soalnya kalau di liat jadulnya itu memang programnya itu kelihatan seperti entah TVRI 
atau apa namanya memang seperti itu target pasarnya tapi pengemasan dan 
tampilannya itu masih terlihat monoton dan kurang cocok untuk milenial.  
Kalau kerennya itu, menurut karena TVRI itu memang terlihat berbeda sih walaupun saya 
tidak tahu spesifiknya apa tapi terlihat berbeda gitu dari program yang lain. Oh iya benar 
ya seperti dibilang tadi, eh gimmicknya tidak ada jadi kayak memberikan programnya 
seperti apa adanya dan itu yang bikin orang apa namanya tidak terlalu melirik TVRI 
sebagai program yang “Wah apa nih yang bikin penasaran”, itu terlihat apa adanya, 
menurut saya gitu. 

US Ada saran mungkin. Apakah anda juga sudah merasa manjadi target ya, sebagai anak 
muda di TVRI?   

RR Hhmm.. buat saya belum. Soalnya ya itu tadi apa namanya masih terpaku pada orangtua 
sih menurut saya. Kalau saran. 
Saran saya itu, kalau misalnya target pasarnya tuh untuk umum, coba kaji lagi dengan 
riset seperti apa sih apa yang diminati oleh orang-orang jaman sekarang atau milenial 
juga dengan program-program yang lebih cocok dan kekinian yang ditampil.. untuk di 
tampilkan TVRI gitu, kayak misalnya ya benar tadi fashion atau berita-berita yang viral 
yang gak harus berita besar tapi yang viral aja kayak ya sederhana tapi menarik gitu yang 
orang mau ngeliat juga. Menurut aku gitu sih 

US Ada topik-topik khusus yang bisa anda ingin sarankan pada TVRI untuk diangkat? 

RR Misalnya gimana tuh topiknya? 

US Eh berdasarkan dari interest anda misalnya kalau anda penontonnya gitu apa kira-kira? 

RR Ooh.. kalau saya penontonnya jujur saya lebih suka hiburan, hiburannya yang lebih apa 
namanya apa ya namanya lebih mungkin kayak ada program yang lucu atau program 
yang kekinian sama euhm sama pengemasan yang modern gitu, kalau buat saya.  

US Terima kasih. IN? 

IN Ehm.. kalau dari saya mungkin ya kalau untuk milenial yang melihat TVRI sekarang 
mungkin yang ya kurang sih, soalnya mungkin kan milenial sekarang mencari yang lebih 
trend-trend mungkin. Soalnya kalau dari TVRI sendiri mungkin agak kurang di dari acara-
acara di televisinya soalnya mungkin milenial kan ingin TVRI menyediakan infrastruktur 
dan teknologi penyiaran yang mampu   menjamin siarannya dapat di akses lebih mudah 
gitu seperti kualitas audio visual yang cukup baik gitu. Untuk dari acaranya juga mungkin 
juga kurang diminati dari milenialnya soalnya kalau dari televisi lainya kan ada kayak 
sinetron-sinetron yang lebih di sukai.. soalnya kalau dari TVRI kan mungkin belum ada 
seperti artis-artis yang lagi hits-hits gitu. Terus kalau dari saran ya mungkin yang lebih di 
kalau dari... bingung.  

US Gak papa, silakan. 

IN Kalau dari cara nontonnya sendiri ya lebih dari produksinya ya mungkin dibaikan lagi, 
gitu. 

US Terima kasih Fania. Baik untuk semua iya yang ingin saya tanyakan adalah apa sih yang 
anda cari dari sebuah tayangan televisi, jadi dari sebuah televisi tuh apa kira-kira yang 
anda cari eh kebutuhan apa yang terpuaskan dari eh menonton tayangan televisi? 
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Apakah lebih ke informasi, hiburan, atau untuk ada bahan omongan sama teman-teman, 
atau apa kira-kira? Kalau menurut anda masing-masing, mungkin tidak ada jawaban 
tunggal ya disitu ya. Silakan. Mulai dari Naf?  

Naf Kalau saya pribadi saya lebih suka cari televisi yang nyajiin informasi lebih banyak sih 
mbak, soalnya saya cenderung orangnya tuh kadang malas untuk membaca jadinya saya 
lebih dominan untuk melihat dan mendengar, jadi tontonan yang bagus menurut saya 
lebih yang condong ke informasi sih mbak. 

US Silakan IP 

IP Eh bisa diulangi mbak? 

US Iya. Apa yang anda cari dari sebuah tayangan televisi, apa kebutuhan yang ingin iya, 
dipenuhi dari situ? 

IP Iya. Yang pertama itu yang pasti informatif. Informatif itu artinya bisa mencakup semua 
informasi eh trus aktual juga, eh bisa membawa apa ya, mengurangi ketidakpastian di 
masyarakat mungkin acara-acara itu kayak kita bisa mengkonfirmasi dari acara itu kayak 
oh iya ternyata rumor ini benar, isu ini benar, biasanya kan media sosial kan gak bisa di 
jamin 100% ya ininya keakuratannya atau kebenarannya kayak gitu. Nah ketika 
menonton televisi biasanya kan itu lebih akurat dan lebih aktual juga. Nah dari acara 
program TV yang informatif itu diharapkan bisa ini ya sebagai tempat apa ya konfirmasi 
masyarakat mengenai suatu fenomena atau informasi gitu nah itu yang informatif. Dan 
yang kedua itu menghibur, ya entertaining gitu gaya pembawaannya di kemas dengan 
cara-cara yang segar terus dengan fleksibel saja gitu gak terlalu kaku dan gak gak formal-
formal banget gitu, mengikuti eh apa ya minat masyarakat saat ini yang cenderung 
memang seperti itu gitu loh yang serius tapi tapi tetap fleksibel tetap luwes gitu, gak 
terlalu kaku gitu. Terus idealnya program TV bagi saya tuh selain informatif visualnya 
bagus yang tadi sepertinya sejauh ini itu saja sih mbak. Iya.  

US Berikutnya RR. Apa yang dicari terutama dari program televisi? 

RR Kalau secara umum saya mencari ini informasi. Informasi yang paling penting sih 
menurut saya dan trus yang kedua adalah hiburan, itu yang paling dicari. 

US Oke. Eh mungkin ada hal-hal lain yang membuat kemudian satu tayangan menarik 

RR Tayangan menarik misalnya kayak  kalau di METRO TV tuh ada MATA NAJWA ya, itu yang 
jadi pengen liat apa sih kelanjutan dari berita yang sedang berbincangkan ramai saat ini 
lalu bincangkan langsung kepada narasumber tersebut. Misalnya saya seperti itu untuk 
berita yang informasi. Kalau untuk hiburan misalnya itu film-film yang menarik sudah di 
umumkan sebelumnya jadi kayak pengen liat gitu, gitu mbak. 

US Oke.  

IP Maaf kak RR, MATA NAJWA itu di TRANS7  

RR Eh iya sorry 

US No problem iya nggak papa. Eh silakan ML. 

ML Kalau saya yang pertama lebih itu sih mbak pertama berita dulu ya informasi berarti. Nah 
kalau yang kedua itu saya tuh lebih pilihnya eh info.. lebih ke hiburan atau entertaiment 
gitu. Gitu mbak.    

US Iya. Mungkin ada kualitas-kualitas khusus ya, yang menjadi pertimbangan anda dalam 
menonton sebuah acara televisi. 



223 
 

ML Oh kalau dari saya kualitas khususnya ya itu sih mbak saya kan orang yang lebih ke visual 
jadi saya lebih mengutamakan tampilannya yang bagus dan kekinian lalu juga itu mbak, 
unik plusnya, unik plus dan juga value apa yang dibawa oleh acara tersebut.     

US Oke. IN  

IN Iya, kalau dari aku mungkin lebih suka di film-film yang bagus-bagus yang update kan, 
kalau sama TV yang sama kondusif jauh lebih update dari yang bisa di liat anak-anak 
muda terutama kaum milenial, itu aja sih. 

US Oke. Baik. Boleh sebutkan masing-masing satu acara yang paling anda sukai dan satu 
acara yang paling tidak anda sukai, serta alasannya. Silakan boleh mulai dari IN dulu. 

IN Acara yang di sukai ya, bingungi aduh.. kalau yang disukai sih INDOSIAR. INDOSIAR 
biasanya ada…ada..itu LIDA..LIDA itu yang atau kompetisi-kompetisi. Kalau yang gak suka 
sih.. 

US Kompetisi apa khususnya, menyanyi? Atau.. 

IN Menyanyi.  

US Ada judul khusus IN? 

IN LIDA sama D’ACADEMY tuh biasanya suka. 

US Nah yang tidak di sukai? 

IN Kalau yang gak di sukai belum ada sih, soalnya gak pernah “ah aku gak suka, TV ini”  

US Oh gitu. Alasannya suka dengan kompetisi tadi menyanyi? 

IN Ya seru aja, sama penyiarnya hostnya itu pada lucu-lucu pada bisa buat ketawa-ketawa 
gitu. 

US Oke. siapa yang bawakan acara tersebut? 

IN Kalau hostnya itu Ramzi, itu ada kan ada Rizky Billar sama Lesti juga itu yang lagi 
menjulatnya para milenial pada suka yang menjodoh-jodohkan itu. Terus ada Andika 
Pratama juga biasanya.   

US Baik. Terima kasih IN, ya.   

IN Iya. 

US IP silakan. 

IP Eh tadi pertanyaannya di sukai juga atau yang tidak di sukai saja ya mbak? 

US Yang disukai alasannya, yang tidak disukai alasannya? 

IP Oke baik.  

US Iya. 

IP Hhhmm.. acara yang saya sukai sejauh ini sih masih ON THE SPOT dari dulu, ada jenis 
yang sejenis yaitu SPOTLITE, yaitu ketika saya….. 

US Hallo.. suaranya agak putus-putus IP? 

IP Iya mbak.. 

US Boleh diulang, iya. Satu kalimat terakhir. 

IP Oh oke. untuk program acara yang saya sukai itu program acara informatif yang 
mengumpulkan beberapa informasi menjadi satu tayangan gitu mbak, misal kayak 
SPOTLITE sama ON THE SPOT, eh itu dua-duanya di eh stasiun televisi TRANS7. SPOTLITE 
itu ketika pagi dan ON THE SPOT ketika setelah kita penat seharian beraktivitas itu 
nontonnya informatif dan cukup santai acaranya, itu saya paling suka acara-acara 2 itu. 
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Eehh yang gak saya sukain jujur saya gak suka yang CATATAN HATI SEORANG ISTRI 
hehehehe 

US Hehehe iya ada alasan tertentu mengapa anda tidak suka? 

IP Ada alasan tertentu, eh karena itu apa ya? Drama-drama yang dibawakan terlalu 
berlebihan kadang ada yang di luar nalar gitu loh gak bisa masuk logika gitu, kadang 
kayak masa ini kayak gini tapi ini itu gak bisa, gak relate di real life gitu mbak. 

US  Iyak..iyak.. 

IP Terus di samping itu kayak acara itu tuh pada awalnya bagus kayak meng-up hikmah-
hikmah kehidupan gitu kan, tapi semakin ke sini semakin membosankan dan terkesan 
monoton dan itu-itu aja dan masalah kehidupannya kayak ‘aduh ini lama-lama basi 
banget dan gak pernah… gak pernah ada yang wow dari acara-acara yang setiap episode-
episode barunya seperti itu itu mbak. 

US Iya.  

IP Jadi itu alasan saya gak suka acara itu sih  

US Oke baik IP terimakasih ya. Naf…  

Naf Iya mbak. Kalau saya acara yang saya sukai itu acara-acara informasi kayak ON THE SPOT, 
SPOTLITE, DISCOVERY. Terus kalau beritanya sendiri itu saya lebih suka yang di METRO 
XIN WEN. 
Terus kalau yang gak di sukai itu, saya ndak suka sinetron mbak yang contohnya kayak 
tadi yang CATATAN HATI SEORANG ISTRI atau ANAK JALANAN nah itu menurut saya 
terlalu lebay dan topik nya itu di situ-situ terus jadi kayak kurang relate sama kehidupan 
nyata, kalau menurut saya. 

US Baik. Boleh tahu mengapa anda punya referensi punya kesukaan terhadap METRO XIN 
WEN?  

Naf Eh pertama karena saya suka bahasa Mandarin mbak, yang kedua karena menurut saya 
itu kalau di METRO XIN WEN itu lebih kayak gini loh mbak, berita yang di sajikan itu gak 
monoton ke politik tapi ada berita-berita yang kayak eh informasinya tuh gak cenderung 
ke kayak pemerintahan gitu kayak misalkan tentang bisnis yang sedang tren masa kini 
trus saham dan lain sebagainya. 

US Hhmm.. baik-baik terima kasih Naf. ML. 

ML Kalau saya yang paling saya sukai adalah program itu mbak CNN yang pagi hari itu. 
Yang program berita itu, alasannya karena dia berita yang di sampaikan dengan secara 
ringan jadi eh di cernanya juga lebih.. juga lebih tangkap di otak dan tidak membosankan. 
Lalu ada juga kalau untuk entertaiment nya saya lebih suka Indonesian Idol di RCTI. 

US Iya  

ML Acara kompetisi musik, karena menurut saya itu sangat menghibur lalu juga sistem 
penilaiannya juga fair dan saya juga pernah ada kesempatan nonton langsung di 
studionya itu  

US Aahh.. 

ML Jadi saya lebih berkesan. 

US Iya, ada pengalaman langsung ya, sebagai audience. 

ML Iya. Kalau untuk yang tidak saya sukai adalah acara-acara ya seperti itu kayak dulu ada 
acara azab juga mungkin sekarang ada SUARA HATI tuh kayak lama-lama lebay banget 
gitu jadi saya jadi jijik lama-lama. 
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US Baik. 
RR silakan. 

RR Eh kalau saya acara informatif juga kayak MATA NAJWA, yang informatif tapi menghibur, 
ON THE SPOT juga masuk kategori yang saya sukai dan sering di tonton. Euhm soalnya 
itu memang enak pembawaannya enteng, mudah di cerna, sama seru gitu kalau di 
tonton dan ikuti. Nah kalau yang di sukai itu sinetron, sinetron yang bener-bener opera 
sih, opera sinetron tuh kebanyakan gimmick dan cuma memperlihatkan sisi yang 
berlebihan cuma buat narik orang buat dia nonton tapi isinya itu bobotnya kurang 
menurut saya jadi saya kurang suka.  

US Oke. Terima kasih RR. Ya baik. Saya ingin tanya juga kepada anda semua sejauh apa 
sebetulnya eh penerimaan terhadap TV baik itu TVRI maupun televisi swasta lainnya, di 
tempat anda atau di domisili anda. Tadi sempat dibilang bahwa kalau... IP bilang TVRI itu 
paling jelek eh apa namanya penerimaannya. Silakan IN?  

IN Iya. Penerimaan.. 

US Bagaimana penerimaan sinyalnya sinyal TV di tempat anda, di lokasi anda? 

IN Kalau di sini sih baik-baik aja, cuma kadang juga ada yang jelek gitu, soalnya TV nya masih 
TV tabung gitu biasa. Mungkin, mungkinkan sekarang juga ada TV yang make Wifi tuh 
belum tahu sih, belum pernah nyoba.  

US Iya. Perbandingannya antara penerimaan TVRI dengan televisi swasta lain, seperti apa? 
lebih bagus, sama? 

IN Dari audio-nya. Dari audio-nya ada perbedaan kemeresek-kemeresek gitu 

US TVRI kemeresek gitu? 

IN Iya. 

US Oke. Ada lagi? 

IN Sudah itu aja. 

US Naf, silakan. 

Naf Iya mbak, kalau dari eh kalau dari saya di Ungaran itu penerimaan sinyal TV TVRI itu 
cukup baik, cuma di beberapa kesempatan semisal ada hujan atau apa itu jadi kayak 
bluret gitu mbak, banyak semutnya kayak gitu, tapi untuk TV-TV lainnya itu justru normal 
kalau walaupun hujan dsb. 

US [gangguan sinyal] IP. Tadi sudah sempat sebut ya. 

IP Iya. 

US TVRI jelek kalau di tempat IP tapi silakan elaborasi kalau ada  

IP Sudah pernah. Sudah sempat saya singgung sebelumnya kalau penerimaan sinyal televisi 
di stasiun TVRI khusus nya di daerah saya ini sangat jelek mbak karena sudah dilakukan 
berbagai cara gitu kayak, sampe pernah ganti antena gitu, nah stasiun televisi yang 
lainnya tuh jernihnya bukan main tapi TVRI itu masih sama aja.     

US Oke. 

IP Gak ada perubahan. Sempat misal sesekali ini kayak ada kayak keajaiban gitu mbak, eh 
tiba-tiba di satu hari dia nangkep jelas, warnanya jelas, gambarnya gak buram, gak ada 
apa, dan besoknya sudah gak ada lagi gak bertahan lama kalaupun dapat sinyal yang 
bagus itu hanya bertahan kayak paling hanya beberapa jam atau satu hari lah paling lama 
kayak gitu. 

US Ya... 
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IP Dan apalagi, kalau hujan. sudah hujan, sama sekali gak dapat apa-apa.    

US Heumm.. 

IP Biasanya kalau lagi cuaca bagus kayak gini tetap dapat suara-suara sebenernya agak 
mungkin jelas walaupun ada kemeresek-kemereseknya sedikit tapi tetap gambar sama 
sekali tidak jelas jadi untuk penangkapan sinyal di daerah saya masih sangat kurang. 

US Kalau TV swasta lain? 

IP Jelas. Jelas sekali kayak semuanya jelas banget, kayak GLOBAL TV, TVRI eh TVRI, RCTI, 
SCTV tuh jelas yang lainya   

US Jadi hanya TVRI ya. Oke. 

IP Iya betul.  

US Baik.  
ML? 

ML Kalau di tempat saya sama mbak, jadi TVRI nya terhitungnya jelek sih. Jadi kalau iya 
situasi tertentu aja kayak hari-hari tertentu kadang-kadang baik sinyalnya jadi jernih gitu 
tapi kadang tapi rata-rata sih jelek, dibanding TV yang lain ya gitu.   

US Baik.  
RR?  

RR Kalau saya kalau di kasih persentase TV-TV swasta lain tuh 100% dan TVRI mungkin 85% 
kualitasnya begitu. Soalnya di sini juga sudah pake apa namanya antena booster jadi.. 
sebelumnya kalau belum pake itu semuanya kurang bagus. 

US Jelek.  

RR Apalagi TVRI, jadi tambah buruk, tapi pas pake itu jadi sudah mendingan jadinya saya 
bilang sudah lumayan baguslah… Itu TVRI. 

US Apa kualitas penerimaan tersebut membuat anda kemudian apa namanya tidak terlalu 
memilih untuk menonton TVRI? 

RR Eh enggak sih. Soalnya apa namanya buruknya itu maksudnya itu kurang bagusnya itu 
gak bikin saya buat “ah ini terlalu jelek, minat aja gak gitu” masih standar lah masih biasa 
aja. 

US Baik. Naf gimana? Apa jadi membuat anda tidak berminat buat menonton? 

Naf Eh kalau saya pribadi enggak pengaruh sama minat saya sendiri sih mbak, soalnya saya 
nonton juga tergantung apa kebutuhannya kayak isi programnya itu tentang apa baru 
saya tonton. Jadi gak berpengaruh sama sekali kalau di saya. Karena juga TVRI di saya 
juga masih kelihatan jernih juga. 

US Baik. IP gimana? 

IP Yang tentang sinyal tadi apa bukan? 

US Eh bukan. Jadi apa gara-gara sinyal tadi atau gara-gara penerimaan anda jadi tidak 
menonton TVRI karena kualitasnya lebih buruk dibanding TV yang lain 

IP Iya betul. Karena eh tadi kan, karena penerimaannya yang jelek gitu eh yang saya tonton 
adalah hanya semut terang ya mbak seperti itu. Kayak gambar yang kresek-kresek sangat 
tidak jelas dan itu tentunya kalaupun kita tonton juga kita gak mendapat apapun, 
mungkin iya suara tapi televisi itu kan media ini ya audiovisual lalu apa artinya jika hanya 
mendengar gitu tapi visualnya hanya buram, eh mungkin hanya abu-abu atau bergaris-
garis yang bergerak terus secara dinamis seperti itu, itu menjadi alasan utama saya tidak 
menonton ah TVRI, kalaupun bagus eh mungkin ini sih visualnya juga masih kurang baik 
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juga menurut saya di samping yang tadi, tapi masalah utamanya pasti gara-gara 
penerimaan sinyal yang jelek itu tadi makanya tidak menonton TVRI, gitu.   

US Baik IP.  
ML gimana?  

ML Jadi kalau saya sangat menggangu sih, karena kan ketika kita ingin nonton tapi sinyalnya 
jelek kan ya otomatis kan jadi batal nonton, nah itu jadi  salah satu kita dalam menonton 
TVRI, gitu. 

US Oke. IN 

IN Kalau dari pengalaman pribadi waktu itu pernah rebutan TV sama ibu, waktu itu lagi 
nonton di kamar terus itu kebetulan juga nonton TVRI. Terus langsung pindah ke ruang 
tamu pake TV yang berbeda tapi juga sama aja itu, masih buram, masih jelek itu sinyalnya 
yang ketangkep.  

US Itu membuat anda kemudian tidak apa namanya menghalangi untuk menonton ya? 

IN Tapi tetap nonton di LIVE, soalnya itu pas disuka  

US Baik. 
Apa anda semua pernah mendengar istilah Lembaga Penyiaran Publik? Silakan yang 
pernah dengar? 

ML Kalau saya pernah mbak.  

US Iya silakan. 

IP Pernah mendengar itu waktu ada kuliah umum Helmi Yahya selaku direktur utama TVRI 
di kampus saya. 

US Hhhmm.. boleh..boleh ini boleh di share apa yang anda ketahui tentang Lembaga 
Penyiaran Publik? 

IP Oke jadi kalau Lembaga Penyiaran Publik tuh, dia adalah lembaga yang independen dan 
itu milik negara jadinya, jadinya tuh tidak bukan tujuannya profit dan itu murni untuk 
hanya menyampaikan informasi saja. Dan eh seperti intinya tuh kalau menurut saya ya 
itu jadinya kayak penghalang untuk TVRI untuk bisa lebih maju daripada yang saat ini 
mbak.     

US Baik. Ada tambahan mungkin ata u pendapat lain dari IP, silakan. Atau Naf?    

Naf Eehh dari saya tidak mbak. Soalnya saya kurang mengetahui dengan pasti Lembaga 
Penyiaran Publik kinerjanya seperti apa. 

US Iya baik.  
RR? Silakan  

RR Eh kalau saya kurang.. kurang tahu eh mbak tentang Lembaga Penyiaran Publik ini, baru 
dengar saya. 

US Oke gak papa. IP? 

IP Iya mbak saya juga masih minim informasi tentang Lembaga Penyiaran Publik. 

US Baik.  

IP Masih orang awam.  

US Baik. IN?  

IN Saya juga belum tahu tentang itu.  

US Baik. Kalau begitu apa yang anda ketahui tentang perbedaan TVRI dengan televisi 
swasta?  



228 
 

RR?  

RR Perbedaan TVRI dengan TV swasta... menurut saya TVRI itu lebih TV berita ya. Kalau TV 
swasta juga ada sih berita cuma bedanya itu kalau secara euhm apa ya kalau secara eeh 
mungkin pembawaannya aja sih sama tampilannya aja sih menurut saya yang berbeda 
dari TVRI gitu.  

US Oke RR.  
ML mungkin? 

ML Eh kalau saya, seperti yang tadi saya omongin, TVRI adalah TV jadi kayak apa namanya 
dia itu eh lebih independen dan juga dan jadi itu menjadi penghambat jadi kayak kurang 
maju dan kalau dari segi acaranya menurut saya juga masih itu tadi kayak kurang 
pengembangan karena mungkin LPP tadi, dia banyak mungkin banyak unsur-unsur ya di 
belakangnya ada unsur politis juga pasti, lalu kalau dengan TV swasta ya mungkin itu sih 
mbak, jadi kayak dananya juga masih kurang menurut saya membuat TVRI jadi kurang 
maju karena adanya perbedaan TV swasta dan TV publik tadi, gitu.   

US Makasih. Naf  

Naf Kalau dari saya perbedaan TVRI dengan swasta mungkin dari kalau TVRI itu kan di pegang 
langsung oleh pemerintah, jadi iklan-iklan atau yang bersifat condong ke pihak tertentu 
itu tidak di.. tidak bisa di lihat kita lihat di TVRI sedangkan kalau di swasta itu kan 
cenderung lebih kayak keberpihakan ke pihak tertentu, trus tidak banyaknya iklan. Itu 
mbak yang membedakan TVRI dengan swasta kalau bagi saya. 

US Baik. IN 

IN Kalau dari saya mungkin karena acaranya kurang update jadi lebih kurang diminati 
mungkin dari saya cuma itu. 

US Iya. IP. 

IP Hhmm.. bisa diulangi mbak pertanyaannya? 

US Iya. Perbedaan antara televisi dengan eh televisi swasta dengan TVRI? 

IP Apa ya. Eh ketika kita melihat apa ya mbak layarnya visualnya eh entah itu lighting kayak 
se-simple lighting di studio stasiun televisi swasta yang lain itu kayak pas ngeliat TVRI tuh 
kayak beda banget gitu loh entah kenapa entah itu saturasi warnanya atau kontrasnya 
atau brightness nya gitu di kayak kalau ngeliat TVRI itu seperti menonton TV televisi jadul 
gitu mbak. Entah itu kayak misalnya kan animasi mau masuk ke berita gitu ya mbak kayak 
buat pengantarnya gitu itu kayak masih tradisional banget gitu menurut saya, kayak eeh 
ya gitu animasinya sangat kurang dan kalau misal melihat acara-acara yang lain kalau 
misalkan eh program-program yang lain selain berita itu entah kenapa sepertinya 
ngeliatnya iba-nya tuh suram gitu loh sedangkan stasiun TV yang lain tuh kayak terang 
gitu bagus, pencahayaannya atau color gradingnya mungkin. Pokoknya sangat terlihat 
perbedaannya itu sangat kontras di mata saya ketika melihat program di stasiun televisi 
lain lalu berganti beralih ke ini stasiun eh apa ya saluran TVRI gitu, pasti langsung terlihat 
banget bedanya antara itu kecerahan warnanya kah, atau apanya dan padahal kan 
setting televisinya kan sama tapi begitu di ganti dari stasiun televisi yang lain ke TVRI itu 
sangat terlihat bedanya sih itu. Perbedaannya sih dari situnya, trus kualitas-kualitas 
tayangannya juga sih mbak kayak program-programnya gitu eh kualitas program-
programnya, pembawaannya, pengemasannya. Itu yang paling saya nilai tuh berbeda 
dari televisi TVRI dengan yang lain.    

US Iya. Berbeda dalam arti apa IP?  



229 
 

IP Eh berbedanya dalam artian yang tadi, visualisasinya pertama beda, eh visualisasinya 
kurang. Kedua kualitas tayangannya gitu, entah itu pengemasannya atau idenya gitu. 
Mungkin sebenernya saya sudah menangkap ide-idenya seperti yang program daerah 
tadi itu bagus, cuma pengemasannya gitu yang kurang menarik gitu dan membedakan 
gitu yang membuat itu ada gap gitu seperti kontras antara stasiun televisi swasta yang 
lain dengan TVRI gitu dari kualitas dan visualnya gitu. 

US Baik. Terima kasih. Pertanyaan terakhir untuk anda semua, ini terakhir sekali ya. Apa 
masukan anda terkait dengan program hiburan, informasi, dan... apa namanya program 
lokal program muatan lokal di TVRI?  
Silakan. Naf. Hallo?   

Naf Kalau dari saya sendiri, saya saran saya itu lebih di perbaiki lagi kualitas dari.. kualitas 
dari programnya mengingat bahwa TVRI itu sudah terbelakang dari kualitas di gambar, 
trus juga dari acaranya sendiri juga diperbaharui agar menarik minat masyarakat lebih 
luas khususnya anak-anak milenial saat ini, kalau menurut saya. 

US Eh terkait dengan hiburan dan muatan lokal? Ada tambahan? 

Naf Kalau menurut saya antara hiburan perbanyak lagi program-program hiburan, trus juga 
untuk muatan lokal itu juga proporsinya juga ditambah mungkin biar masyarakat itu juga 
teredukasi juga bisa mengkonsumsi TVRI lebih sering karena ada muatan lokal yang 
mungkin tidak bisa di temukan eh di TV lainnya.   

US IN. Masukan anda terkait dengan program informasi atau berita, hiburan, dan muatan 
lokal di TVRI?  

IN Ya mungkin dari saya itu, cara mengemasnya agak lebih baik lagi, supaya lebih tertarik 
untuk terus melihatnya seperti acara-acara TV yang lain. Untuk hiburan, untuk hiburan 
itu mungkin dari hostnya ya mungkin dari penyiarnya untuk cara pembicaraannya agar 
ada lucunya itu sampe ke dalam gitu gak cuma lucu-lucu hostnya aja yang ngelucu tapi 
yang nonton juga ikut tertawa gitu. Gitu sih.  

US Iya lucunya Cuma dimengerti oleh hostnya gitu, ya? 

IN Iya. Kadang kan juga ada yang gitu.   

US Iya. Kalau untuk muatan lokal, IN?  

IN Muatan lokal sih, ya agak kurang tahu sih kalau muatan lokal 

US Program-program lokal maksudnya  

IN Oh. Program-program lokal ya lebih di update lagi untuk diliat oleh milenial  

US Hmm. Oke.  RR 

RR Kalau saya antara informasi, hiburan, sama muatan lokal ya. Informasinya itu dibuat lebih 
pada post produksinya itu lebih menarik lagi gitu loh lebih apa sih yang pasar inginkan 
sama kalau tujuannya pada anak-anak milenial seperti itu dan kalau hiburan euhm.. 
hiburan menurut saya lebih yang orang untuk melihat secara umum, jadi kayak 
hiburannya itu kadang-kadang untuk orang lokal aja atau bahkan untuk orang-orang tua. 
Dan untuk muatan lokal menurut saya proporsinya aja lebih di seimbangkan, karena 
buktinya TVRI itu lebih banyak muatan lokalnya jadi TVRI kadang ada penontonnya yang.. 
penonton bertahannya itu untuk melihat muatan lokal, tapi bagaimana untuk 
mempertahankan penontonnya tapi mendatangkan penonton baru menurut saya 
muatan lokalnya di.. apa namanya proporsinya diseimbangkan dan hiburan dan 
informasinya di modernkan jadi lebih baik menurut saya sih gitu. 

US Saat ini menurut anda muatan lokalnya jadi lebih banyak atau lebih sedikit, harusnya 
lebih banyak atau lebih sedikit? 
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RR Hhmm.. kalau itu sih saya kurang tahu lebih banyak atau lebih sedikit soalnya saya juga 
jarang nonton muatan lokal tapi cuma liat sekilas-sekilas aja kalau misalnya lewat gitu. 

US Hmm.. oke RR. IP. 

IP Iya. Kalau untuk dari informasi, hiburan, dan muatan lokal ya mbak.  

US Betul.  

IP Kalau informasi itu sih tadi gaya pembawaannya dibuat lebih fleksibel dan luwes tapi 
tetap lugas dan tetap mempertahankan kaidah-kaidah apa ya penyiaran berita atau 
informasi yang baik sebagai media komunikasi massa pada khalayak, itu yang pertama 
untuk informasi. Untuk hiburan perlu dikembangkan lagi inovasi-inovasinya untuk ide-
ide programnya yang eh sedang apa ya minat-minatnya masyarakat gitu saat ini gitu. Jadi 
sebelumnya diperlukan risetnya dulu gitu untuk saya, jadi apa sih sebenernya yang 
diinginkan masyarakat milenial saat ini atau kan generasi-generasi saat ini. Lebih 
umumnya lagi sih seperti eh target pasarnya itu di lebih diluaskan lagi dan di 
generalisasikan lagi gitu loh. Jadi kayak apa sih yang eh minatnya luas terhadap 
masyarakat misalnya di program hiburan tuh yang seperti apa, jadi yang mencakup 
semuanya,  seperti saya habis pulang kerja gini maunya yang seperti apa tapi di sisi lain 
milenial juga suka program itu, nah itu hiburan yang ideal gitu menurut saya itu. Dan 
untuk muatan lokal eh itu adalah ciri khas dari TVRI dan menurut saya itu adalah hal yang 
patut di pertahankan. Maksudnya di pertahankan apa, di kembangkan di upgrade gitu 
loh dengan kemasan-kemasan yang lebih segar dan terkesan tidak ketinggalan jaman 
ataupun kuno kayak gitu. Karena euhm kalau menurut saya eh poin lebih atau nilai plus 
dari TVRI itu sendiri adalah muatan lokal itu sendiri dan betul kayak kak RR katakan tadi 
sebenernya.. sebaiknya proporsinya di tambah tadi sempat saya baca-baca informasi 
dari internet itu yang saya dapatkan itu hanya mendapatkan proporsi pagi dan sore 
sekitar dari jam 8 sampe jam 10 dan malam sampe jam 4 sampe jam berapa tadi  eh jam 
8 kalau gak salah, menurut saya muatan lokal itu sangat sedikit proporsinya, oh ini saya 
baca proposionalnya untuk me-relay acara dari TVRI nasional adalah 92% berarti sisanya 
hanya sekitar 8% menayangkan muatan lokal dan itu bagi saya masih sangat minim. Dan 
tentunya dengan di berikan... apa ya proporsi yang lebih untuk muatan lokal tadi 
perlunya perlu di kembangkan lagi gitu loh, supaya lebih menarik dengan kemasan yang 
lebih segar muatan lokal itu supaya tetap mengangkat kebudayaan dengan gaya yang 
modern yang segar gitu, itu tadi sih tentang informasi itu gaya yang lebih di luwes dan 
fleksibel tapi tetap berdasarkan dengan kaidah-kaidah yang berlaku tentang informasi, 
penyiaran informasi trus yang kedua untuk hiburan bagaimana mengeneralisasi minat 
masyarakat saat ini agar cakupan nya lebih luas gitu gak selama ini…          

US Kalau TVRI mau menyasar anda sebagai penonton ya dalam hal hiburan topik apa yang 
kira-kira menarik buat anda? 

IP Untuk saya sendiri pribadi adalah eksplorasi gitu tentang alam-alam gitu mbak, selain 
karena selain itu apa ya karena alam itu sangat menenangkan bagi saya terutama di era 
pandemi seperti ini kan kita di rumah saja merasa bosan dan ketika melihat acara-acara 
eksplorasi yang seperti yang ke alam-alam, ke pelosok, ke suku-suku pedalaman 
Indonesia, mengenal apa ya kebudayaan suku-suku itu tuh bagi saya tuh selain menarik 
juga refreshing gitu mbak jadi kita juga bisa mengetahui bahkan dari rumah sendiri gitu. 
Terus selain apa ya selain acara program eksplorasi itu tadi, apa ya tadi saya lupa mau 
ngomong apa  

US Topiknya selain, apa namanya alam ya kira-kira, apa yang kira-kira anda inginkan dari 
tontonan di TVRI untuk  perbanyak dari segi hiburan. 
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IP Eehh acara talkshow sih mbak, biasanya acara talkshow yang pembawaan nya itu santai 
gitu, eh acara talkshow itu kadang juga menarik kalau pembawa acaranya atau host-
hostnya itu lucu itu tuh sangat menghibur bagi saya selain acara alam-alam tadi gitu, dan 
sebenernya konsumsi saya tuh lebih ke informatifnya sih mbak, kadang saya juga pengen 
hiburan, tapi hiburannya juga yang tetap membawa suatu informasi gitu, makanya yang 
tadi seperti yang saya bilang ON THE SPOT itu bagi saya acara yang ideal bagi saya, karena 
itu merangkum, seperti merangkum informasi-informasi tapi juga muatannya 
menghibur gitu, menambah wawasan juga informatif menghibur juga gitu di sela-sela 
setelah kita seharian beraktifitas dan di suguhi informasi dengan gaya pembawaan yang 
menarik dan santai itu bagi saya adalah program ideal bagi saya. 

US Baik IP. ML 

ML Eehh kalau saya sendiri sih, eh kalau dari segi informasinya kalau menurut saya sudah 
bagus mungkin di TVRI karena (suara kurang terdengar). Lalu mungkin yang diperbaiki 
adalah dari segi visualnya juga mbak, gimana caranya kita me-reach penonton yang lebih 
banyak dengan visual yang lebih baik, gitu. Lalu untuk entertaiment mungkin ini yang 
menjadi maksudnya jadi PR banget lah buat TVRI, karena dengan potensinya TVRI yang 
sebegitu gedenya tersebar di banyak kota di Indonesia dia punya kantor gede-gede juga. 
Tapi yang jadi pikiran ini adalah TVRI masih kalah dengan entertaiment lokal yang 
berkualitas, jadi sekarang tuh konten-konten seperti setan-setan gitu kalau yang 
ngambilin malah kayak TRANS7, lalu ada TVRI eh apa TRANS TV nah itu kayak MTMA gitu 
kan TVRI bisa ngambil dengan apa dengan dia punya kantor yang luas dan juga team 
liputan di daerah juga banyak itu harusnya mereka juga bisa untuk memaksimalkan di 
situ, tapi TVRI menurut saya masih sangat kurang dan kurang untuk mengeksplore lagi 
potensinya itu dan itu condong menantikan hal-hal yang lama dan juga sudah uzur buat 
saya, pada segi ya itu sih sekaligus merangkum yang  muatan lokal lagi sih, dengan 
potensi yang segitu gede menurut saya masih sangat kurang ya gitu dibandingkan eh 
yang lokal-lokal tadi.    

US Baik. Baik ML, RR, Naf, IP, dan IN. Eh cukup sudah ya FGD kita sore ini, terima kasih 
banyak atas partisipasi anda, semua pertanyaan sudah anda jawab dengan baik ya ingat 
tidak ada jawaban yang salah atau benar, karena kami memang betul-betul ingin 
mengetahui pengalaman anda, pendapat anda, sikap anda terhadap tontonan terutama 
tontonan di televisi. Kira-kira ada pertanyaan dari anda terkait dengan sesi ini, sebelum 
saya akhiri?  

ML Saya mau bertanya mbak. 

US Silakan ML 

ML Saya kan agak jadi penasaran dengan TVRI, kan itu ujungnya kayak gimana ya? Hasilnya 
tuh kayak gimana ya? Apakah kita juga bisa mengaksesnya? Gitu atau mungkin nanti 
tujuannya buat apa gitu mbak.  

NM Kita tunggu aja  

US Iya betul. Jadi kami akan susun penelitian ini dalam sebuah laporan riset setelah itu akan 
ada proses Diseminasi Informasi terkait dengan hasil riset dan anda akan ada di jajaran 
undangan yang paling pertama yang akan kami undang untuk tahu hasil risetnya ya. Kita 
rencana akan ada Webinar untuk hasil riset ini. Iya terimakasih ML sudah bertanya. 

ML Oke mbak, terima kasih mbak  

US Jadi anda tahu hasilnya. Kami lakukan ini di beberapa kota ya. Oke. Ada lagi silakan. Baik 
kalau tidak ada saya ucapkan terima kasih banyak ya eh atas partisipasinya dan nanti 
kalau ada apa-apa eh anda akan di kontak oleh mbak Ike selaku host maupun 
narahubung untuk riset ini. Terima kasih Naf, RR, IP, ML dan IN. Selamat sore, salam dari 
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Depok dari saya dan dari mbak Nina yang kebetulan tidak dapat bergabung kembali 
karena ada pemadaman listrik eh kediaman beliau. Terima kasih. Selamat sore. 

 Sore… terima kasih mbak. 

IP  Terima kasih. (CMF/Iks) 
------- 
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MEDAN 
 

1. Klaster Bukan Penonton TVRI Medan  
Tanggal  : Senin, 16 November 2020 
Waktu  : 09.00-11.00 WIB 
Fasilitator  : Nina Mutmainnah (NM), Whisnu Tribowo (Wh) 
Administrator : Ike WSA (Iks) 
Transkrip  : Iyay Sriwiyanti 
Penganalisis : (TBA) 
Durasi  : 2 jam 36 menit 
 

No Inisial Jenis 
Kelamin Usia Asal 

1 SM L 21 thn USU 

2 Ti L 21 thn USU 

3 ZF L 18 thn USU 

4 ND P 21 thn USU 

5 SA P 20 thn USU 

6 Re P 21 thn  USU 
 

 
Nama Isi/materi yang disampaikan 

NM Izin acara ini direkam ya, boleh kan lihat wajahnya tidak SM? Kami lihat di awal aja, 
karena itu penting menjadi persyaratan dan nanti kalau pas lagi mau mulai, boleh 
ditutup. Selamat pagi ND , selamat SA. selamat pagi ZF, selamat pagi Ti , selamat pagi 
SM, belum muncul SM ? Hallo? SM ? 

SM Selamat pagi bu. 

NM SM boleh nyalain videonya dulu? 

SM Boleh bu, sebentar. 

NM Oke, sambil menunggu SM, maka kita perkenalan dulu ya? Selamat pagi semuanya, 
terima kasih sudah bersedia menjadi informan dalam FGD ini, peserta FGD ini. FGD ini, 
seperti kalian tahu, sudah diinfokan tentu saja oleh Bu Dewi, oleh Mbak Ike, bahwa kami 
berusaha mencari tanggapan, pendapat dari penonton milenial yaitu anda semua, 
kaum muda terhadap televisi, jadi kalau pertanyaannya tadi mengenai misalnya 
dikaitkan dengan TVR. Maka memang riset ini untuk melihat TVRI, tapi kami, yang ingin 
kami ketahui adalah bagaimana tanggapan penonton muda terhadap televisi pada 
khususnya, eh pada umumnya ya? Yang nanti ada bagian yang melihat untuk TVRI-nya.  
Hari ini kita, saya akan memandu diskusi, saya Nina, sesuai namanya anda bisa baca di 
sana dan ada Mas Whisnu. Mas Whisnu ini di Amerika, saya di Bogor, oke. Ada Mbak 
Ike, sudah kenal ya, enggak usah diperkenalkan lagi, sudah sering ngerepotin anda kan 
ya? Nah, kami semua peneliti dari LP2SP FISIP Universitas Indonesia, kita mulai dari 
perkenalan dulu, silakan mulai dari yang awal sekali masuk, hallo SM selamat pagi? 

SM Selamat pagi bu. 
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NM Oke, boleh panggil saya Mbak Nina, boleh ibu, senyamannya aja ya, kalau di kampus 
saya biasa dipanggil Mbak Nina ya, sok muda biasa, dosennya sok muda ini ya. Kalau 
kalian manggil dosen kalian apa? Ibu? Bapak? 

SM Ada yang manggil bu, ada yang manggil pak. 

NM Oh oke, kalau kami memang biasanya mbak, mas, bang gitu ya, yaitu lah sok muda itu 
ya, tapi tentu saja enggak bisa nyaingin kalian milenial ini. Ya, kita mulai dulu dari yang 
masuk awal, ya SM silakan memperkenalkan diri! 

SM Selamat pagi semuanya? 

NM Pagi. 

SM Nama saya SM, saya dari Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
di Universitas Sumatra Utara, saya sekarang berada di semester 7, usia saya adalah 21 
tahun. 

NM Oke, baik. 

SM Terima kasih. 

NM Terima kasih SM, yang kedua Ti , silakan! 

Ti Baik, perkenalkan nama saya Ti, dari Ilmu Komunikasi USU juga angkatan 2018, sekarang 
semester 5, usia 21 tahun. Makasih bu. 

NM Oke baik, terima kasih. ZF silakan! 

ZF Assalamualaikum wr. wb, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya ZF dari Ilmu 
Komunikasi Universitas Sumatra Utara, 2019, usia 18 tahun. 

NM Oke baik, sekarang ND , silakan! 

ND Asslamualaikum wr. wb. Perkenalkan saya ND  sekarang angkatan 2017 di semester 7, 
umur saya 21 tahun, terima kasih. 

NM Baik, SA  silakan! 

SA Assalamualaikum wr. wb, selamat pagi semuanya. 

NM Walaikumsalam, selamat pagi. 

SA Nama saya SA, umur 20 tahun, sekarang saya dari 2018, sekarang berada di semester 5, 
terima kasih. 

NM Ilmu Komunikasi juga? 

SA Iya benar ibu. 

NM Oke, hallo selamat datang Re ? Re ? Selamat datang Re ? 

Re Iya pagi mbak. 

NM Selamat pagi, Re  boleh menampakkan wajah dulu? 

Re Iya. 

NM Nanti boleh kok ditutup lagi. 

Re Pagi mbak, perkenalkan nama saya Re  Sitohang, saya Jurusan Ilmu Komunikasi 2017. 

NM Oke baik, semuanya dari Komunikasi USU ya. Kita mulai ya.  
Nah begini, kami pengen tahu bergiliran ya, media yang biasa anda baca, tonton atau 
dengar tiap hari apa? Mulai dari siapa, ND ? 

ND Kalau saya media yang paling sering saya lihat itu biasanya dari ini sih, dari internet. 
Terus sekarang saya lagi PKL, saya juga lebih sering lihat... kalau misal pas di PKL sering 
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lihat koran, terus kalau misal di rumah saya biasanya nonton TV. Cuma nonton kaya 
misalnya nonton pagi sebelum berangkat, terus kalau misalnya malem nonton sampai 
nanti kayak jam-jam 7 atau jam 8 gitu. 

NM Baik, ND . Yang dilihat koran apa, di tempat kerja ya, PKL? 

ND Kalau yang di sini itu, Jakarta Pos, Tribun Medan, Waspada sama Analisa. 

NM Itu karena ditugaskan? 

ND Iya, karena ditugasin kayak nge-kliping gitu, jadi saya jadi ikutan baca, soalnya kalau 
misalnya di rumah atau sebelum PKL memang bukan orang yang langganan koran. 

NM Itu sudah berapa lama, berapa bulan? 

ND Belum bulanan sih, masih kayak 2 minggu. 

NM Oke, nah kalau sekarang nonton TV ya, ND  kan tadi bilang internet yang dominan ya, 
tapi nonton TV juga masih lihat, TV-nya apa? 

ND Saya TV-nya kayak random gitu sih bu, misalnya kayak hari ini, hari Rabu saya berarti 
saya nontonnya itu Trans7 Mata Najwa, terus kalau misalnya kayak malem-malem gitu 
nonton apa ya, ini On The Spot itu yang selalu saya tonton sih, terus yang lainnya itu 
kayak misalnya berita-berita tertentu, entah di Global atau semacamnya. 

NM Dan kalau nonton TV itu dari perangkat pesawat TV atau di mobile? 

ND Perangkat pesawat TV bu, langsung dari TV. 

NM Di rumah? 

ND Iya di rumah. 

NM Oke baik ND , sekarang. 

Wh ND … 

NM Iya, silakan! 

Wh Ya, ND  tadi boleh tanya sedikit, PKL-nya di mana ya? Terkait, karena tadi kan karena 
PKL harus baca koran, PKL-nya di mana? 

ND Konsulat Jendral Malaysia. 

Wh Oh, oke. 

NM Makanya baca Jakarta Pos. 

Wh Ya, saya mau bertanya lebih lanjut.  
Kalau tadi kamu bilang internet, kan internet banyak ya, ada sosmed, ada website, ada 
macem-macem ya? Apa aja yang diakses internet secara regular? 

ND Kalau regular itu Twitter, atau platform-platform berita yang saya nemu di Twitter gitu 
kan, atau kadang saya ngakses misalnya langganannya newslatter, apa sih website yang 
sering saya kunjungi, terus Instagram kalau media sosial, Twitter juga, terus Whatsapp, 
kadang-kadang saya nonton Youtube. 

Wh Kalau informasi, media apa yang utama, yang kamu gunain untuk informasi, katakanlah 
untuk kebutuhan informasi? 

ND Kalau informasi sih biasanya saya lihat di Twitter, karena saya lebih banyak nge-follow 
apa sih... akun-akun informasi atau platform berita di Twitter. 

Wh Kalau hiburan? 

ND Kalau hiburan Instagram atau Youtube, atau kayak aplikasi komik kayak Webtoon gitu, 
gitu. 
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Wh Ya, soal Youtube, kalau di Youtube tu apa yang dilihat? Apakah di Youtube lihat TV, 
maksudnya channel TV yang ada di Youtube atau di Youtube itu di luar channel TV? 
Paham yang saya maksud? 

ND Di luar channel TV. Paham, di luar channel TV, kayak kalau misal channel TV itu 
tergantung apa yang lewat aja. Kayak kalau channel TV tuh saya enggak sih, saya lebih 
ngikutin program acaranya, misalnya kayak Ini Talkshow, atau kayak dokumen kemarin 
itu, ya sudah karena saya enggak bisa nonton di TV-nya mungkin karena ketinggalan, 
jadi saya lihat akun Youtube-nya gitu. 

Wh Oke, jadi TV sama Youtube komplemen ya, karena enggak bisa lihat TV-nya, bisa lihat di 
Youtube. 

ND Heem. 

Wh Ya, makasih Mbak Nina. 

NM Oke baik, sekarang lanjut ke SA ?  
SA  media apa yang ditonton, yang didengar, yang dibaca.  
Oh iya ND  sebentar lupa saya, kamu masih dengerin radio enggak? 

ND Kalau radio saya enggak dengerin lagi. 

NF Lagi itu? Berarti sejak kapan? 

ND Kalau radio tuh dulu, pas masih masuk kuliah, karena ada radio kampus kayak apa sih, 
USU Kom.  Itu saya dengerinnya itu. Atau kadang misalnya kayak ada tugas. Tapi kalau 
secara regular enggak. Dulu terakhir kali saya dengerin rutin itu SMP, karena saya 
tinggal di rumah nenek, jadi nenek sering nyetel radio gitu pas SMP. 

NM Ya, ya sekarang podcast? 

ND Iya sekarang saya dengerin podcast. 

NM Biasanya apa yang didengerin? 

ND Saya dengerin podcast tu yang ini, ada namanya dive studio. Dia tu ada segmen Why 
Did I Get Here, jadi kayak obrolan-obrolan simple gitu yang bahasin soal pertanyaan-
pertanyaan yang sering kita... yang sering kepikir kayak enggak ada jawabannya. 
Misalnya kayak benar enggak sih ada orang yang bisa bikin lingkaran sempurna tapi 
cuma tanpa alat bantu. Atau kayak seberapa hebat sih, apa polyglot itu bergantung, eh 
berdampak sama cara kita berpikir, dan cara kita menyelesaikan masalah. Itu yang saya 
rutin dengerin kalau misal podcast yang lain tu, kayak Kata Puan, karena saya suka aja 
dengerin suaranya gitu, hal yang kayak gitu podcast-nya. 

NM Oke baik, rutin dengerin itu berapa jam perhari? 

ND Biasanya sebelum tidur sih mbak, kayak paling 30-60 menit gitu, cuma sejaman enggak 
sampe lebih dari itu. 

NM Baik, baik, oke. Sekarang SA . Maaf ya tadi diinterupsi. 
 SA  gimana SA, nonton apa, dengar apa, baca apa? 

SA Kalau biasanya ya mbak… 

NM SA  suaranya lebih keras deh. 

SA Oh, ini sudah kedengeran mbak? 

NM Nah, sekarang sudah lebih baik. 

SA Jadi kalau biasanya misalnya saya itu lebih aktif itu di media internet, kalau TV itu… 

NM SA  maafkan, boleh enggak kamu ininya, nah lebih dekat. 
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SA Oh iya, ini sudah kedengeran ya mbak? 

NM Good. 

SA Jadi biasanya saya tu lebih dominan menggunakan media internet sebagai alat 
pemenuhan kebutuhan dan kepuasan. Kemudian untuk dari informasi sendiri saya lebih 
aktif dari media sosial, kalau misalnya ada suatu informasi dari media sosial kemudian 
saya cari melalui media online, media online dengan situs terpercaya seperti itu mbak. 

NM Oke, TV masih mengkonsumsi? 

SA Masih, masih, pada malam hari biasanya. 

NM Nontonnya apa aja? 

SA Biasanya itu malam hari itu nontonnya lebih ke berita dan film, film luar negeri. 

NM Oke, boleh enggak disebutin kalau berita itu nontonnya di mana stasiun TV-nya? 

SA Biasanya di TransTV yang CNN mbak. 

NM Oh CNN. Oke terus kalau film? 

SA Film biasanya di Bioskop TransTV. 

NM Hmm jadi nontonnya di TransTV terus? 

SA Iya, lebih sering di situ aja. 

NM Oke, dan sampe malem itu? 

SA Tergantung, kalau misalnya ada tugas saya enggak sampe malem, tapi misalnya enggak 
ada kerjaan biasanya sampe malem, tergantung filmnya juga. 

NM Tapi rutin ya? 

SA Iya. 

NM Oke, kalau radio? 

SA Radio lumayan sering, karena bunda saya pencinta radio. 

NM Hmm jadi ikut apa yang bunda dengar, yang bunda setel? Radionya apa boleh tahu? 

SA Iya, lupa saya namanya, Simponi kayaknya kalau enggak salah. 

NM Oke Simponi, tapi ikut aja sama bunda? 

SA Iya ikut aja. 

NM Oke, Mas Whisnu mau eksplorasi? 

Wh Ya, SA  tadi kamu bilang apa, konsumsi medianya ada internet, ada televisi, ada radio 
gitu ya? Kalau boleh enggak kasih tahu ke kita proporsinya? Katakanlah untuk internet 
sekian lama, untuk televisi sekian lama, untuk radio sekian lama? 

SA Kalau untuk televisi mungkin itu cuma 1-2 jam, kalau internet itu bisa 3-5 jam sehari, 
kemudian radio itu paling 30 menit sampai 1 jam. 

Wh Oke, menarik di internet 3-5 jam, apa aja yang diakses? Tadi kan sosial media untuk 
informasi, terus yang lainnya apa itu dari 3, 5 jam itu? 

SA Media online. 

Wh Media online seperti apa? 

SA Kalau misalnya ada dari Instagram, misalnya ada informasi atau ada isu-isu hangat, saya 
cari tahu lagi dari situs-situs terpercaya misalnya seperti Tempo, CNN, dan sebagainya. 
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Wh Oke, jadi kamu itu ya selalu berusaha up to date terhadap kondisi sosial sekarang gitu 
ya? 

SA Iya, jadi kalau misal ada semacam itu, jadi biar bisa enak diomongin juga. 

Wh Ya karena masuk Komunikasi.  
Oke, satu pertanyaan terakhir sebelum dipindah. Tadi kamu bilang kamu nonton 
TransTV sama CNN, kenapa nonton itu, maksudnya yang utama, padahal kan acara TV 
ada banyak di Medan? Kenapa TransTV, ada alasan khusus? 

SA Mungkin karena saya enggak terlalu suka sinetron, dan saya rasa memang lebih enggak 
tahu, lebih menarik aja di TransTV dalam menyajikannya, dan saya juga lebih suka film 
barat. 

Wh Oke, jadi kontennya lebih pas buat kamu gitu kan ya? 

SA Iya benar. 

Wh Kalau nonton TV sama keluarga atau kamu sendiri, atau gimana kalau nonton TV-nya di 
rumah? 

SA Biasanya sama keluarga. 

Wh Oh sama keluarga, makasih. 

NM Oke, keputusan menonton itu di tangan siapa SA ? Oh milihnya TransTV aja gitu? 

SA Bisa siapa aja sih yang ada di rumah, cuma memang keluarga memang lebih sukanya 
nonton Trans... itu ada di TransTV kebanyakan. 

NM Oke, kalau film layar lebar itu memang ada bioskop TransTV, tapi kan GTV, Global TV 
kan juga ada, kenapa milihnya Trans?  

SA Kebetulan karena GTV di rumah saya itu sedang rusak mbak. 

NM Oh enggak ketangkep. 

SA Iya benar. 

NM Oke baiklah, enggak ketangkep salahnya dia apa ya ditangkep. Oke baik, sekarang ke ZF, 
ZF kamu mengkonsumsi apa medianya? 

ZF Media sudah berat ke ini sih bu, ke internet. 

NM Internet? Baik, berapa banyak porsinya dalam sehari menggunakan internet? 

ZF Duh, kayak kan di rumah enggak ada kerjaan kan... sampe berapa ya... hampir setiap 
saat sih, bu. Mungkin dijeda pas lagi makan, atau mungkin dijeda pas mandi atau sholat 
gitu, tapi setelah itu langsung pegang HP lagi, langsung konsumsi internet lagi, media 
sosial lagi. Gitu bu. 

NM Oke, ZF tidak menggunakan, tidak mengkonsumsi TV? 

ZF Televisi sudah jarang-jarang sekali bu. Terakhir itu ketika NetTV itu masih zaman-
zamannya idealis, ketika orang itu masih banyak program-program baru, ada Okejek, 
banyak reality show terus juga ada Ini Talkshow-nya sudah lumayan bagus. Tapi 
sekarang sudah agak condong ke media mainstream juga sih, itu sudah enggak nonton 
televisi. 

NM Kapan terakhir yang agak rutin nonton TV? 

ZF Terakhir agak rutin bulan puasa sih bu. Jadi pas sahur itu kan ada banyak acara-acara, 
dan itu nonton sama keluarga gitu, sekalian nyambi makan sahur gitu. Kemudian abis 
gitu sudah enggak ada lagi sih bu. 
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NM Oke, tapi pesawat televisi di rumah masih ada, karena ada beberapa rumah sudah 
enggak ada televisi, itu di setel enggak sama keluarga? 

ZF Masih bu, kan juga mama juga penonton televisi rutin sih. 

NM Tapi kamu enggak ikutan nonton? 

ZF Enggak. 

NM Enggak ya.  
Nah, itu ketika nonton itu di rumah, saya juga pengen tahu, apakah ada adik yang 
seumuran kamu, yang dekat umurnya dengan kamu masih nonton juga? 

ZF Saya punya kakak sama abang, masing-masing satu, abang satu, keduanya juga sudah 
jarang nonton televisi juga bu. Sekarang yang menggunakan televisi itu paling banyak 
ayah sama mama. 

NM Oke baik, kalau radio gimana ZF? 

ZF Radio juga kurang sih bu, karena sudah ada podcast kan. Jadi rasanya radio tu sudah 
agak enggak efektif. Karena kalau misalnya podcast bisa di mana aja dengerin gitu. Kalau 
misalnya ada interupsi juga bisa di pause baru nanti dilanjut lagi, kalau radio enggak 
bisa gitu bu. 

NM Oke baik, silakan Mas Whisnu! 

Wh Tadi kamu bilang hampir 80% waktu kamu ya internet? 

ZF Iya Pak. 

Wh Itu di internet apa aja yang kamu akses selain sosial media, adakah mungkin berita atau 
yang lainnya mungkin terkait kuliah atau apa? 

ZF Ada pak, kalau misalnya memang lagi zaman-zamannya atau lagi waktu-waktunya tugas 
kuliahnya banyak, numpuknya itu bisa riset gitu sih sampe nyari-nyari bahan, nyari-nyari 
jurnal, nyari-nyari bahan untuk ngerjain tugas. Kemudian selain sosial media itu, 
Youtube sih, pak, paling banyak, Youtube sama film streaming. Kalau di Youtube 
biasanya juga, sosial ada nonton ini klip-klip dari televisi, misalnya di Mata Najwa kan 
juga banyakan klip-klipnya di internet, apalagi misalnya isu yang dibahas itu isu panas 
nasional gitu, itu tertarik dan ditontonnya dari Youtube sih. 

Wh Oke, jadi sebenernya kamu bener-bener kehilangan TV ya? Cuma lihatnya di media yang 
berbeda, cuma sosial masih, masih mengakses TV gitu kan ya? 

ZF Masih pak, cuma dari internet. 

Wh Oke. 

NM Nah, apalagi tu yang ditonton kalau gitu acara TV, klip-klip TV yang ditontonnya dari 
internet? 

ZF Kalau klip-klip gitu dari Mata Najwa atau dari Indonesia Lawyers Club, bu. 

NM ILC, oke. 

ZF Kan yang mengundang pendapat orang itu kebijakan-kebijakan publik yang lagi menuai 
pro dan kontra di masyarakat gitu, apakah mereka benar-benar pro ke masyarakat atau 
tidak, jadi kayak ada menarik apa, menarik saya gitu bu. 

NM Oke baik. 

Wh Ya, tadi kan kamu bilang di internet ada sosial media, ada Youtube, ada streaming, 
bagian terbesar yang mana tu, dikonsumsi perhari? 
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ZF Kayaknya bisa dibilang agak balance sih pak. Jadi kan pertama, kalau misalnya buka HP 
itu buka sosial media dulu, dari Twitter, Instagram lihat-lihat perkembangan dari kawan 
gitu kan. Kehidupan orang itu gimana hari ini, kemudian kalau misalnya agak jenuh balik 
ke Youtube yaitu cari tontonan untuk sebagai hiburan. 

Wh Oke terima kasih, silakan Mbak Nina. 

NM Oke baik, sekarang SM silakan! SM mengkonsumsi apa medianya? 

SM Mungkin kalau konsumsi media SM ceritakan aja dari pagi sampai malam ya bu? 

NM Ya. 

SM Pagi pertama kali bangun itu  biasanya mengkonsumsinya media newsletter dari email. 
Newsletter-nya itu yang secara langganan ada Fox, ada 545 dari Asumsi, sama 
Understanding Today dari Narasi. Terus kalau sudah siang-siang abis makan siang 
biasanya sampai menjelang jam 8 malam itu paling banyak konsumsi media dari media 
sosial terus baca-baca berita, kalau sudah selesai makan malem itu biasanya konsumsi 
media paling banyak itu media visual, dan itu lebih dominan ke Youtube. Tapi biasanya 
itu nontonnya TV atau Mata Najwa, tapi kalau sudah menjelang tidur itu biasanya 
dengar podcast. 

NM Oke, kalau televisi di luar Mata Najwa, acara TV adakah lagi yang di tonton? 

SM Sebenernya ada bu, cuma enggak regular ya dan enggak terlalu intens. Kalau di Mata 
Najwa memang rutin setiap hari, setiap minggu gitu, kalau program lainnya… 

NM Rutin seminggu sekali? 

SM Iya, kalau program lagi enggak terlalu rutin gitu, karena isinya atau bintang tamunya 
kayak, ‘oh ini aku kenal ni’, jadi bakal ditonton gitu. 

NM Oke, SM apa aja yang pernah ditonton di luar Mata Najwa? 

SM Yang di luar Mata Najwa kalau akhir-akhir ini yang ditonton tu Indonesia Lawyers Club, 
Dua Sisi, terus sama Liga Inggris paling. 

NM Liga Inggris? Liga Inggris di mana, di RTV atau TVRI? 

SM Di NetTV bu. 

NM Liga Inggris di NetTV oke.  
Nah, ketika kamu nonton itu dan akhirnya nonton itu karena apa SM, tahunya 
darimana? 

SM Tahunya pertama dari media sosial bu, bahas itu apa gitu. Karena biasanya program-
program yang menarik SM, ya SM follow di media sosial mereka. 

NM Oke baik, silakan Mas Whisnu! 

Wh Ya SM, menarik nih, tadi kamu bilang konsumsi internet ya yang awal itu email 
newsletter, boleh cerita lebih lanjut enggak kenapa itu jadi hal yang pertama kamu 
lakuin setiap harinya ya? Agak-agak, karena gimana tadi yang jawab email baru kamu 
deh. Makanya saya coba untuk lihat lebih lanjut. 

SM Kalau di newsletter ini sih pak, kalau dari tata bahasnya terutama dari 545 yang paling 
saya sukain, itu gaya bahasanya dan informasi yang disampaikan itu bener-bener 
menarik gitu, dan itu mereka mempersiapkan informasinya itu sekitaran dari sore 
sampai pagi gitu, dari pagi jam 5:45 di Post. SM tahu karena sebelumnya SM pernah 
magang dan dibagian itu juga, dibagian newsletter, jadi rasanya bener-bener itu, 
beritanya bener-bener enggak main-main itu, dan memang selalu dibaca. Terus 
beritanya juga bener-bener enggak selamanya berita-berita yang sifatnya sekali baca 
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langsung sudah basi gitu, ada juga berita, ada juga tulisan-tulisan yang sifatnya feauture 
gitu. 

Wh Ya, tadi kamu bilang kan dapat informasi awal dari itu ya email newsletter, tapi kamu 
tadi juga sempat bilang di sosial media juga kamu dapat informasi. Itu gimana 
hubungannya, apakah dapat dari newsletter kemudian oke di sosial media sudah ada? 
Kamu lewat atau gimana polanya? 

SM Polanya itu kalau yang dari newsletter korelasinya ke media sosial itu biasanya kalau 
isunya menarik gitu kan pak. Kalau ada di media sosial lebih seru lagi dia, saya dalemin 
lagi, kayak baca beritanya, baca komentarnya diikutin link-nya yang diarahkan sama 
netizen-netizen lain gitu. Tapi kalau enggak ada korelasinya biasanya sosial media tu 
lebih ke, dia satu untuk media mendapatkan informasi terus kedua untuk entertain dan 
ketiga edukasi gitu. Itu sih sosial media menurut saya. 

Wh Oke sumber informasi kamu jadi newsletter, sosial media. Pernah enggak komparasi 
dengan TV, katakanlah ada isu, ada di newsletter, ada di sosial media ya? Pernah enggak 
konfirmasi ke televisi gitu supaya lebih yakin infonya kalau dari keduanya kamu masih 
ragu? 

SM Pernah pak waktu ini, isu apa ya kemarin, pokoknya di Mata Najwa gitu pak, kayak dari 
newsletter, media sosial itu isu yang diangkat di situ. Itu kayak ke lapangan, itu kayak 
diskusi sebenernya, kayak penasaran gitu... kayak rasa penasaran itu saya seolah-olah 
diarahkan untuk nonton tayangan di TV itu gitu. 

Wh Dari tiga sumber tadi, mana yang lebih kamu percayai informasinya? Katakanlah soal 
isu. 

SM Kalau media, sumber yang paling saya percayai sebenernya, sebenernya media online 
sih pak, bukan media sosial tetapi media-media kayak Kompas, Tirto. 

Wh Oke, ya, ya terima kasih.  
Silakan Mbak Nina! 

NM Baik, ya sekarang ke Ti , silakan Ti !  
Kalau Ti menggunakan media apa aja? 

Ti Ya, kalau saya sendiri bu seringnya menggunakan media sosial di internet sama televisi 
gitu, karena kalau televisi nontonnya dari sore gitu, sore sampai tengah malam. Kadang 
gitu soalnya kalau siang ada kegiatan lain, seperti bu. 

NM Oke, kalau televisi menontonnya apa aja Ti ? 

Ti Kalau televisi nontonnya itu Bioskop TransTV jam-jam 10, baru kadang terus Insight with 
Desi Anwar di CNN TV, baru tengah malem nanti nonton CNN yang Prime News yang 
rekaman gitu. 

NM Oke, di luar itu ada lagi enggak? Di TransTV juga ya stasiunnya? 

Ti Di luar itu ada bu, sore gitu karena ibu di rumah suka nonton sinetron jadi ngikut aja 
gitu. 

NM Rutin itu? 

Ti Kalau ibu rutin, kalau saya sesekali sih ngikutinnya gitu. 

NM Biasanya… 

Ti Iya kenapa? 

NM Biasanya sinetronnya apa yang ditonton, di stasiun mana? 

Ti Di SCTV ibu, ibu saya. 
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NM Oke, ibu enggak suka sinetron Indosiar? 

Ti Enggak. 

NM Enggak ya, di SCTV ya? 

Ti SCTV. 

NM SCTV biasanya lebih untuk, untuk lebih remaja sosial, lebih kaum muda, menurut 
ceritanya lebih untuk remaja. Jadi ibunya berjiwa muda, banyak percintaan yang untuk 
remaja. 

Ti Iya benar. 

NM Ya, ya tapi juga ada cerita budaya, menyangkut budaya juga kalau di SCTV. Nah, di luar 
SCTV apalagi yang ditonton? Ibu nonton apa? 

Ti Kalau ibu di luar SCTV, karena kadang kan selesai nonton sinetron, habis sinetronnya 
saya nonton TransTV, jadi ibu nonton ikut nonton TransTV begitu. Kadang sampai 
tengah malem juga ikut nonton sampai nonton CNN sama nonton Insight with Desi 
Anwar itu bu. 

NM Oke, kalau radio? Masih dengerin enggak Ti ? 

Ti Sudah enggak lagi ibu. 

NM Sudah enggak sama sekali? 

Ti Iya. 

NM Oke, podcast? 

Ti Podcast sesekali bu, enggak rutin juga gitu, jarang sekali. 

NM Ya, oke Mas Whisnu silakan! 

Wh Ya, Ti menarik ni, artinya di antara yang sudah tadi temennya sebelumnya berempat, 
kamu yang kelihatannya televisinya masih signifikan.  
Boleh tahu enggak, kalau katakanlah untuk informasi media apa yang dominan, kalau 
untuk hiburan media apa yang dominan. Katakanlah kamu punya, kalau untuk 
hubungan sosial, media sosial apa yang dominan kamu gunain? 

Ti Kalau hubungan sosial, media sosialnya Instagram sama Whatsapp sih pak gitu. Kalau 
untuk informasi saya nontonnya di CNN News gitu, CNN TV gitu. 

Wh Jadi TV masih yang utama kalau untuk informasi dibandingkan dengan sosial media dan 
media lainnya? 

Ti Iya benar, kalau informasi saya lebih nonton ke televisi gitu. 

Wh Oke, kalau hiburan gimana? Mana yang lebih dominan? 

Ti Hiburan dominannya di media, di internet. Di internet dan seimbang sih pak, internet 
dan televisi gitu. Karena kalau saya di internet, saya sering nonton di Youtube, kalau di 
televisi apa, di Bioskop TransTV. Seperti itu pak. 

Wh Kalau Youtube apa yang ditonton? Apa kamu masih terkait dengan channel TV atau hal 
yang berbeda dengan ini? 

Ti Enggak pak, karena kayak channel-channel Youtube orang-orang gitu pak saya 
tontonnya. 

Wh Oh, enggak-enggak, enggak selalu yang televisi? 

Ti Tidak. 

Wh Oke, oke kalau gitu makasih. 
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NM Oke baik.  
Nah, sekarang Re ? Silakan Re ! 

Re Oh iya makasih bu. 

NM Iya, media apa yang dikonsumsi? 

Re Biasanya sih kalau saya bu sehari-hari tu pake media sosial ya bu, terlebih kan media 
sosial kan bisa sekaligus untuk kita berinteraksi sama teman seperti itu. Kalau untuk TV 
sendiri itu sangat jarang sih bu, terlepas dari terkadang TV yang megang itu om gitu kan. 
Tapi kan saya juga tinggal di rumah paman saya, jadi paman saya yang nonton TV, cuma 
kadang tersirat informasi juga saat paman nonton TV, saya juga ikut nonton TV gitu. 

NM Oke, kalau nonton TV yang dilihat apa? Walaupun tadi kan tidak khusus ya? 

Re Kalau biasanya channel yang sering… 

NM Nontonnya apa? 

Re Nonton sama om saya tu berita malam, biasanya dia nonton Kompas TV sama INews 
TV. 

NM Kompas TV? 

Re Iya, cuma terkadang tergantung sama paman saya juga sih bu, kadang dia juga mau 
nonton dari channel lain seperti National Geographic, dia lebih suka nonton channel 
National Geographic. 

NM Artinya di Pay TV? 

Re Iya bu. 

NM Oh oke, jadi juga suka bukan hanya di yang teras serial ya, tapi juga nonton yang pay TV 
ya Re ? Dan memang itu karena pilihan om, jadi bukan karena kamu memilih sendiri? 

Re Bukan bu, cuma kalau misalnya saya nonton sendiri, channel yang saya tonton untuk 
cari berita informasi itu MetroTV biasanya. Tapi itu sangat jarang. 

NM Oke, kenapa itu Re , kenapa memilihnya MetroTV? 

Re Karena menurut saya dari dulu saya nonton Metro sebelum Mbak Nana keluar dari 
Metro pun, saya lebih mempercayai Metro sebagai ya TV berita gitu. 

NM Apa alasannya? 

Re Tidak ada alasan khusus sih bu, cuma suka aja gitu. Terlebih saya juga suka nonton Kick 
Andy sama Mata Najwa, itu yang membuat saya suka sama MetroTV. 

NM Oke, sekarang setelah Mata Najwa pindah ke Trans7 masih kah suka nonton? 

Re Kalau untuk nonton dari di TV-nya sendiri enggak sih bu, jadi saya menonton dari media 
Youtube. 

NM Tapi nonton, pada saat dia, itu kan sama kan jadi dia apa, tayangannya ada tapi juga 
tayangannya di TV ada sementara di Youtube kita juga bisa akses kan?  

Re Oh bisa bu, cuma kalau misalnya di TV dia lagi live gitu kan, jadi saya nonton di Youtube-
nya kemungkinan besoknya gitu. 

NM Hmm oke, tapi itu rutin juga? 

Re Jarang juga. 

NM Jarang? Oke, Kick Andy Metro TV masih nonton enggak di ini ya, di Youtube? 

Re Sudah enggak lagi sih bu. 

NM Oke, alasannya apa? 
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Re Mungkin karena saya terlalu sering, terlalu sering berselancar di media sosial ya bu ya, 
jadi kalaupun mau melihat berita atau hal-hal informasi lainnya itu dari media sosial 
saja. Karena kan buka media online juga. Gitu bu. 

NM Oke, nanti dieksplorasi oleh Mas Whisnu ya, masih dengerin radio enggak? 

Re Kalau dengerin radio jarang bu, karena biasanya kalau mau dengerin musik jadi saya 
buka Youtube atau media musik seperti Spotify gitu. 

NM Hmm oke, silakan Mas Whisnu! 

Wh Ya, Re  selamat pagi? 

Re Iya pagi mas. 

Wh Ya, soal tadi konsumsi media, kamu kan menggunakan beberapa media. Boleh kasih 
tahu enggak apa ya, proporsinya? Mana yang lebih banyak, mana yang lebih dominan 
setiap harinya? 

Re Yang lebih dominan sih pastinya media sosial ya mas, seperti Instagram, whatsapp gitu 
kan. Terlebih kan kalau kita di rumah aja kan paling lihat hiburan gitu kan dari Tiktok 
atau Youtube gitu. Cuman kalau untuk malam, malam itu lebih sering kepada nonton 
TV. Tapi TV yang ditonton itu bukan TV berita seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi 
memang saya tersiram dari om saya gitu, paman saya yang sering nonton National 
Geographic. Terus terkadang saya juga nonton Ilflix dari TV gitu. 

Wh Jadi fungsi sosial media lebih dominan ya?  
Katakanlah kalau kamu mau cari informasi lewat TV dulu atau lewat media, entah sosial 
media atau situs tertentu di internet? 

Re Biasanya sih saya selalu dapat dari media sosial dulu, tapi nanti saya follow up lagi dari 
media online seperti Tempo seperti itu. Cuma kalau memang kalau langsung kelihatan 
di TV-nya lebih terpercaya sih mas, jadi enggak saya follow up lagi gitu, karena sudah 
langsung kelihatan kan dari TV gitu beritanya seperti itu. 

Wh Oke, jadi sebenernya tetap televisi yang kamu lebih percaya sumbernya ya dibanding 
media online? 

Re Iya, iya. 

Wh Kalau hiburan gimana pola kamu? 

Re Kalau hiburan, enggak menentu sih polanya mas. Jadi kalau lagi pengen nonton di 
Youtube atau nonton Ilflix di TV itu nonton gitu. Tapi biasanya sih hiburan saya sih dari 
media sosial juga gitu kan, chatting-an sama teman seperti itu. 

Wh Oke, oke terima kasih. 

Re Iya mas. 

Wh Silakan Mbak Nina!  

NM Oke baik begini, seberapa penting sih televisi buat kalian? Kalau ditanya, TV itu masih 
penting enggak buat kalian?  
Coba deh jawab satu-satu, mulai dari ZF. 

ZF Oke bu terima kasih, jadi kalau dari saya relevansi televisi itu sudah berkurang drastis 
sekali sih bu. Jadi untuk informasi, kan kalau misal kita ada bilang penggunaan televisi 
itu kan dibagi ke berapa ya? Tiga lah tadi kayak dibilang Bang SM, ada informasi, ada 
hiburan dan juga ada edukasi gitu. Jadi menurut saya tiga fungsi ini sudah bener-bener 
bisa digantikan sama media internet. Kita sudah bisa nyari informasi malah lebih detail 
lagi, kayak misalnya kalau televisi itu kan cakupan informasi tu ditentukan sama mereka 
ya, mereka yang membatasi apa yang mau diketahui oleh pendengar atau penontonnya 
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gitu, dari A misalnya sampe ke G gitu, misal dari A sampe ke H, tapi kalau misalnya kita 
cari informasi dari internet itu tu ya kita punya kontrol penuh tentang apa yang ingin 
kita ketahui. Dari A sampe Z itu kita bisa cari sendiri, dan di situ kita bilang menurut saya 
media internet itu sudah menang jauh sekali dari televisi. 

NM Oke baik, ada lagi? Silakan! 

ZF Itu aja sih bu. 

NM Baik ZF terima kasih.  
SMgimana? 

SM Saya sebenernya sependapat juga dengan ZF bu, kalau TV itu memang sudah tertinggal 
jauh sama media sosial. Karena di situ kita bebas gitu, diberikan kebebasan memilih 
konten seperti apa yang mau kita konsumsi, sedangkan terus di media internet ini 
komunikasinya bisa dua arah gitu bu, bisa dua arah waktu live streaming misalkan kita 
bisa langsung berkomentar terus dibacakan gitu, kita bisa langsung bertanya terus 
dijawab. Tapi di media televisi itu komunikasi dua arahnya susah gitu, bahkan bisa 
dibilang jarang sekali bisa komunikasi dua arah langsung antar penonton dengan 
penyiarnya gitu. Kalau dari situ langsung terasa bu jarak antara TV sama pemirsanya 
gitu kan ada jarak, jarak kita di TV ini, kita enggak bisa langsung berkomunikasi, tapi 
kalau di media internet itu walaupun dia dihubungkan oleh gawai gitu Ian, oleh HP. Tapi 
tetap aja jarak itu seolah-olah enggak ngeuh gitu, itu sih bu yang buat saya merasa TV 
itu ya sudah enggak sesuai lagi lah.  
Tapi tetap aja sih rasanya kalau TV itu memang harus tetap bertahan gitu. Ya 
sebenernya kayak radio juga, radio itu mungkin zamannya sudah selesai lah radio, cuma 
menurut saya radio ini harus tetap bertahan juga, karena sifat radio dalam bidang 
informasi itu menurut saya, kalau stasiun radio gitu kan. Buat stasiun radio bener-bener 
enggak main-main gitu pembuatannya, kalau di media sosial kan misalnya akun-akun 
kayak gitu gampang gitu dibuat bu dan sebenernya sudah susah juga untuk 
mengcombine, biasanya kita lihat kredibilitas suatu akun itu kan dari jumlah followers-
nya gitu, dan sebenernya enggak sulit untuk menambah followers yang begitu banyak, 
ada yang bisa dibeli, ada juga yang menambahkan dengan buzzer-buzzer gitu sih bu, jadi 
kredibilitas itu yang saya jadi alasan kenapa TV, radio itu tetap harus bertahan bu, walau 
bakal sulit. 

NM Oke, tapi kalau misalnya itu alasannya adalah kredibilitas SM. SM sendiri tidak 
mengandalkan stasiun televisi sebagai sumber informasi, itu kenapa? 

SM Sosial kenapa SM tidak mengandalkan TV sama radio, TV-TV media yang komunikasinya 
satu arah sebagai itu, mencari informasi utama itu bu, karena TV ini mengaksesnya 
susah bu, kita harus datang, harus pergi ke ruang TV untuk nonton TV gitu, harus nunggu 
lagi, harus diidupin lagi, harus cari siarannya. Tapi kalau di media sosial ini sambil 
rebahan atau sambil ngapain itu bisa bu sambil diakses, misalnya ada train, misalnya 
ada notifikasi ke Whatsapp, kalian sudah nonton ini, itu bisa langsung nonton Youtube 
bu, kalau TV tadi, ah sudah lewat gitu. 

NM Oke, tapi kan juga, SM masih nanya terus ya, TV kan kita juga bisa akses di internet? 

SM Kalau yang di internet iya saya akses bu, cuma yang kalau pesawat TV saya jarang akses. 

NM Oke baik deh, terima kasih. Nah, sekarang. 

Wh SM ? 

NM Oh, silakan! 

Wh Oke, SM tadi kamu ngasih ide ya. Oh iya kamu lebih ngerasa internet lebih dekat 
dibandingkan apa, media tradisional ya televisi. Boleh lebih lanjut enggak dijelaskan, 



246 
 

lebih dekatnya itu dalam arti apa, apakah sekedar kamu bisa akses tadi sambil tiduran, 
atau lebih dekat karena... oke melalu media internet kamu nonton channel televisi di 
Youtube gitu kan ya, kamu bisa berinteraksi dengan pengguna lain atau gimana persepsi 
kamu tadi mengenai dekat, lebih dekat di dunia internet? 

SM Lebih dekat itu, kita seolah-olah dilibatkan gitu pak, dari penentuan isu sampai isu itu 
dibahas, kita kayak dilibatkan gitu dalam polling-polling misalnya, itu kan zaman 
sekarang sering ada polling-polling. Kayak misalnya di Instagram, kemudian di 
instastroy-nya ada polling bagaimana dengan isu ini misalnya kayak gitu pak. Tapi kalau 
lihat di televisi langsung itu kayak, kalau yang sekarang ya, itu menurut SM, itu kayak 
apa yang dibahas sama netizen terus itu ditayangkan di TV gitu, seolah-olah ya TV ini 
jadi akhirnya gitu, informasi yang dibahas sama netizen gitu apa yang heboh di internet 
bakal di bahas di TV. Jadi rasanya lebih kredibel menurut saya, bukan kredibel sih 
bahasanya, menurut saya lebih asyik aja itu, lebih dominan saya jadinya untuk ikut 
menciptakan isu tadi terlibat dalam. Oh gimana sih ini, kemudian kumpulan dari banyak 
pendapat gimana sih yang bakal punya benang merah yang mengarahkan sama ke suatu 
hal yang menurut saya benar, itu sih pak. Tapi kalau TV dia, oh kalau dia benar-benar di 
siarkan gitu, oh ya sudah tinggal tangkap aja gitu pak. 

Wh Oke, kamu termasuk yang itu tadi polling atau ikut, katakanlah di channel TV Youtube 
terus kasih komen, termasuk aktif di situ? 

SM Benar pak, saya rasanya enggak, merasa ada yang kurang lah kalau enggak ikut 
komentar gitu. 

Wh Oke, menarik, menarik, menarik, generasi milenial ya? 

NM Oke, sekarang SA ? Gimana, penting enggak sih, masih penting enggak TV? Tapi 
pentingnya apa kalau iya? 

SA Baik ibu terima kasih, kalau menurut saya mungkin pentingnya masih penting itu. Tapi 
mungkin tergantung dari demografis usia juga gitu. Mungkin bagi yang kalangan yang 
lebih dewasa atau tua lah dengan kata lain, itu mungkin penting gitu, karena mungkin 
banyak orang tua yang belum dapat mengakses internet. Tapi bagi milenial mungkin 
menurut saya televisi secara langsung itu sudah tidak terlalu dianggap dominan dalam 
kehidupan gitu, karena memang dalam dunia internet kita sudah dapat mengakses 
dengan praktisnya, dengan kecanggihannya, dengan cepatnya, jadi menurut saya bagi 
milenial televisi sudah tidak terlalu penting, tapi mungkin bagi yang orang tua itu masih 
penting, begitu. 

NM Kamu sendiri termasuk milenial yang menganggap bahwa TV memang sudah tidak 
punya arti penting buat pribadi? 

SA Mungkin setengah-setengah ya bu, kadang-kadang saya juga mengonsumsi TV, tapi 
kebanyakan sumber informasi yang saya dapatkan itu dari media lain selain TV, gitu. 

NM Oke baik, Whisnu mau nanya? 

Wh Enggak mbak. 

NM Oke, sekarang kita langsung ke ND . ND  arti penting televisi masih adakah menurutmu? 

ND Terima kasih mbak, kalau menurut saya televisi itu masih penting, maksudnya mungkin 
informasi itu saya dapat dari koran, bisa dapat darimana pun gitu kan. Tapi di keluarga 
tu, TV tu dijadikan kayak… kalau kita nonton TV tu jadi kayak ajang buat ngumpul gitu. 
Karena sekalipun bisa diakses di media lain, cuma kan kayak individual, enggak satu 
keluarga bisa nikmatin. Walaupun bukan mungkin, kalau misalnya di TV-nya langsung 
enggak harus kayak yang, bisa jadi yang kita nikmatin bareng-bareng tu film, atau 
mungkin kayak acara-acara yang sebenernya receh-receh gitu. Bukan kayak, bukan yang 
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full informasi berita. Tapi saya rasa masih penting karena TV tu jadi kayak tempat buat 
berkumpul, karena mau gimana pun, mau gimana pun apa sih, entah kredibilitasnya 
kayak gimana, atau semacamnya, tapi tetap aja bagi saya itu penting, karena dia tempat 
buat ngumpul. Terus kalau untuk misalnya kayak buat saya dan keluarga saya.  
Tapi kalo untuk saya pribadi, saya rasa televisi itu penting karena jadi kayak media 
pembanding gitu. Jadi misalnya saya punya salah satu isu gitu kan, saya nemu di media 
sosial, mungkin saya nemu di televisi, jadi kayak kalau misalnya saya cuma punya 
televisi, cuma punya media online dan koran, saya rasa tuh enggak cukup buat jadi 
pembanding, karena kan enggak semua isu jadi perbincangan orang-orang sekitar, 
walaupun kayak informasi mouth to mouth gitu kan. Jadi saya rasa TV tu masih penting 
walaupun misalnya dia ternyata beritanya punya settingan sana-sini, minimal saya tahu, 
oh berita ini ni yang lagi heboh banget dibahas sama orang, atau kayak oh berita ini 
ternyata yang jadi kunci orang selama ini, untuk soal benar tidaknya kan masih bias saya 
cari dengan media-media lainnya gitu. 

NM Acara-acara receh di televisi tu misalnya apa ND ? 

ND Kayak kalau adik saya tu hampir tiap saat apa sih… enggak begitu… acaranya tu kalau 
enggak salah beneran receh, jadi kayak kumpulan video-video yang… kalau kan On The 
Spot kumpulan video-video dengan tema, kayak satu ini, ini gitu kan. Kalau misalnya 
acara ini judulnya, ya seingat saya judul acaranya tu receh, jadi kayak misalnya, enggak 
di Trans7. 

NM Oh di Trans7, oke. 

ND Iya itu, itu tu kayak istilah kumpulan video misalnya video kalau misalnya kita main hp 
kebanyakan entar malah jatuh ke lubang lah, atau kayak cerita-cerita soal tingkah-
tingkah menggemaskan hewan, atau kumpulan kayak… tapi enggak tahu sih sekarang 
ada lagi, kalau dulu tu sempat ada apa, ada acara yang isinya kumpulan video Tiktok 
yang viral gitu.   

NM Ya. 

ND Itu sih yang kadang-kadang kayak saya dan adik saya lihat oh gitu, terus yang ketawa 
bareng yang lebih ke hiburan gitu, jadi gitu. 

NM Oke, jadi televisi jadi media untuk mendekatkan anggota keluarga? 

ND Iya. 

NM Ditambah tadi, ada informasi juga, bahkan dijadikan pembanding ya ND  ya? 

ND Heem. 

NM Oke, Mas Whisnu mau nanya? 

Wh Ya, tadi menarik sih ND  yang kamu apa, menyebutkan soal televisi penting karena 
masih, justru dengan televisi keluarga bias kumpul gitu kan ngobrol? Ya, itu kan media 
zaman dulu. Oke, boleh enggak bercerita lebih lanjut, ada waktu tertentu setiap hari 
yang diluangkan, terus tadi kan dibilang ada acara receh atau gimana, atau ada acara 
tertentu memang sama keluarga tu disepakati oke jam segini kita ke sini, gimana tu? 

ND Kalau misalnya kayak waktu tertentunya tu enggak ada disepakatin, cuma kebetulan 
karena kayak saya kalau misal baru pulang PKL tu kan, baru nyampe rumah jam 5, terus 
beres-beres dan semuanya. Terus adik juga baru pulang kerja, atau adik yang paling 
kecil baru selesai ngerjain PR dan tugas-tugasnya. Jadi ya memang ngumpul sama 
keluarga tu di depan, pada semuanya ngumpul di depan TV tu abis Maghrib. Jadi selesai 
semuanya sholat ya sudah entar duduk, walaupun entar... TV-nya tuh apa aja tuh 
dikomenin, entah apa sih, ‘kak aneh kali ya kalau film gitu’, atau yang kaya ‘eh mama 
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pernah loh lihat yang kayak gini, gitu’. Jadi apalagi kan kalau di rumah saya semua orang 
tu sudah punya gadget-nya masing-masing, jadi kalau misalnya di, sebelum, sebelum 
misalnya kayak pas adik saya kerja, pas saya PKL, ya ibu saya sama adik saya yang paling 
kecil paling sama dunianya masing-masing. Kayak adik saya ikutin sekolah daringnya, 
ibu saya nonton drama apapun yang ada di hp-nya. Jadi begitu ketika semua orang lagi 
ngumpul di rumah, karena kan keluarga saya juga bukan tipe yang keluarga yang punya 
meja makan dan punya jadwal makan yang khusus, jadi ya sudah beneran cuma nonton 
TV itu ketika kayak ketika semua ada di rumah. nggak ada, enggak ada kayak 
kesepakatan langsung, kayak yang langsung duduk aja di ruang tam uterus nyetel TV, 
walaupun entar TV-nya lama-lama makin malem makin jadi backsound aja tapi kan 
tetap ditonton gitu, jadi kayak nyalain TV adalah alasan lain untuk punya waktu 
ngumpul gitu. 

Wh Oke, selama nonton TV, kan tadi kamu bilang ya lama-lama jadi backsound, apakah 
semuanya ketika nonton TV, katakanlah awalnya ngobrol abis itu masing-masing sibuk 
dengan gadget-nya sendiri atau gimana TV-nya jadi bakcsound? 

ND Oh, jadi pertama misalnya nonton acara yang video gitu kan, enggak, enggak jadinya 
sibuk masing-masing, jadinya tu kayak seru, pernah loh mama kayak gini, jadi kan gini, 
gini, akhirnya ngobrol beneran lupa sebentar sama ngecek sosial media atau ngebalas 
chat-chat yang kemaren-kemaren jadi gitu, atau jadinya kayak lebih sibuk, misalnya 
entah berita atau video soal kayak kemarin itu soal apa ya, kayak waktu pas Pekanbaru, 
Pekanbaru Riau itu, soal kebakaran hutan, ya sudah awalnya nonton, begitu beritanya 
ngebahas yang lain jadinya kami asyik ngobrol soal kebakaran hutan itu, iya kan gara-
gara itu asapnya gini, gini, gini, atau yang kayak iya kayak gini, makanya ini ribet banget 
gini, gini, gini, gitu. Kayak gitu sih, jadi bukan sibuk masing-masing tapi jadi kayak sibuk 
punya obrolan kayak akhirnya tu punya satu obrolan gitu buat dibahas. 

Wh Oke terima kasih, menarik televisi jadi rutin family ya? Makasih. 

ND Iya. 

NM Ya, memang itu salah satu fungsi televisi ya, mendekatkan anggota keluarga memang 
salah satunya. Ya, kalau Re  gimana arti penting televisi masih kah ada? 

Re Oh, iya mbak kalau menurut saya arti penting televisi itu, tadi saya sempat teringat sih 
seperti kata ND , sebenernya itu jadi salah satu alasan saya sama keluarga saya, kalau 
misal saya pulang ke Binjai, alasan kumpul kami adalah nonton TV bareng gitu, tapi 
memang setuju juga sama alasan temen-temen yang lainnya kalau TV itu kan 
sebenernya kredibilitasnya itu kan memang masih bisa dipegang, karena yang nonton 
masih khalayak banyak gitu kan, masanya banyak gitu, cuma kalau untuk seberapa 
sering saya lihat berita atau informasi mungkin dibilang terlalu seseringnya saya melihat 
di TV masih sering di media online seperti itu atau di media sosial, tapi TV masih penting 
bagi saya, karena kalau misal saya pulang ke Binjai jumpa sama adik-adik, sama mamak 
saya, kami tu punya kebiasaan yang sama juga sama ND , jadi kalau misalnya pas makan 
malam, kita nonton TV ujung-ujungnya TV jadi backsound aja, kita lanjut ngobrol sama 
keluarga gitu. 

NM Oke ya baik Re  terima kasih.  
Nah, sekarang kita pindah ke topik TVRI, benarkah kalian semua tidak menonton. 

Wh Mbak? 

NM eh iya sorry Whisnu? 

Wh Boleh enggak aku sedikit nanya Re  sebelum pindah topik? 

NM Oh boleh silakan! 
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Wh Re , tadi kamu lemparin isu ini ni yang buat saya menarik, kredibilitas... TV masih punya 
kredibilitas. Boleh jelasin lebih lanjut yang kamu maksud dengan kredibilitas? 

Re Maksud, menurut saya kenapa saya bilang TV masih punya kredibilitas mas, biarpun 
sebenernya kalau dibilang siapa yang paling cepat, siapa yang paling aktual meng-
update sebuah berita atau informasi, bisa saja berita online kan, namun kalau menurut 
saya kenapa TV? Karena menurut saya TV itu lebih terpercaya, misalnya dari satu 
channel ni kita sebut apa itu CNN atau Metro, mereka dalam menyampaikan berita 
kayak memang mungkin aktualitasnya itu lebih, sudah duluan media online, tapi yang 
namanya TV kan dilihat oleh khalayak banyak gitu, jadi kredibilitas mereka tu masih bisa 
dipegang gitu daripada media online gitu, bukan saya bilang kalau media online itu 
enggak seperti Tempo itu tidak kredibel gitu kan, menurut saya mereka masih kredibel 
karena saya juga menggunakannya gitu, cuma kalau TV, ya balik lagi karena massa yang 
melihatnya tu kan banyak, jadi tanggung jawab dia pas berita atau informasi yang 
disampaikan itu kan harus betul-betul sesuai fakta gitu. Jadi kalaupun mereka 
melakukan kesalahan pasti kesalahan itu harus dipertanggungjawabkan gitu, mungkin 
menyampaikan permintaan maaf atau segalanya. Seperti yang kemarin kalau saya 
enggak salah CNN ya, CNN itu ada buat kesalahan dikit pas beritain foto Kim Nam Joon, 
yang diberitain tapi foto yang lain gitu, jadi mereka juga menyampaikan permintaan 
maafnya karena satu stafnya gitu enggak tahu kalau itu bukan Kim Nam Joon tapi itu 
artis Korea Selatan gitu kan, jadi saya kenapa bilang televisi masih kredibel karena yang 
menontonnya masih banyak gitu khalayak banyak. 

Wh Oke, boleh enggak kalau saya bilang kamu nonton TV kamu karena tingkat kepercayaan 
TV masih tinggi, karena TV dikelola oleh profesional gitu kan ya? Professional yang 
punya tanggung jawab moral dalam tanda kutip, yang oke dia bertanggungjawab moral 
dan ada aturan yang kalau mereka salah bisa, bisa dituntut gitu ya, dibandingkan media 
internet yang bisa siapa aja nulis, mungkin sumber yang enggak terpercaya dan 
seterusnya, kayak gitu kira-kira? 

Re Iya menurut saya seperti itu, ya walaupun balik lagi tiap channel TV kan beda-beda gitu 
kan agenda setingnya gitu kan, cara mereka memproduksi suatu berita itu. Cuman ya 
paling nanti bisa dibarengin gitu kan dengan media online, tapi kalau tingkat kredibilitas 
saya masih lebih, saya lebih terpercaya sama TV gitu. 

Wh Dari sekian banyak stasiun TV, ada apa, ada Metro, ada TVOne, ada CNN dan seterusnya, 
mana yang kamu jadikan rujukan paling utama dari sekian banyak stasiun televisi dan 
kenapa? 

Re Kalau menjadi rujukan utama saya kalau untuk berita ya mas ya? 

Wh Iya, untuk berita. 

Re Balik lagi sih mas, dulu Metro sih, Metro sama kalau membahas suatu isu itu kalau yang 
paling sering saya lihat itu ILC, cuma itu sudah lama banget mas. Maksudnya sudah lama 
banget saya mengkonsumsi channel-channel itu, karena kan balik lagi saya seringnya 
lihat di media sosial dan media online, tapi kalau misalnya saat saya dulu sekolah, masih 
sekolah SMA, saya tu punya kebiasaan sama bapak gitu, jadi kebiasaan kami itu adalah 
nonton ILC tiap malam sama nanti berbarengan dengan Kick Andy sama Mata Najwa. 

Wh Kenapa tu? Kenapa kamu lebih percaya Metro dibandingkan atau ILC dibandingkan yang 
lain? 

Re Kalau dibilang lebih percaya sih bukan lebih percaya ya, karena kan yang saya tonton 
kan juga seperti talk show gitu kan Mata Najwa, Kick Andy gitu kan sama ILC membahas 
satu isu terus perkembangannya gimana gitu. Kalau dibilang tingkat kepercayaannya 
balik lagi si mas, karena yang memproduksi mereka itu kan sudah profesional dan 
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memang pun kenapa saya menonton channel itu maksudnya talk show itu, biar bisa 
juga berinteraksi dengan keluarga yang lain terlebih sama papa saya gitu, jadi ada 
bahasan gitu, ada bahan cerita gitu. 

Wh Oke terima kasih, monggo mbak! 

NM Oke ya, ada Ti yang belum saya Tanya mengenai arti penting TV, gimana Ti ? Masihkah 
penting TV? 

Ti Kalau menurut saya pribadi, televisi itu masih penting bagi saya dan keluarga tepatnya, 
karena seperti kata Kak ND  tadi kalau televisi itu menjadi pemersatu gitu di rumah. Dan 
juga kalau dilihat, kalau dari ibu saya, ibu saya tu termasuk generasi yang sudah sulit 
untuk memperlajari gadget-gadget terbaru gitu, jadi kalau melalui televisi, jadi kita 
pribadi masih lebih percaya televisi sebagai media untuk mencari informasi, karena dari 
televisi juga kita mendapatkan informasi sebagai media hiburan kalau dibandingkan 
dengan media internet kan. Media internet juga masih ada kendala mungkin di 
beberapa sebagian orang, seperti perlu adanya kuota. Seperti itu bu, terima kasih bu. 

NM Oke iya, di antara ini memang yang paling banyak mengkonsumsi TV mungkin Ti ya? 
Nah, terkait dengan ini, Ti masih nonton TVRI? 

Ti Kalau TVRI sudah jarang bu, kalau ibu mungkin iya siang hari mungkin ibu nonton itu. 

NM Oke, Ti dulu pernah, apakah pernah ikut menonton juga TVRI? 

Ti Pernah ikut nonton. 

NM Ya kenapa meninggalkan TVRI sudah enggak nonton lagi, boleh tahu enggak? 

Ti Kurang, kalau saya pribadi kurang menarik untuk dilihat seperti itu bu. Tayangan 
maksudnya kayak dari gambarnya seperti itu bu. 

NM Apa spesifiknya bisa dijelaskan Ti tidak menarik kenapa? 

Ti Tidak menarik seperti kualitas gambarnya gitu loh bu. 

NM Hmm oke, jadi masalah teknis apa, penampilannya ya? 

Ti Iya bu. 

NM Gambarnya yang enggak bagus, suara gimana? 

Ti Kalau suara sudah cukup jelas, cuma karena kalau dibandingkan sama stasiun-stasiun 
TV swasta kan mungkin juga, TV swasta lebih baik daripada TVRI sih bu, gitu bu kalau 
menurut saya. 

NM Kalau kontennya gimana? 

Ti Kalau konten dari TVRI, kalau kontennya bagus bu, karena mengandung budaya, berita-
berita, kalau mungkin yang pernah saya tonton bareng sama ibu saya tu TVRI Lokal, 
lokal semua. Jadi di TVRI Lokal semua itu kayak memuat berita-berita budaya Sumatera 
Utara, tentang berita-berita yang terjadi di Sumatera Utara, seperti itu bu, bagus sih. 

NM Oke, yang lain atau Whisnu mau tanya? 

Wh Enggak mbak, terima kasih. 

NM Oke, sekarang ke yang lain SA ? Tidak nonton TVRI kenapa SA ? 

SA SA  tu pernah nonton dan itu sedang program musik kalau enggak salah, musik daerah 
begitu. Terus coba saya pantengin tu TV-nya, tapi memang itu bukan selera saya dan 
memang pas saya tukar ke channel lain saya balik dan itu-itu lagi, jadi kayak mungkin 
kontennya terlalu lama terus kurang menarik untuk anak muda. Tapi mungkin kalau 
orang tua mungkin saya akan suka dengan kontennya, karena memang sebenernya 
banyak sisi positif atau informasi positif dari si TVRI. Cuman mungkin memang anak 
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mudanya sudah enggak terlalu sering nonton TV ataupun memang lebih sukanya 
sinetron ataupun sebagainya, seperti itu ya bu. 

NM Oke, jadi ini soal konten ya yang lebih bermasalah? Dirasakan tidak cocok dengan selera, 
begitu SA ? 

SA Iya benar ibu. 

NM Oke, di luar yang tari-tarian itu pernah nonton yang lain enggak? 

SA Seperti yang Ti bilang tadi bu yang tentang budaya Sumatera Utara itu, selain itu saya 
tidak pernah lagi mengonsumsi TVRI. 

NM Dan tetap saja menganggap bahwa itu terasa tidak pas dengan selera, selera anak 
muda? 

SA Iya benar. 

NM Apa sih spesifiknya tidak pas itu apa SA, boleh dijelaskan? 

SA Mungkin dari, dari ininya bu kalau buat saya, seperti yang tadi Ti bilang dari 
penampilannya, pengemasan penampilan gambarnya gitu, terus. 

NM Kualitas ya maksudnya? Kualitas gambar? 

SA Iya benar kualitas gambarnya, kemudian saya juga sempat lihat yang Sumatera apa 
budaya Sumatera Utara itu, mendengar dari tokoh, apa ya tokoh, saya dari tokoh 
masyarakatnya itu agak membosankan menurut saya sendiri. 

NM Oke baik, kalau SM gimana? Enggak nonton TVRI kenapa? 

SM Sebenernya banyak sih alasannya ya bu, cuma… 

NM Ayo ceritakan sebanyak-banyaknya? Kami perlu itu untuk ngasih masukan TVRI. 

SM Iya bu salah satunya dan mungkin bagi temen-temen lain juga itu alasannya, tapi 
mungkin banyak yang belum menyadari, brand-nya TVRI bu. 

NM Brand? Oke. 

SM Iya, TVRI itu kita bicara TVRI yang sebelumnya, yang sebelum pergantian logo dan segala 
macem yang namanya revolusi lah konten-kontennya. Kita bicara TVRI yang logonya 
kuno, kontennya membosankan, kualitas gambar yang sudah kalah saing sama TV 
nasional lain, di waktu, di masa-masa televisi lagi mainsteam, terus dan dia TVRI ini 
seolah-olah dari sudut pandang saya bu, itu kayak TVRI itu kayak sekedar siaran aja gitu 
bu, tanpa memperhatikan segmentasinya gitu, tanpa segmentasi yang jelas lah, jadinya 
TVRI ini brand-nya tetap terbawa walaupun logonya sudah berubah gitu, sebenernya 
ada sih gambaran TVRI ini sudah lebih modern, cuma tetap aja ada brand apa ya? Iya, 
persepsi-persepsi tentang image TVRI itu masih ada gitu kontennya yang masih gaya 
lama, pokoknya negatif lah untuk TVRI, ya pandangannya TVRI sudah tertinggal dari 
televisi lainnya gitu, belum lagi TVRI ini kalau melakukan revolusinya di masa-masa 
televisi ini sudah mulai kalah saing bu sama media internet gitu, kayak bisa dibilang 
sudah, sudah waktunya berbeda gitu, barulah sekarang sadar gitu kita harus mengubah 
brands harus fokus sama segmentasi, jadinya walaupun ada media internet gitu kan, 
televisi-televisi sudah mulai beralih ke media internet, jadinya TVRI tetap gitu bu, 
dibawa sama generasi-generasi terutama. Generasiku kan bisa dibilang generasi 
kamilah bu, bisa dibilang generasi terakhir yang merasakan TV itu sebagai media 
mainstream gitu kan. Jadi rasanya brand TVRI itu masih tetap terbawa walaupun ya 
mereka bergerak di media-media internet gitu. Jujur aja sih bu, SM itu memang ya, 
sadar kalau TVRI itu sudah berusaha berubah gitu bu, cuma kalau dipikirkan enggak 
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mendalam gitu kan cuma dipikirkan singkat aja gitu, TVRI tu gaya lama, tradisional 
enggak cocok sama aku, sudah gitu aja bu selesai. Itu sih salah satu faktor utamanya.  
Terus yang kedua kenapa saya juga enggak nonton TVRI, ya karena satu bu, yang 
membuat SM kembali lagi buat nonton TVRI itu ya, Liga Inggrisnya gitu kan, sebenernya 
SM lihat Liga Inggris di TVRI itu dulu bagus, karena Liga Inggris di TVRI itu menarik 
perhatian orang gitu untuk nonton TVRI dan di situ ajang TVRI untuk mempromosikan 
konten-konten yang lain gitu kan. Karena kalau enggak ada pemanis gitu, konten yang 
ya bisa dibilang luar biasa gitu kan, orang kurang tertarik gitu bu untuk apa ya, untuk 
meluangkan waktu untuk menonton konten yang lain-lain gitu. Karena dulu waktu Liga 
Inggris dibuat di TVRI, orang mau juga gitu menonton program-program yang lain, 
sebenernya SM lupa sih nama programnya apa, cuma ada Ira Kusno pernah nonton. 
Cuman waktu Liga Inggris dicabut di TVRI itu SM merasa kalau TVRI ternyata enggak 
suka ya bermain di gaya-gaya milenial, jadinya jatuh lagi, kembali lagi ke brand-nya kuno 
gitu. 

NM Oke, jadi justru harus ada apa namanya, program unggulan dia dan itu menjadi media 
tempat promosi acara-acara dia yang lain, menurutmu begitu SM ? 

SM Iya benar bu. 

NM Oke, dan sekarang memang tidak ada program unggulan itu di TVRI? 

SM Enggak ada bu, karena sekarang sama sekali enggak dengar TVRI lagi bahkan sudah lebih 
dari 8 bulan enggak dengar ada TVRI buat hal yang viral gitu enggak ada bu. 

NM Oke, jadi apakah kunci yang kunci adalah bahwa itu program itu harus viral? Artinya 
mendapatkan informasi itu harus dari medsos dulu, apakah begitu SM ? 

SM Sebenernya bukan sih bu, maksudnya yang SM maksud tadi mereka punya program 
unggulan yang kayak misalnya Trans7 bu. Trans7 itu sebenernya dari sudut pandang SM 
kan, konten-kontennya itu sosial ya enggak terlalu menarik lagi walau mereka punya 
BioskopTrans gitu kan? Tapi eh itu TransTV ya? 

NM TransTV, Trans7 mungkin OVJ. 

SM Walaupun, heeh OVJ kan sosial sudah turun bu, karena artis-artis enggak sama 
unggulnya sama Andre, jadi pamor mereka turun. Cuman kalau kedatangan Mata 
Najwa di sana menurut SM memberi pengaruh sama program-program mereka yang 
lain, itu kayak program yang lainnya itu mendapat siraman dari popularitas dari Mata 
Najwa ini. Yang orang-orang lain setelah nonton Mata Najwa apa yang mau ditonton 
gitu, ah ya udahlah tetap aja di Trans7 bertahan nonton, ternyata seru juga kontennya. 
Akhirnya orang kan menjadi apa ya, pola pikirnya menjadi menangkep kalau Trans7 itu 
tetap menarik gitu. Itu tadi yang tidak dipraktekkan sama TVRI bu, karena dulu waktu 
mereka membuat Liga Inggris di sana, SM tertarik untuk menonton kontennya yang 
lain-lain gitu, walaupun enggak berkaitan sama olahraga misalnya, tapi seru juga gitu. 

NM Oke, Whisnu mau? 

Wh Ya, SM menarik ni tadi kamu bilang soal, sebenernya TV itu bisa apapun brand-nya 
selama acaranya unggulan gitu ya bagus, milenial atau kamu, atau teman seusia kamu 
pasti akan pindah gitu kan, jadi intinya sebenernya bukan brand-nya TVRI atau apapun 
tapi lebih kepada kontennya gitu? 

SM Iya benar pak, karena konten itu mengubah kembali persepsi kita terhadap brand itu, 
apakah TVRI itu masih kuno atau sudah berubah gitu. 

Wh Oke, jadi sebenernya hari itu kualitas siarannya, maksudnya dari sisi teknis ya, bukan 
bicara konten, itu sebenernya bersaing lah ya sama TV lainnya yang saya tangkap? 
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SM Menurut saya tetap bersaing sama televisi lain pak. 

Wh Oke, jadi sebenernya lebih di intinya karena kontennya aja yang tidak menjual kepada 
katakanlah generasi kamu atau audiens yang lebih general lah ya, jadi orang tidak 
menonton TVRI gitu ya? 

SM Iya benar pak. 

Wh Oke, oke. 

SM Permasalahannya mungkin yang saya selalu pikirkan kalau di TVRI-nya pak, mereka 
tidak bener-bener fokus sama segmentasinya gitu, segmentasi yang tetap untuk TVRI. 
Jadi sebenernya saya enggak tahu sih televisi lain, cuma SM merasa kayak misalnya apa, 
program siaran-siaran kayak SCTV, ANTV misalnya, itu punya segmentasinya masing-
masing. Kalau ANTV tu kayak kalangan emak-emak misalnya yang suka nonton drama-
drama Turki, drama-drama India, misalnya kayak SCTV segmentasinya milenial-milenial 
yang suka FTV misalnya gitu. Kalau yang apa Trans7, kalau misal MetroTV sama TVOne 
itu kayak bapak-bapak yang suka nonton berita misalnya, mereka punya segmentasi 
yang jelas pak. Tapi kalau TVRI ini kayak ya brand-nya tadi kayak segmentasi mereka itu 
enggak jelas ke arah mana itu.  

Wh Oke, bisa enggak saya bilang kalau TVRI itu enggak punya identitas, karena setiap TV 
punya identitas ya tadi kamu bilang, kalau Trans seperti ini, kalau ini TVRI sebenernya 
kalau dia enggak punya identitas, identitasnya tadi kamu bilang apa ya, kuno, jadul gitu 
ya, yang tadi acara enggak banyak yang mau nonton karena ya memang itu. Oke 
menarik, terima kasih SM. 

SM Sama-sama. 

NM SM melanjutkan lagi ini menarik nih, menurutmu kalau memang soal segmentasi itu 
menjadi sangat penting, karena TVRI itu enggak jelas segmentasinya kemana, 
segmentasi TVRI menurutmu sekarang ini, itu harusnya apa dalam pandanganmu? 

SM Kalau TVRI sekarang menurut SM segmentasinya seharusnya itu lebih ke generasi, 
generasi milenial sih bu kalau TVRI, karena salah satu yang diandalkan TVRI ini kan sosial 
sebagai media penyampai informasi gitu kan bu, jadi kalau kayak sebagai seorang 
media-media beritalah sebenernya nyawa TVRI ini, ya seharusnya dia bergerak juga kan 
kayak media-media CNN sama media-media kayak MetroTV atau TVOne, cuma jadi 
kayaknya lebih independen gitu bu, misalnya kayak BBC Inggris, mereka itu sebenernya 
kan apa kan, punyanya pemerintah misalnya bu, tapi kalau mereka bergerak dengan 
gaya yang independen gitu, jadi BBC itu enggak pernah mati gitu, sekalipun dia uni. 

NM Oke SM, nanti kita ngobrol lagi ya, saya akan balik lagi tadi ke sana tu soal menyamakan 
dengan BBC, ya ngambil dari BBC bagus sekali itu, sekarang ZF? 

ZF Iya bu. 

NM Gimana soal TVRI ini? 

ZF Kalau dari saya sendiri bu, tadi sudah saya bener-bener setuju sama pendapat dari Kak 
SA  sama Bang SM juga, jadi masalah di TVRI ini, itu preferensi dan juga segmentasi, dan 
di sini saya sebagai bisa dikatakan generasi milenial itu, saya tidak merasa bahwa saya 
tu menjadi target audiens atau target pasar dari TVRI sendiri itu bu. Karena kita  juga 
enggak melihat ada aksi langsung dari TVRI yang bisa mengait gitu, atau menarik 
kalangan-kalangan muda untuk menonton TVRI sendiri, kemudian sosial usahanya ada 
bu di yang tahun lalu kita bisa lihat dari TVRI di kepemimpinan Helmy Yahya, itu kan ada 
revolusi besar-besaran tuh. Logonya diganti kemudian juga ada masuk acara yang sosial 
bisa menggaet apa sih, bisa menggaet kawula muda gitu, ada mereka ngasih Liga Inggris, 
ada turnamen bola basket, ada juga voli, kemudian ada juga dokumenter-dokumenter 
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dari discovery channel itu menurut saya juga sebenernya sudah masuk ke usaha untuk 
masuk ke segmentasi generasi milenial sih bu. Tapi ya balik ke tadi lagi TVRI itu dianggap 
sama generasi muda itu sebagai TV yang using, TV yang enggak terpakai lagi dan 
kemudian juga sebagai kan dulu TVRI itu dia masuk ke BUMN, tahun 2002 itu diganti ke 
perseroan terbatas itu sebenernya sudah masuk ke perseroan terbatas termasuk iklan, 
tapi tetap aja itu kesannya kayak TVRI masih jadi kepanjangan tangan pemerintah untuk 
sosialisasi gitu sih bu, dan menurut ZF itu enggak masuk ke target audiens yang kawula 
muda gitu yang kalangan generasi milenial. 

NM Oke, harusnya bagaimana ZF, kalau toh dia menyampaikan informasi harusnya 
bagaimana? 

ZF Mungkin gimana ya bu, mungkin kalau misalnya kita lihat media-media informasi atau 
acara informasi kualitasnya 11 12 gitu, kita enggak bisa membedakan terlalu spesifik 
gitu antara acara informasi yang satu dengan lainnya, misalnya lihat berita di CNN dan 
kita lihat berita di Trans7 mirip-mirip juga gitu bu. 

NM Jadi harusnya TVRI kayak apa? 

ZF Lebih menggaet kawula muda sih, bun... ke generasi milenial itu tadi mungkin dengan 
gebrakannya, gebrakan yang bisa menarik perhatian generasi milenial tadi mungkin 
dengan apa ya, acara-acara yang mungkin out the box gitu yang belum pernah 
ditayangkan di televisi lainnya gitu, yang bisa menarik gimana ya, acara-acara out the 
box yang kawula mudanya mikir, oh ini belum pernah ditayangkan ni di televisi lainnya, 
atau oh ini bisa nambah apa namanya, wawasan baru gitu, tapi dengan cara yang tadi 
itu, karena generasi milenial memang suka yang seneng-seneng gitu. 

NM Oke, ZF tadi kan disebut National Geographic, sampai saat ini National Geographic juga 
masih ada? 

ZF Iya bu, tapi rasanya kayak kurang kena sih, masih belum terlalu gencar sosialisasi ke 
kawula apa, generasi milenial-nya bahwa TVRI sudah punya ini loh sekarang di TVRI kan 
sudah bisa ngelihat ini gitu, mungkin kurang di sosialisasinya itu sih bu. 

NM Nah, ZF bicara soal sosialisasi, apakah ini sama dengan promosi, promosi acara? TVRI 
kurang melakukan promosi acaranya? 

ZF Mungkin bisa, mungkin bisa dikatakan seperti itu sih bu, promosi di TVRI kurang 
menarik, mungkin dengan bungkusannya gitu. 

NM Selama ini ada enggak promosi acara TVRI di medsos yang ZF tahu? 

ZF Kalau yang dari ZF lihat (suara kurang jelas). 

NM Apa? 

ZF Cuman kemarin dengar TVRI besar lagi karena kalau dari ZF sendiri belum ada dengar 
sosialisasi dari TVRI, tapi nama TVRI itu sempat besar ketika ada kasus atau, ya kasus sih 
yang perdebatan tentang apakah yang Helmy Yahya masih cocok menjabat atau tidak 
gitu, kayak pemberhentian sepihak dari petinggi TVRI itu sendiri bu. 

NM Oh, jadi kontroversi soal itu tapi bukan tentang acara ya ZF? 

ZF Bukan bu. 

NM Oke, Mas Whisnu ada? 

Wh Ya, ZF tadi kamu menyinggung soal TVRI kepanjangan tangan pemerintah, kenapa kamu, 
apa alasan kamu bilang TVRI kepanjangan tangan pemerintah? 



255 
 

ZF Kayak lebih ke mindset sih pak yang sudah terbentuk, kayak dari dulu kita dengar bahwa 
TVRI itu ya BUMN, BUMN yang disangkut pautkan dengan pemerintah. Akhirnya ya 
ujung-ujungnya TVRI jadi kayak alat pemerintah gitu sih pak. 

Wh Maksudnya alat pemerintah apa nih, apakah jadi gini isi acaranya pesan harus 
menyiarkan apa, katakanlah upacara bendera dari istana atau setiap pidato presiden 
harus disiarkan, atau gimana, maksud kamu kepanjangan tangan? 

ZF Maksudnya kepanjangan tangan atau alat pemerintah tadi bukan konotasi negatif gitu 
sih pak, tapi lebih ke acaranya lebih terkontrol atau lebih strike gitu aturannya atau lebih 
ke TVRI itu punya batasan tentang apa yang enggak boleh dilanggar gitu tentang harus 
bermain di mana gitu. 

Wh Oke, oke sedikit menangkap, jadi acara TVRI lebih terbatas variasinya, karena dia harus 
apa, sebagai punya negara ya, harus ngikutin koridor-koridor yang dimiliki pemerintah 
gitu kan yang saya tangkap? 

ZF Iya pak, jadi ada tanggung jawab moralnya gitu sih ke negara, gitu pak. 

Wh Oke, kalau gitu mestinya harus gimana ZF, boleh katakanlah kamu punya ide, oke supaya 
enggak jadi kepanjangan tangan pemerintah apa ya, yang sebaiknya, apakah bentuk PT 
itu lebih bagus? 

ZF Lebih ke, yang tadi juga saya sudah bilang sih pak out the box-nya itu tadi, batasan-
batasan dari penyiaran televisinya itu bisa di perluas lagi gitu, jadi cakupan-cakupannya 
itu bisa diperluas, kayak misal semalem tu Liga Inggris enggak ditayangkan karena 
misalnya enggak sesuai dengan adat gitu, enggak sesuai dengan kebudayaan Indonesia 
itu kan alasan yang aneh. 

Wh Oke, oke menarik terima kasih ZF. 

NM Baik, terima kasih ZF, sekarang ND ? Dari semuanya yang belum ND  ya mbak, Mbak Ike 
untuk pertanyaan ini? ND  gimana soal? 

Iks Re  yang belum mbak. 

NM Re  yang belum. 

ND Baik saya mbak? 

NM Ya, soal TVRI kenapa tidak menonton dan apa kelemahannya? 

ND Kalau saya kenapa enggak nonton TVRI itu sebenernya kayak nonton, tapi kayak cuma 
nonton pas bulan puasa aja kayak acara-acara saya tonton tu nunggu-nunggu adzan 
Maghrib gitu. Kalau misalnya kayak nonton secara regular tu enggak karena kayak yang 
tadi dibilang sama yang lainnya, kualitasnya tuh kayak apa sih, kayak beneran berasa 
jadul, beneran berasa orang tua banget, bahkan konten-konten yang kemarin saya 
pernah melihat apa ya, kayak kartun atau apa gitu kan, itu juga kayak masih beneran 
seakan-akan tuh balik lagi ke zaman dulu kayak yang kualitasnya, kualitasnya belum 
sebagus itu. Terus saya rasa juga untuk konten, karena kalau misalnya mungkin kalau 
tiap saya buka TVRI itu seringnya konten budaya gitu kan, kayak apalah, apa adat dari 
daerah mana atau soal, atau kayak acara yang mainin alat musik tradisional atau ada 
artis-artis kayak sekitaran Medan gitu kan kayak TVRI lokal. Itu saya ngerasa kalau 
misalnya saya menonton, kayaknya saya bukan pasarnya deh, kayaknya ini kayak anak-
anak seumur saya yang lain mungkin kalau saya bakalan nonton tapi cuma bentar, 
karena toh latar belakang keluarga saya tu kayak ayah saya seniman gitu kan, cuma 
kalaupun misalnya kayak orang-orang yang lain mungkin seusia saya, kayak ngerasa 
salah, kayak nonton TVRI tu berasa salah tempat, kayak bukan aku deh, ini bukan konten 
yang kunikmati deh, kayak gitu, terus juga alasan lain saya enggak nonton TVRI itu, 
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karena kalau televisi saya untuk menjangkau TVRI itu kayak saya harus ke nomor 13 baru 
bisa, channel ke 13 lah baru nemuin TVRI, sedangkan kalau misalnya kayak Trans, Global, 
Indosiar, SCTV itu tu channel-channel nomor satu, nomor 3, nomor 5, nomor 7, nomor 
10 seperti itu sih mbak. 

NM Oke, berasa apa namanya, bukan saya, bukan buat saya itu karena apa, spesifiknya 
karena apa? 

ND Kalau saya spesifiknya karena saya merasa itu tu kalau misalnya apakah saya terhibur 
tidak, apakah saya merasa perlu dengan informasi itu enggak, terus apakah saya merasa 
tertarik kalau ngelihat kontennya kayak saya enggak merasa tertarik. Jadi saya ngerasa 
itu kenapa saya bilang saya ngerasa kontennya bukan buat saya gitu. 

NM Apakah karena konten, atau karena tampilan, teknis atau apa ND ? 

ND Kalau saya pertama itu karena, pertama tu karena ini, iya pak sebentar.. 

NM Mau di mute dulu? 

ND Iya saya mute dulu. 

NM Oke, kita pindah dulu ke yang lain enggak apa-apa, nanti kalau ini bisa kembali lagi ND . 
Oke sekarang ke Re  dulu, Re  gimana soal TVRI 

Re Iya mbak, saya memang sudah jarang atau bahkan bisa dibilang sudah enggak pernah 
lagi nonton TVRI, cuma kalau memang balik ke rumah kayak Minggu tu selalu buka TVRI, 
karena mamak tu biasanya semenjak corona kan kita enggak bisa ke gereja kan, jadi 
mamak tu kalau misal lihat acara ibadah tu dari TVRI. 

NM Oke, jadi hanya untuk kebutuhan itu? 

Re Iya, tapi balik lagi tadi seperti kata ND  gitu ya, memang kalau misalnya saya penonton 
TVRI saya kurang tertarik dengan konten-kontennya, karena memang berasa kayak itu 
bukan tontonan saya gitu mbak, sekaligus memang kalau saya enggak tahu kenapa 
selalu saya buka TVRI tapi mungkin di TV tetangga atau keluarga saya yang lainnya 
teknisnya tu, maksudnya resolusi dari gambar yang ditampilkan tu kurang gitu mbak, 
enggak sebagus channel-channel TV lainnya gitu. 

NM Oke, selain teknis apa lagi kontennya, jadi bukan buat saya tu karena apa, selain tadi 
karena tidak puas teknis, apalagi Re ? 

Re Kalau menurut saya sendiri mungkin karena saya sering menonton hal-hal hiburan atau 
konten yang berbau kawula muda gitu ya, anak muda tapi Bahasa-bahasanya yang 
cukup enjoy Bahasa sehari-hari, karena menurut saya TVRI itu kontennya atau Bahasa 
yang digunakan masih terlalu formal gitu ya, jadi dari mereka berbicara atau memang 
presenternya lagi ngomong sama tamu yang diundang gitu masih terlalu baku dan 
formal gitu, jadi enggak berasa enggak enjoy gitu kalau misalnya kelihatannya gitu. 

NM Oke, oke baik. Mas Whisnu mau eksplorasi lagi? 

Wh Iya, Re  tadi kamu bilang soal ini ya, Bahasa yang digunakan di TVRI itu terlalu baku atau 
enggak ngena ke generasi kamu, menurut kamu itu salah satu problem lama di TVRI, 
talent-nya tidak cukup untuk bersaing dengan televisi lain gitu? 

Re Kalau dibilang tidak cukup bersaing dengan televisi lain mungkin bisa jadi mas, tapi itu 
enggak menjadi pengaruh besar ya, karena kan balik lagi kepada pembawa acaranya, 
apakah itu dia bisa membawa suasana yang sosial kan kita nonton dari TV gitu kan, kita 
enggak tahu suasana ruangan pada saat syuting itu gimana, dengan staf-stafnya itu 
gimana, kalau memang dia bisa membuat suasana yang baik di ruangan itu pun di 
ruangan syuting itu kan, pasti kan (suara menghilang) 
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NM (suara menghilang) Jadikan anak muda sebagai sasaran penontonnya? 

Ti Kalau menurut saya belum sih bu kalau, karena saya juga jarang nonton TVRI gitu, ibu 
saya yang sering nonton gitu, kalau saya lihat dari TVRI sendiri tu tayangannya juga tidak, 
tidak menempatkan, tidak ditayangkan untuk milenial seperti itu bu, karena dari 
konten-kontennya lebih ke budaya, maksudnya lebih kalau dari TVRI lokal yang sering 
saya sekilas saya lihat saat ibu saya nonton, dia enggak, tidak menempatkan milenial 
gitu untuk ditonton sama milenial seperti itu bu. 

NM Seandainya TVRI ingin menjadikan anak muda sebagai target sasaran dia, apa yang harus 
dilakukan oleh TVRI? 

Ti Menurut saya mungkin kontennya lebih kaum milenial seperti TV-TV swasta tu banyak 
kayak acara hiburan atau edukasi yang lebih ke milenial seperti itu bu, karena kalau dari 
TVRI dia lebih untuk, untuk orang-orang tua gitu tayangannya. 

NM Oke, Mas Whisnu mau eksplorasi? 

Wh Ya, Ti menurut kamu di Indonesia, TV nasional yang kamu tonton paling bagus? 

Ti TV nasional? 

Wh Ya, yang kamu tonton yang ada di televisi. 

Ti Karena saya sering nonton TransTV sama CNN menurut saya itu lebih bagus. 

Wh Oke, katakanlah itu yang terbaik buat kamu, kalau TVRI mau menjadi mereka apa yang 
kamu harapkan, apa perubahan rekomen TVRI untuk mengejar ketertinggalan itu? 

Ti Ya, kalau menurut saya yang pertama dari teknis, kualitas gambarnya, dari kualitas 
suaranya, lalu diikutin kontennya, terus kalau TVRI juga kalau misalnya kita buka televisi 
gitu. Kadang TVRI itu tidak masuk 10 nomor pertama gitu, kadang dia sudah 13 atau 15, 
sudah terlalu terbelakang dan kadang sulit untuk di jangkau gitu. 

Wh Oke, jadi yang pertama kamu garis bawahi adalah alasan teknis ya, kualitas kemudian 
dari sisi urutan channel-nya, jadi kalau TVRI bisa perbaiki itu, satu hal ya, itu bisa 
bersaing kemudian ada tadi konten ya, ada hal lain? 

Ti Iya, menurut saya itu cukup. 

Wh Oke terima kasih. 

NM Oke baik, sekarang ke ZF, ZF apakah TVRI sudah menjadikan anak muda sebagai target 
sasaran dia? 

ZF Menurut ZF belum sih bu. 

NM Oke, belum itu karena apa? 

ZF Karena kita lihat dari tayangannya juga kan dia kebanyakan membahas tentang budaya 
gitu, tapi untuk anak muda zaman sekarang itu membahas budaya tuh benar-benar 
kurang, dan apa yang bisa dilakukan TVRI ini adalah, mungkin mereka bisa lakukan survei 
gitu, mungkin secara nasional tentang pendapat dari anak muda, kira-kira apa sih yang 
ingin mereka tonton gitu, apa sih preferensi tayangan mereka gitu, kemudian juga dari 
segi teknis bisa diperbaiki, kemudian sudah sih bu. 

NM Ini sosial dilakukan oleh TVRI ni sekarang, terus sampe mencari pendapat kaum muda 
ZF ya, jadi mereka pengen tahu juga gitu loh, ini bagus buat masukan buat TVRI-nya. 
Nah, seandainya TVRI ke depan ingin menjangkau anak muda sebagai target sasarannya, 
apa yang harus dilakukan TVRI? 

ZF Saya rasa yang pertama itu bisa mencari SDM baru sih bu, bukan SDM yang baru tapi 
SDM misalnya itu tokoh-tokoh yang mempunyai influence besar untuk kalangan muda, 
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kayak misalnya saya rasa untuk kalangan muda sekarang itu tokoh-tokoh yang memiliki 
influence tinggi itu di Stand-up Comedian itu punya banyak influence juga, kita bisa lihat 
di Trans7 kalau enggak salah ada program baru yang mereka mengundang stand-up 
comedian kemarin tuh Riegen kalau enggak salah untuk nge-host acara baru, jadi 
mungkin itu sih bu mencari talent-talent baru yang kiranya bisa memberikan influence 
besar yang kawula muda atau kalangan mudanya itu bisa di aku pengen nonton dia gitu 
bisa ke TVRI gitu bu. 

NM Riegen itu di The Sultan ya? 

ZF Iya kayaknya bu, cuma kurang tahu sih. 

NM Ya, itu lupa saya SCTV atau Trans7.  
Oke baik Whisnu ada? 

Wh Ya, kalau ada skor 1 sampai 10 TVRI ini di mana? 10-nya paling bagus, 1 paling jelek, TVRI 
di mana menurut kamu? 

ZF Ini dari overall atau dari segi atau apanya? 

Wh Enggak katakanlah TV terbaik, katakanlah TV terbagus menurut kamu? 

ZF Di 3 atau 4 mungkin,  

Wh 3 atau 4? Bahkan enggak sampai separo ya? Untuk mengejar ketertinggalannya menurut 
kamu apa upaya yang harus dilakukan oleh TVRI? 

ZF Membuat konten-konten baru sih pak, membuat acara-acara baru yang sekiranya bisa 
lebih luas cakupannya dan juga lebih menarik untuk kalangan muda, atau kalangan-
kalangan yang mempunyai pengaruh besar lah bagi kalangan industri pertelevisian. 

Wh Oke katakanalah TVRI mau buat acara bagus gitu, katakanlah mereka mempunyai 
klasifikasi 3 acara, acara apa yang kamu harapkan dibuat TVRI supaya kamu mau 
menonton TVRI? Sebutin aja 2 acara yang membuat kamu, ‘’oke, kalau mereka buat 
acara ini, saya mau menonton TVRI”. Acara lawak, sport atau? 

ZF Belum kebayang gitu sih apa, tapi mungkin ada, kenapa pak? 

Wh Ya acara favorit kamu apa tanpa melihat stasiun televisinya. 

ZF Iya pak, jadi untuk acara favorit itu mungkin dulu, halo pak? Suaranya jelas enggak? 

Wh Suaranya bagus kok. 

ZF Saya sambung ya pak, untuk acara favorit, mungkin dulu itu ada saya senang sekali 
Ketika dulu Net TV itu baru pertama kali hadir mereka ngasih banyak sekali acara-acara 
baru yang belum pernah dilakukan di televisi lainnya, itu tuh kayak sitkom, sitkom itu 
dulu memang ada era sitkom besar di Trans TV Cuma kan sudah lewat, kemudian 
dibangkitkan lagi di Net TV kayak ada Tetangga Mas Gitu, kemudian dulu ada OK Jek, 
dulu kan, yang kayak gitu sih pak. 

Wh Oke, jadi tanpa melihat tipe acara, asal ada televisi jadi TVRI supaya laku buat inovasi 
acara yang belum ada di TV lain gitu kan yang saya tangkap? 

ZF Belum ada, ataupun kalau misal sudah ada dibuat lebih menarik, dan lebih berkualitas 
sih pak. 

Wh Oke, terima kasih ZF. 

NM Oke baik, Sekarang ke Nadia, silakan Nadia, Nadia sudah balik belum ya? Belum 
kayaknya ya.  
Kita ke SA ?  
SA, apakah TVRI sudah menjangkau anak muda sebagai target sasarannya? 
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SA Menurut saya belum bu, belum menargetkan anak muda. Lebih kepada kaum orang tua. 

NM Itu tampak dari mana? 

SA Mulai dari kontennya, yang memang lebih banyak menghadirkan tokoh-tokoh yang 
sudah berumur, kemudian tidak bisa meng-influence anak muda. Mungkin anak muda 
itu lebih senangnya yang populer, yang lagi tren masa kini, dan itu enggak ada di TVRI, 
begitu, mereka lebih menghadirkan yang tua-tua begitu. Jadi bagi anak muda itu 
membosankan. 

NM Nah, kalau memang untuk menjangkau anak muda, yang harus dilakukan apa dong oleh 
TVRI? 

SA Menurut saya mungkin dari mulai dari memperbaiki teknis dari kualitas. Kemudian dari 
segi talent juga harusnya mereka lebih menghadirkan narasumber atau orang-orang 
yang lebih kekinian begitu, tidak hanya orangtua yang dihadirkan di situ. Kemudian dari 
konten pasti yang paling utama. Itu karena kontennya menurut saya membosankan, jadi 
harus ada inovasi-inovasi baru serta mungkin bisa dilakukan jika ada program baru atau 
konten baru bisa dipromosikan oleh TVRI melalui media sosial atau apapun yang bisa 
menjangkau anak muda, begitu bu. 

NM Oke, baik, Whisnu ada? 

Wh SA, kalau konten, konten seperti apa harapan kamu? Yang kamu mau lihat, katakanlah 
kalau TVRI buat acara seperti ini, saya pasti akan lihat TVRI. 

SA Mungkin dari program beritanya itu bisa kayak CNN, yang mungkin pembawa acaranya 
atau host-nya lebih enjoy, lebih bahasanya itu lebih kekinian lah, lebih menjangkau 
anak-anak muda, dari pada yang kayak kita lihat, di TVRI itu lebih strike yang menghadap 
ke depan, terus kayak yang benar-benar formal gitu. Kemudian mungkin dari konten 
lainnya tadi seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, mungkin dari konten komedi, itu 
juga menurut saya anak-anak muda bisa dirangkul melalui itu. 

Wh Kalau konten komedi, siapa talent atau yang menurut kamu yang bisa menarik pemirsa 
kalau dibawa ke TVRI? 

SA Kalau menurut saya yang lagi hits itu si Keanu kali ya pak? Soalnya setiap saya lihat dari 
Youtube yang ada Keanunya pasti sampai million views-nya. Jadi yang terbaru-terbaru 
itu bisa dimasukkan. 

Wh Jadi kalau katakanlah komedi-komedinya itu dari selebgram atau Youtuber-Youtuber 
yang ngetop mungkin menarik untuk milenial? 

SA Bisa jadi. 

Wh Oke, tadi kita ngomong buruknya TVRI, ada enggak sih hal bagus dari TVRI? 

SA Ada menurut saya sebagai penyedia informasi, menurut saya sangat bagus dari TVRI, 
Cuma mungkin dari tadi yang sudah saya paparkan, dari tampilan, pembawaan itu 
memang terkesan membosankan, tetapi sosial isi apa yang mau mereka sampaikan itu 
bagus menurut saya. Menurut saya kebudayaan itu juga penting menurut saya untuk 
milenial, cuma mungkin dari pembawaannya aja yang kurang menarik. 

Wh Oke, sosial idenya bagus, tetapi kemasannya enggak menarik milenial begitu? 

SA Untuk dari segi beritanya, maksudnya konten beritanya menurut saya sudah bagus, 
cuma kalau konten-konten yang lain seperti hiburan, atau mungkin dari komedi itu 
menurut saya belum dapat. Dari segi berita, menurut saya sudah, cuma pembawaannya 
yang belum menarik. Begitu pak. 

Wh Terima kasih SA . 
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SA Sama-sama pak. 

NM Baik sekarang ke SM, apakah TVRI sudah menjangkau anak muda SM ? 

SM Sosial kalau TVRI menyasar anak muda, sosial mereka sudah bisa, kalau dilihat dari gaya 
desain-desain mereka di TV sama di media sosial, sama konten-konten yang mereka 
tawarkan, sosial mereka menyasar anak muda, cuma mereka enggak berhasil begitu. 
Kenapa sih TVRI enggak berhasil menyasar ke segmentasi anak mudanya? Karena yang 
pertama, alasan yang paling pokok sih, TVRI itu image-nya masih gaya lama, bagi 
kalangan generasi-generasi sekarang ya masih dinilai kualitas yang buruk, kontennya 
lebih banyak tentang budaya-budaya, dan enggak menarik lah gitu. 
Misalnya kemarin tuh, waktu TVRI pertama kali menyiarkan Liga Inggris, ada teman SM 
ngabarin, “eh SM kau tahu enggak kalau TVRI menyiarkan Liga Inggris?” lah kok sekarang 
di TVRI, kualitas gambarnya buruk dong, begitu. Dari situ sudah Nampak kalau TVRI ini 
image-nya ini di generasi sekarang ini kayak enggak cocok lah. Tapi sekarang TVRI itu 
pergerakannya malah mengarah ke kami, terus kenapa sih TVRI juga belum berhasil-
berhasil? Karena dari konten-konten yang mereka buat, program-program siaran yang 
mereka bawakan itu ada sih hal inti yang belum terlaksana, mbak, apa ya, biasanya kan 
kalau program talkshow itu kita dibuat penasaran sama topik yang dibahas, itu kenapa 
ya bisa seperti itu? apa ya jawabannya? siapa sih yang bakal diundang? Misalnya gitu, 
itu pun enggak berhasil, enggak dilaksanakan di TVRI. Kayak TVRI tuh kan ya mengadopsi 
gaya, gaya apa ya dibilang, kayak gaya algoritmanya Youtube. Kayak gaya-gaya konten 
yang ada di Youtube, itulah gaya-gaya yang ada di TVRI itu kalau yang talkshow. Beda 
sekali sama yang ada di Mata Najwa yang ada di Trans 7, kayak di ILC, mereka itu kayak 
mancing gitu, orang penasaran, topik yang bakal dibahas misalkan 2 atau 1 hari 
sebelumnya topik yang bakal dibahas adalah ini, misalnya. Atau 5 hari sebelum hari 
Mata Najwa tayang, ada isu menarik misalnya Kejaksaaan Agung misalnya kebakaran, 
orang jelas penasaran nih, pasti ini dibahas nih di Mata Najwa, terus dibahas lagi oleh 
Netizen tentang “ini pasti dibakar nih”, “ini pasti yang bakar ini yang berkepentingan”, 
ini yang bakar, kayak gitu-gitu. Netizen kayak terlibat dan rasa penasarannya muncul 
dari sebelum program itu tayang dan program itu sudah tayang, gitu. Itu yang belum 
terlaksana di TVRI. 
Terus untuk bagian konten-kontennya jadi menurut SM juga sosial menarik bu, kayak 
untuk bagian edukasi TVRI itu kayak ada kan yang dari pagi-pagi itu yang kayak waktu 
belajar gitu. Mereka menyajikan kayak yang belajar dari rumah, sosial bagus dan itu kan 
benar-benar menyasar milenial, artinya belajar dari rumah itu kan rata-rata kan 
generasi-generasi milenial gitu kan, kayak anak SD, SMP, SMA dan kuliah gitu. Jadi kalau 
mau belajar sambil menonton TV, ya sudah nonton TVRI gitu. Karena kan itu sosial 
menyasar milenial tapi enggak berhasil karena rata-rata sosial kalau belajar dari rumah 
itu ya rata-rata pakai gawai atau laptop bu, bukan dari TV. Karena kalau dari TV itu 
biasanya ya belum lagi diseling-selingi iklan biasanya, belum lagi kita bebas memilih 
materi apa yang mau kita pelajari gitu, jadi sudah enggak cocok aja bu mereka untuk 
membuat program edukasi yang kayak sekolah tapi dia komunikasinya yang satu arah 
di TV. Sebaiknya itu gaya-gaya yang langsung kayak di media sosial. 
Terus untuk konten musik misalnya, TVRI juga, SM baca sedikit di media sosialnya, 
mereka itu TVRI kayak ada program siaran yang tentang musik, gitu band-band musik 
itu mereka menyasar anak muda juga. Misalnya yang kayak Tulus gitu itu kan rata-rata 
anak muda, misalnya itu kan menyasar anak muda juga bu, namun mereka kurang 
berhasil karena dari nama acaranya aja memberikan kesan boring gitu. Rumah Musik 
Indonesia, kayak kurang bernyawa kali ya gitu untuk anak muda. Jadi rasanya ini pasti 
musiknya musik-musik lawas nih, musik-musiknya gaya-gaya orangtua nih, padahal 
artis-artis anak muda gitu yang disukai anak muda begitu bu. 
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NM Oke, Mas Whisnu? 

Wh Oke tadi saya lihat TVRI sudah ada upaya sosial yang dilakukan beberapa kali walaupun 
enggak konsisten, terus akhirnya enggak berhasil gitu ya. Terus tadi kamu juga bilang 
terlalu orangtua, TVRI kan sosial punya siklus 24 jam, sosial bisa punya segmentasi 
banyak. Menurut kamu sudah ada upaya belum TVRI untuk melakukan itu? yang kamu 
lihat dari sepengetahuan kamu aja? Bahwa untuk audiensnya banyak katakanlah 
mengatur orangtua khusus, tadi kan ada Pendidikan anak dan seterusnya. Apakah sudah 
ada acara milenial di TVRI yang kamu pernah lihat atau pahami? 

SM Ada pak, itu acara musik yang Rumah Musik Indonesia, sosial mereka menyasar kaum 
milenial, cuma kalah di persaingan, pertama kalah dari namanya, terus apa yang mereka 
sajikan itu di TV itu sosial banyak di media sosial gitu dan brand-nya lebih menarik di 
mata milenial, gitu sih kayaknya pak, TVRI ini mereka kayak berjuang gimanapun, 
mereka salah satu rintangannya itu brand mereka, brand lama mereka, kayak nama TVRI 
itu buruk, jenis kontennya sama, kualitas gambarnya tadi, gitu sih. Sosial kalau ditelusuri 
lebih dalam TVRI sudah berusaha lebih dekat dengan kami, tapi kami merasa kayak “ah 
sok dekat nih TVRI” misalnya gitu lah. TVRI sok-sok dekat gitu pak, aneh sih rasanya kalau 
TVRI kayak mendekati anak muda, karena menurut SM sosial TVRI itu bisa aja sih, 
identitas TVRI itu tetap dan mereka pun bisa bertahan. Sosial kayak BBC sih mereka, 
mereka enggak maksa mendekati milenial, tapi mereka berhasil milenial sendiri yang 
mendekati mereka. Sosial BBC tuh gimana sih, di situ enggak banyak-banyak kali 
perubahan, sosial di identitas mereka, tetap aja mereka kayak media pemerintah, tetapi 
orang tahu kalau BBC itu independen gitu. Sudah anak muda mendekatinya. Karena 
milenial ini enggak cuma satu kalangan pak, milenial ini banyak, ada milenial yang lebih 
condong sama internet, ada milenial yang condong sama informasi, ada milenial yang 
lebih condong sama edukasi begitu. 
Kalau aku milenial yang lebih condong sama informasi, dan aku lebih suka kalau TVRI ini 
dia Kembali ke identitas awalnya tapi memperbaiki packaging-nya. Dan memperbaiki 
kualitasnya juga sih, sama produk-produknya. Cuma mereka tetap kembali ke 
identitasnya, karena menurutku, kenapa sih BBC bisa berhasil? Karena mereka 
mempertahankan itu tapi mengubah cara penyampaian mereka pak, komunikasi 
mereka itu caranya lebih menarik karena aku suka BBC, kadang aku bertanya, kenapa 
sih aku suka BBC? BBC ini punya Inggris gitu, tapi mereka berhasil gitu mendekati aku, 
bahkan media-media nasional itu kayak susah mendekati aku, tapi BBC kok bisa? Kalau 
dipikirkan lebih lanjut karena mereka independen. Makanya mereka berhasil mendekati 
kalangan milenial yang suka bagian informasi gitu. Mungkin di bagian entertain mereka 
bakal gagal BBC, karena kalau mereka bergerak di bagian entertain gitu pak, itu bakal 
sulit banget untuk mereka bisa menang, karena jujur aja, kalau untuk bagian entertain, 
itu kan kalau persaingan TV sekarang kan bukan antar program siaran lagi yang 
bertarung, mereka bertarung musuh-musuh utama mereka sekarang adalah kayak kanal 
media sosial, terutama Youtube, jadi bertarungnya di sana. Kita tuh dikasih akses untuk 
bisa langsung search program apa yang kita mau. Itu misalnya kalau aku ya, sekarang 
dikasih untuk akses Youtube, yang pertama aku cari itu adalah FOX, aku bakal nonton 
FOX, aku enggak ada itu dalam top of mind-ku muncul nama TVRI. Itu kalau untuk berita, 
karena menurutku TVRI kalau berita ya sudah ninggalin itu, mereka sudah beralih ke 
mencari perhatian di bagian entertain, mereka sudah terlalu fokus sama edukasi, di 
bagian informasi ini mereka mungkin masih ada, tapi dia ada di bagian lain aja yang 
bener-bener fokus ke informasi. Atau kalau memang TVRI mau menggerakkan kebagian 
sport-nya, ke bagian entertain, ke bagian edukasi dan informasi, sebaiknya di-split sih 
pak, dipisah kayak BBC. 
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BBC itu kan punya BBC yang bergerak di bagian parenting misalnya ada BBC Babies terus 
untuk yang bagian berita mungkin ada BBC News kalau yang untuk pemerintahan yang 
benar-benar itu alatnya pemerintah mungkin ada BBC Parlemen. Mungkin TVRI bisa 
kayak gitu sih pak, dan kalau mungkin di TV alat buat siaran baru mungkin modalnya 
besar banget tapi kalau di kanal Youtube mungkin menurut saya itu nggak sulit sih kalau 
untuk membuat channel baru yang lebih beragam. Jadi kalau konten-konten yang di 
sana itu kalau mau konten olahraga, TVRInya yang ini gitu, karena ada aja gitu, TVRI 
menyiarkan olahraga, tapi kalau dalam pandangan kami, ah enggak mungkin TVRI 
menyiarkan olahraga, jadi kaku-kaku begitu. 

Wh Terima kasih masukannya, banyak SM. 

NM Sekarang Re . Apakah TVRI menjangkau anak muda?  

Re Iya Mbak, makasih. Kalau menurut saya kalau pertanyaannya TVRI menjangkau anak 
muda? Saya agak kesulitan menjawab ya Mbak karena saya juga bukan pengkonsumsi 
TVRI cuma ada beberapa channel yang menurut saya yang saya apresiasi di TVRI terlebih 
TVRI yang di Sumatra Utara memang mengangkat budaya budaya yang ada di Sumatera 
Utara. Dan untuk hal-hal yang membuat saya tidak menonton TVRI balik lagi seperti 
temen-temen juga bilang dari teknisnya itu kurang bagus bahkan dari resolusi 
gambarnya terus memang ada beberapa konten yang buat saya tuh kurang menarik jadi 
memang belum menjangkau anak muda kalau pendapat saya sendiri. Tapi memang 
untuk beberapa program menurut saya TVRI sudah bagus. 

NM Apa saja itu? 

Re Yang paling membekas bagi saya itu pada saat kalau saya nggak salah itu saya pernah 
nonton di TVRI, saya kurang tahu nama acaranya mbak tapi itu ada paduan suara Batak 
gitu terus memperkenalkan Ulos sama budaya-budaya yang ada di Sumatera Utara. 

NM Untuk bisa menjangkau anak muda supaya disukai anak-anak muda baiknya gimana ya? 
Saran Re  apa? 

Re  Kalau menurut saya tadi teman-teman juga sudah banyak bilang mungkin programnya 
bisa cari program atau konten yang menyasar ke anak muda, kalau memungkinkan 
memang TVRI bisa membuat konten yang belum ada di TV lain tapi pengemasannya 
packagingnya itu bisa menyentuh ke anak muda, itu lebih baik. Dan terlebih yang paling 
utama sih menurut saya sih SDM nya ya. Maksudnya bukan SDM yang gimana, mungkin 
pembawa acaranya seperti kata ZF atau SA  yang cari pembawa acaranya tuh yang bisa, 
yang influencer atau yang banyak anak muda kenal gitu. Dan yang bisa menarik 
perhatian anak muda. 

NM Baik, Mas Whisnu ada? 

Wh Saya boleh jelasin lebih lanjut nggak? Tadi kamu bilang dasarnya itu bagus karena ada 
muatan lokal ya? Pengalaman kamu seperti apa ke muatan lokal yang menurut kamu 
bagus? 

Re Kalau dari pengalaman saya mas, muatan lokal di TVRI yang pernah saya tonton itu ya 
tantang pengenalan budaya yang ada di Medan, terus budaya Melayu, terus harta 
peninggalan-peninggalan sejarah. Terus yang tadi saya ceritain itu yang ada paduan 
suara sama muatan lokal yang pernah saya tonton selebihnya acara Pendidikan tapi dia 
memang khusus yang di Sumutnya saja kalau nggak salah kemari tuh lomba apa gitu, 
antara sekolah SMA mana dengan SMA mana kayak Olimpiade gitu lah di TVRI. 
Menurut saya itu cukup bagus karena dibandingkan dengan TV-TV lain atau Channel-
channel lain untuk mengadakan perlombaan seperti itu sangat jarang dan TVRI berani 
untuk membuat konten yang sosial kalau menurut saya pribadi mas konten yang 
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berpendidikan dan educational itu TVRI sudah masuk tapi memang pasarnya kita 
sebagai anak muda lebih mencari kepada hiburan. Tapi bukan berarti dibilang kalau 
hiburan TVRI nggak bagus, saya juga nggak pernah nonton tapi mungkin konten edukasi 
dari TVRI itu sudah bagus mas.  

Wh Jadi sosial kontennya bagus, acaranya bagus, idenya bagus cuma mungkin kalau 
kemasannya lebih bagus lagi akan menarik lebih banyak? 

Re Sosial lebih kepada pengemasannya sih mas. Kalau dari ide kontennya sendiri sih 
menurut saya sudah bagus ada penyampaian tentang budaya, ada mengangkat tentang 
pendidikan terlebih memang untuk memberi edukasi itu kan nggak semua orang mau 
tonton tapi kalau pengemasannya agak lebih dipermanis atau diperbaiki lagi mungkin 
orang pada tertarik untuk menontonnya seperti kayak kita mau nonton, “ih ada lomba 
apa gitu di TVRI?” kok bisa-bisanya TV buat perlombaan yang seperti itu. Walaupun di 
TV lain itu ada. Mungkin bisa dijadiin perbandingan atau komparasi dengan TV lain mas 
gitu kan. Jadi kalau kita mau buat konten tentang pendidikan atau budaya gitu, jadi kita 
bisa intip-intip di channel lain itu seperti apa pengemasannya. 

Wh Oke, masukan yang bagus terima kasih. 

NM Sekarang Nadia? Nadia bagaimana apakah TVRI menurutmu apakah sudah 
menempatkan anak muda sebagai sasaran penontonnya? 

ND Kalau menurut saya, saya rasa sudah, cuma mungkin pengemasannya yang kurang kayak 
kemarin itu saya pernah nonton mereka tuh buat acara, terus yang tampil itu band-band 
anak muda lokal gitu kan. Itu saya nonton gara-gara adik tingkat saya itu tampil di situ. 
Cuma mungkin lebih ke pengemasan menurut saya, karena pengemasannya tuh masih 
gini nih, kayak misalnya backdropnya, backdropnya itu masih terlalu tua, terus warna-
warnanya masih yang kayak bart gitu kayak yang biru tua, atau semacamnya. Sedangkan 
kan anak-anak muda sekarang masih mungkin kalau misalkan nanti akan menyasar anak 
muda yang banyak lagi, mungkin bisa kayak mainin warna sesuai anak muda sekarang 
itu nontonnya channel A, mereka itu pakai tone warna yang seperti apa, karena menurut 
saya kontennya itu sudah beberapa kayak menyasar anak-anak muda Medan yang 
kayak, tapi menyasarnya itu kemasannya belum kayak warnanya yang masih terlalu tua, 
atau masih kayak agak buram, dan semacamnya. Jadi orang tuh nonton tuh karena 
sudah deh, teman sudah tampil habis itu langsung diganti aja. Kalau misal 
pengemasannya lebih ceria, lebih fun, atau punya tema kayak tematik gitu, mungkin itu 
lebih kayak walau enggak nonton dari awal sampai akhir atau dari pagi sampai malam si 
TVRInya itu pasti minimal program itu akan dilihat dari awal sampai akhir. Karena, oh 
aku suka tema yang ini. Jadi walaupun enggak menyasar seluruh anak muda secara 
langsung, tetapi mereka kayak punya segmen-segmen tertentu. 

NM Maksudnya tematik itu Nadia boleh dijelaskan? 

ND Tematik itu misalnya kayak membahas bahwa kali ini itu band-band indi begitu. Jadi kan 
orang-orang yang suka band indi kalau orang nonton dari Youtube kan oh ya, aku punya 
kuota, atau iya aku punya ini, itu. tapi kalau misalkan ngebahas soal-soal indi, jadi yang 
ditampilkan itu band-band indi, yang indi pokoknya yang kayak gitu kan terus 
backdropnya atau warna-warnanya yang dipakai itu, indi itu ala-ala apa sih warna-warna 
yang dipakai? Apakah warna-warna soft atau warna-warna yang kayak oranye 
semacamnya gitu karena anak indi yang suka senja atau mungkin dibikin di ala outdoor 
gitu.  
Jadi kayak tematik atau mungkin bisa kali ini itu ngebahas soal fashion-nya anak muda, 
kalau fashionnya anak muda seru tuh kalau dibawakan oleh anak mudanya langsung. 
Terus kalau backdropnya TVRI seru, saya tonton tuh pasti kayak biru, orens, atau kayak 
setting-setting tempat duduk ruang tamu ala-ala film-film Indosiar mungkin bisa kayak 
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sofanya jadi kayak sofa anak muda, atau kalau wawancara interiornya tuh ala-ala yang 
tinggi yang kayak stand chair itu yang mungkin kalau misalnya temanya fashion lebih 
warna-warni yang kayak orens, biru, kuning atau yang cerah, atau warna-warna pastel, 
jadi enggak melulu itu-itu aja gitu backdrop-nya. Karena kan juga buat jadi bosen, karena 
warnanya enggak terlalu menarik. 

NM Oke, kalian sudah mengusulkan acara yang bagus, yang bisa direkomendasikan untuk 
bisa acara TVRI nanti disukai anak muda. Tepi persoalannya adalah anak muda enggak 
banyak nonton TV sekarang. Bagaimana caranya agar si anak mudanya mau menonton 
TV lagi dan lebih khusus adalah TVRI. Caranya bagaimana? Ti ? 

Ti Kalau saya pribadi karena saya juga masih sering mengkonsumsi televisi, menurut saya 
ya kalau dibilang bagaimana? Televisi juga sekarang bisa diakses di media internet gitu. 
Jadi mungkin melalui sosialisasi atau pengenalan mengenai TVRI. Jadi tidak selamanya 
juga maksudnya anak muda harus menonton TV itu langsung dari TV gitu. Bisa juga 
misalnya melalui media internet, live streaming, jadi tetap bisa gitu, jadi tidak alasan 
tidak menonton TV jarang buka stasiun TV, sementara kan nonton TV sudah bisa 
dilakukan di media internet, begitu. 

NM Oke, SM gimana? 

SM Salah satu caranya sih bu, pertama itu apa ya, jaringan internet dimatikan bu, salah satu 
cara untuk anak muda nonton TV, alias sulit sekali bu untuk anak muda itu kembali ke 
TV. Karena memang bukan cuma anak muda, sosial generasi-generasinya ibu juga 
misalkan di masyarakat itu rata-rata kalau sudah akrab sama gawai gitu kan, apalagi 
media kayak Youtube, sama Facebook, itu kayak TV itu kayak sudah jadi nomor ke 
sekian. Jadi itu mengartikan kalau TV itu memang, jadi kalau ada satu media yang bisa 
kita diberi kesempatan berinteraksi melakukan komunikasi 2 arah, itu lebih seru gitu, 
dari pada kita menonton TV yang komunikasinya hanya 1 arah gitu. Kayak misalnya apa 
ya, terus kita juga diberikan kebebasan untuk memilih kontennya itu sendiri misalkan 
kalau aku tertarik, mood aku lagi sedih nih, terus aku pengen, eh mood ku lagi bosen 
nih, terus aku pengen nonton sesuatu gitu ya sudah aku tinggal searching gitu. Dari pada 
di TV aku harus nunggu jam 8 malam, terus harus melewati beberapa iklan gitu, kayak 
kalau dipertimbangkan dari situ mungkin bakal sulit sih bu untuk kembali ke TV. Tapi 
kalau membuat salah satu alasan untuk orang menonton TV, mungkin tergantung 
hobinya bu, kalau hobinya olahraga, itu salah satu alasan nonton TV mungkin bakal ke 
live streaming-nya. Karena program live itu adanya di TV begitu. Misalnya kayak bola 
misalnya kan itu ada mungkin di aplikasi, cuma kalau di TV dia enggak berbayar gitu bu, 
jadi gratis jadi orang bakal ke TV.  

NM Oke baik, ZF? 

ZF Jadi sosial kayak dibilang bang SM tadi, sudah memang sulit sih untuk kembali ke TV 
apalagi untuk anak muda, tapi untuk salah satu cara, ZF rasa ada salah satu cara yang 
dilakukan, untuk menjadi top of mind, enggak harus semua, seenggaknya pilih satu atau 
dua topik yang TVRI itu bisa jadi top of mind gitu, jadi kalau misalkan membahas sesuatu, 
oh orang-orang tuh langsung mikir, di TVRI itu ada nih bisa. Jadi kayak cari aja salah satu 
pembahasan ke topik acara yang mungkin bisa dikuatkan karakteristiknya itu di TVRI 
atau mungkin belum pernah dilakukan di TV lain dan kemudian Ketika orang memikirkan 
hal tersebut, orang langsung teringat TVRI dan bisa masuk ke channel TVRI. Atau 
mungkin menyaksikan versi internet dari TVRI mungkin dari Youtube atau mungkin dari 
mana gitu kan, gitu sih bu. 

NM Oke baik. 
Re ? 
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Re Boleh diulangi mbak? 

Wh Diulangi apanya Re ? Halo 

Wh Soal pertanyaannya yang mana mbak? Sori mbak keputus, bisa diulang mbak? 

NM Oke bagaimana caranya bisa enggak menjangkau anak muda? 

Wh Oke, yang sudah tadi SM sama Ti ? Kita coba SA ? 

NM ZF juga sudah. 

Wh Berarti cowok sudah semua ya? Sekarang SA ? Gimana opininya SA ? 

SA Kalau menurut saya, 

NM Karena tadi kan ininya TV nya sudah tidak bisa menjangkau anak muda, terus gimana 
caranya supaya TVRInya ditonton jadi? 

SA Ya mungkin tadi seperti sudah dipaparkan juga, mungkin susah untuk anak muda 
menonton dari TV nya langsung, tapi mungkin salah satu caranya dengan, misalnya ada 
program, atau konten terbaru yang dilakukan promosi atau mungkin disosialisasikan 
secara terus menerus, via media sosial, di mana mungkin anak muda itu kan ada di situ, 
jadi misal ada konten nantikan ini-ini cuma ada di TVRI dan segala macemnya. Menurut 
saya sih itu, kalau untuk menonton TV langsung susah menurut saya untuk mengajak 
anak muda, tapi mungkin anak mudanya suka nih sama konten diberitahukan oleh TVRI 
mungkin bisa menonton melalui Youtube, mungkin seperti itu ibu dan bapak. 

NM Oke, terima kasih SA. lanjut lagi ke Nadia? Kalau televisinya sudah tidak bisa menjangkau 
anak muda, gimana caranya supaya TVRI ditonton? 

ND Kalau saya sih setuju sama beberapa teman yang bilang kayak TVRI itu punya acara 
pamungkas yang beneran hanya bisa ditonton di TVRI, nah tapi kalau misalkan anak 
mudanya yang disasar tadi tidak hadir di TV, mungkin kalau pasar yang paling mudah itu 
diambil dari penonton bola, karena kalau saya lihat orang tuh lebih suka buka di televisi, 
kalau yang lain mungkin bisa pakai media kayak mengikutsertakan mereka ke polling-
polling sosial media, atau lebih mengemas sosial medianya TVRI tuh lebih anak muda. 
Jadi gini kalau misalnya mau ngajak nonton langsung kan enggak susah, jadi bisa kayak 
pelan-pelan, pertama kayak mulai membuat sosial medianya, terus kayak buat konten 
media, entah polling, atau mungkin konten-konten yang lainnya ke yang lebih anak 
muda. Tapi bisa jadi itu harus menjurus ke harus nonton program A, karena program A 
adalah begini. Mungkin bisa ke hal yang simple, kayak kalian kalau liburan sukanya ke 
mana sih atau kayak selama dunia online ini definisi liburan kamu itu kayak apa? 
Scrolling internet atau nonton TV tiap hari, jadi begitu sosial medianya sudah diikutin 
sama anak-anak muda, baru mulai yang kayak bikin acara entah buat acara yang 
mungkin melalui live IG atau premier Youtube atau  mungkin live di Facebook dan 
semacamnya, atau kayak sebuah program apa lah gitu kayak cuplikan-cuplikan program 
yang mungkin cocok ini buat kamu atau kamu misalnya bilang ah kamu tuh definisi 
liburan versiku adalah dengan scrolling internet nonton video lucu gitu kan, terus kayak 
langsung video lucu itu  ada di sini-sini gitu, nah begitu pasarnya sudah mengenal TVRI 
itu sudah kayak buat anak muda, karena sosial medianya sudah sesuai sama aku. Terus 
di situ pelan-pelan ngajak untuk nonton TVRI lagi, ya itu sebuah program yang memang 
kamu temuin hanya di TVRI, kayak gitu, soalnya kalau mau mengembalikan secara 
langsung pemirsa anak muda ke TVRI lumayan susah karena kayak yang nontonnya itu 
kayak misalnya suka nonton Mata Najwa, ya sudah enggak harus nonton di TVnya, bisa 
nonton di hp atau semacamnya karena lebih mudah dijangkau. Saya rasa kalau TVRI itu 
daripada berusaha mengembalikan pemirsa, mending kayak membawa televisinya itu 
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ke anak muda. Jadi karena kan anak muda ya sudah hidupnya ya di itu aja, menurut saya 
sih seperti itu. 

NM Oke baik Nadia, Re  terlempar kayaknya ini ya? 

Wh Iya mbak, enggak berbalik. 

NM Oke sekarang kita ke pertanyaan mengenai apakah pernah mendengar istilah Lembaga 
penyiaran publik? ZF pernah dengar enggak? 

ZF Lembaga penyiaran publik, baru dengar ini sih bu. 

NM Baru dengar? Nadia pernah dengar? 

ND Belum, baru dengar sekarang. 

NM SA  pernah dengar lembaga penyiaran publik? 

SA Sudah pernah dengar ibu, cuma sekilas karena itu pernah dipelajari di literasi media. 

NM Oke, seingatnya SA  itu apa? 

SA lembaga penyiaran publik itu lebih ke bertugas dalam mengedukasi daripada menghibur 
seperti TV-TV swasta lainnya, begitu bu. 

NM Oke, Ti pernah dengar? 

Ti Pernah dengar cuma kurang begitu tahu tentang itu. 

NM Oke baik, SM ? 

SM Pernah bu. 

NM Apa itu SM ? 

SM Lembaga penyiaran publik itu setahu saya suatu lembaga yang menyiatkan suatu 
informasi, tapi dia sifatnya itu enggak komersial bu. Didirikan oleh negara dan bersifat 
independen. 

NM Kalau di Indonesia, lembaga penyiaran publik itu, stasiun TV atau radio mana SM ? Tahu 
enggak? 

SM TVRI dan RRI bu. 

NM Oke, dia seharusnya karena dia tadi kan independen ya, didirikan oleh negara, menurut 
SM itu apa namanya, harusnya mengangkat isu-isu apa SM ? Mengangkat program acara 
yang seperti apa? 

SM Kalau TVRI kan lembaga penyiaran publik, tapi 

NM Sori enggak kedengeran, suaranya jauh, 

SM Jadi kalau TVRI ini kan identitasnya yang kita ketahui dulunya TVRI in ikan basic-nya 
informasi gitu kan, independennya TVRI ini sebaiknya bergerak di pemberitaan-
pemberitaan, tapi isu-isu yang dibahas itu sebaiknya isu-isu yang memang dibicarakan 
sama masyarakat, gitu, dibicarakan sama publik. Jarang gitu kalau TVRI mengangkat 
kayak isu-isu misalnya kayak Kejaksaan Agung kemarin itu terbakar misalnya. Enggak 
ada talkshow yang heboh untuk membahas itu. yang ada malah di TV-TV swasta gitu, 
padahal TVRI ini sifatnya independen gitu atau misalnya kemarin tentang Omnibus law, 
yang dibahas secara mendalam itu malah kayak TV One, Metro TV atau Trans 7 gitu 
bukan TVRI, dan itu benar-benar terbalik sama BBC tadi. 

NM Itu ya, yang dirasakan kurang ya? 

SM Iya bu, Independennya kurang terasa. 
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NM SM dari tadi mengangkat tentang BBC, itu perbandingan yang bagus sekali SM, sosial 
kan BBC juga lembaga penyiaran publik, tapi terasa beda ya dengan TVRI? 

SM Iya benar bu. 

NM TVRI menurut teman-teman semua di sini sudah mengangkat isu-isu lokal belum? 
Artinya gini, kalau ada masalah lokal yang dibicarakan di wilayahnya kamu itu diangkat 
enggak sama TVRI? Nadia pernah tahu enggak tentang ini? 

ND Kalau kemarin itu ada kayak saya tahu masalah tentang pembunuhan anak kecil kalau 
enggak salah, kasus di dekat daerah saya, sempat diberitain, TVRI kayak ngangkat itu. 
Tapi apakah TVRI selalu ngangkat isu lokal saya kurang tahu juga, enggak nonton gitu. 
Kemarin tahu karena nonton aja sekilas, gitu mbak. 

NM Kalau Ti ? Tahu enggak masalah ini? Apakah TVRI mengangkat isu-isu lokal? 

Ti Kalau soal itu saya kurang begitu tahu bun, tentang apakah TVRI mengangkat isu-isu 
lokal atau enggak. Tetapi karena sekilas-sekilas lihat, waktu ibu saya nonton, TVRI 
pernah kayak mengangkat berita isu-isu lokal di Sumatera Utara, tetapi saya tidak 
mengikuti begitu bu. 

NM Oke tidak detail ya? 

Ti Iya. 

NM SA  tahu enggak soal ini? 

SA Iya bu, sekilas hari itu saya juga pernah melihat berita yang diangkat oleh TVRI nya ini 
itu dari isu lokal. Kalau enggak salah itu acaranya menghadirkan narasumber yaitu 
tentang ini hashtag save peternakan babi, waktu itu, cuma saya enggak mengikuti 
perkembangannya waktu itu. 

NM Oke, baik. ZF? 

ZF Mungkin iya bu, tapi karena pada dasarnya ZF tidak nonton TV dan enggak nonton TVRI, 
kelewatan aja dari ZF. Cuma kemarin itu ada kunjungan media juga ke TVRI, melihat 
secara langsung mereka menyiarkan berita, itu ada sih berita-berita lokal dari Medan 
yang disampaikan di acara tersebut bu.  

NM Oke baik, kalau SM tahu tentang ini? 

SM Kalau SM tahunya tentang TVRI Sumut bu. 

NM Apa? 

SM TVRI Sumut bu, kalau TVRI Sumut kan yang diangkat benar-benar tentang Sumut gitu, 
tetapi kalau TVRI Nasional, SM enggak tahu bu mereka mengangkat isu-isu lokal. 

NM Oke, baik terima kasih nah sekarang nih, sebaiknya TVRI menurutmu itu mengangkat 
program acara yang beda atau sama dengan TV swasta? Apa pandanganmu? SM ? 

SM Kalau menurut SM, sebaiknya beda bu. 

NM Kenapa? 

SM Karena mungkin jenis program siarannya sama, cuma packagingnya berbeda, karena 
kalau dibuat sama bu, berusaha ya itu trending, kalau kita coba lagi bakal ikut bersaing 
dalam trending. Nyatanya kalau di persaingan sekarang bu kala dibuat kontennya 
seperti itu. itu jatuhnya image-nya jadi dianggap ah yang ini niru-niru, terus yang kedua 
orang lebih suka gitu sama yang sudah terpercaya sebelumnya dari pada yang baru-baru 
gitu kalau di internet, ya jadi bakal kalah saing. 
Sebaiknya TVRI membuat jenis mereka buat lebih kreatif untuk membuat konten yang 
baru. Tetapi lebih dipertimbangkan gitu bu, apakah ini benar-benar bisa jadi konten 
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pamungkas lah istilahnya ya. Yang bakal dia ngerangkul konten-konten yang lain biar 
diperhatikan. Istilahnya TVRI ini mencari perhatian dari konten itu. mungkin contohnya 
kayak apa ya, kalau yang sekarang mungkin penayangan musik-musik, kayak sekarang 
penayangan Rumah Musik Indonesia, sebetulnya lebih harus kayak dipoles lagi, lebih 
direvolusi lah lebih banyak supaya benar-benar lebih diperhatikan. Karena konten yang 
mereka tawarkan sosial menarik gitu, dan bener-bener enggak murah, kalau dibilang 
dekat sama milenial ini benar-benar dekat sih, cuma packaging mereka aja yang kurang. 

NM Oke baik, SA ? Mas Whisnu aja deh lanjutin yuk,  

Wh Ti gimana? 

Ti Gimana tadi mbak? 

Wh Bagaimana tanggapannya seperti SM tadi, tanggapan terhadap TVRI? 

NM Pertanyaannya ini, apakah program acara yang dibuat oleh TVRI itu sebaiknya beda atau 
sama aja dengan TV swasta? 

Ti Oke kalau menurut saya pribadi, kalau TVRI itu mungkin program, karena TVRI ini kan 
televisi pertama di Indonesia, mungkin dari beberapa program di TVRI itu sudah sebagai 
penggagas gitu untuk siaran TV lainnya, kayak misalnya nih kayak Berpacu dalam 
Melodi, itu dulu dari TVRI itu terkenal banget, tapi di TV-TV swasta lagi, diubah 
maksudnya dikemas lagi dengan yang berbeda gitu konsepnya, jadi menurut saya kalau 
TVRI ini tidak perlu untuk membuat program yang lain, Cuma dari program yang 
lamanya itu di-upgrade dikemas lebih baik lagi, mengikuti dengan perkembangan 
milenial seperti itu ibu bapak, begitu. 

Wh Maksudnya program yang sebelumnya sudah berhasil dipertahankan dengan di-
upgrade gitu? 

Ti Iya benar. 

Wh Kalau SA  gimana? Apa yang bisa dilakukan TVRI? 

SA Kalau menurut saya tidak harus sama, karena kan memang seperti tadi yang dikatakan 
TVRI sendiri merupakan lembaga penyiaran non komersial yang tidak seperti TV swasta 
lainnya, menurut saya mungkin harus diadakan perbaikan-perbaikan dari segi teknis 
atau segala macemnya. Yang mungkin itu dapat menarik banyak penonton daripada 
harus mencontoh atau mengimitasi channel lainnya, TV swasta lainnya, seperti itu pak. 

Wh Ya jadi TVRI itu sudah punya sendiri formatnya, tanpa harus ikut-ikutan TV swasta? 
Mereka bisa memperkuat apa yang mereka punya, mempromosikan lebih baik, menjadi 
lebih baik sehingga bisa bersaing, tanpa harus sama seperti swasta. Nah kalau Nadia 
gimana terkait dengan TVRI dan TV swasta? Perbedaan apakah harus sama, berbeda? 

ND Kalau menurut saya, lebih ke enggak harus ngikut gitu, karena kan TVRI juga sudah 
punya identitasnya, lebih kayak kata Ti tadi dikemas dengan lebih baik, program lama, 
tapi di-upgrade lebih baru. Mungkin dikasih warna baru, atau semacamnya, enggak 
harus ngikut, karena SM juga bilang kalau kita ngikut TV-TV swasta lainnya sudah kalah 
saing, sudah terlalu terlambat untuk ngikut. Tetapi kalau kita mengemas program TVRI 
yang sudah ada menjadi lebih baru, itu lebih itu kayak karena itu namun tetap berusaha 
memperbaharui TVRI, kayak ngasih kemasan baru, cuma tidak sertamerta 
menghilangkan identitas TVRI yang sudah ada, begitu pak. 

Wh Program apa Nadia, yang Nadia tahu yang bagus? Yang bisa dipertahankan dan di-
upgrade? 

ND Saya lupa programnya seperti apa, kalau enggak salah itu dia ada program kayak Jelajah 
Sumut atau semacamnya kayak semacam membahas soal kebudayaan gitu di Sumut. 
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Nah mungkin bisa dikemas dengan kayak TVRI yang pernah saya tonton, dia cuma 
negejelasin aja oh kayak ini ada budaya ini-ini, mungkin bisa dikemas kayak misalnya 
Sumatera Utara, mungkin hari ini bisa ngebahas soal si ini. Terus kalau misalkan hanya 
gambar-gambar aja, gambar dan narator itu kan tidak terlalu seru, tetapi bisa aja ada 
mungkin pembawa acara yang menjelaskan atau mungkin budaya itu dijelaskan dari 
sudut pandang anak mudanya. 
Jadi kayak bukan narator yang bercerita, tetapi anak mudanya yang bercerita, “aku anak 
muda, aku lahir dengan budaya seperti ini, ini kampung halamanku” dan gini-gini, jadi 
bisa begitu. Atau mungkin kayak program pas ulang tahunnya TVRI atau kayak ada 
ngundang artis nasional gitu, itu mereka beneran kayak cuma naik panggung, terus 
ngomong-ngomong sebentar, terus nampil-nampil pengisi acaranya mungkin, itu bisa 
dikemas jadi kayak konsep yang lebih apa ya, mungkin supaya enggak terlalu monoton 
gitu ya, enggak cuma tampil-tampil, duet, selesai. Mungkin bisa yang kayak entah 
(…2:30:13 terputus) atau dikemas ala-ala konser, karena mungkin bisa juga buat konser, 
acaranya itu, tetap acaranya kayak Pengenalan Budaya (…2:37:27 terputus), tapi dibikin 
apa sih yang anak muda suka dari konser itu? Apakah mau dibuat ala-ala, atau mau 
dibuat konser yang megah, ya megah gitu, atau kayak konser yang simple seakan-akan 
bisa kita kayak sing alone dengan lagu-lagu itu. 

Wh Terima kasih Nadia, terakhir tanggapannya dari ZF? Programnya perlu sama atau beda? 
Strateginya? 

ZF Halo pak, masuk enggak pak suaranya pak? 

Wh Ya masuk,  

ZF Sinyalnya agak kurang soalnya di sini, ya jadi kalau ditanya apakah TVRI harus mengikuti 
TV-TV swasta lainnya dalam bentuk misalkan format ataupun jenis acara, kalau ZF rasa 
itu enggak boleh. Malah harus beda, kenapa? Karena kita lihat TV nasional maupun 
swasta di Indonesia itu sudah mulai generik, acaranya sama, kita lihat acara 
infotainment, ya sumbernya mereka tinggal potong-potong video dari Youtube, 
kemudian dikasih voice over, dikasih narasi gitu, kemudian sudah ditayangkan. 
Dan itu kita melihatnya ya sudah acaranya kok gini kali gitu? Terus TVRI bisa 
memanfaatkan ini, kemudian buat program baru yang beda. Bedanya ini dengan catatan 
bahwa sudah terkonsep dengan matang, sudah direncanakan dengan matang dan 
kemudian dieksekusi dengan baik. Kita bisa lihat apa yang belum dilakukan di televisi 
sekarang itu adalah mereka belum mempunyai cinematographer yang bagus. Kayak kita 
melihat sinematografi dari TV itu masih terlalu datar gitu, kita bisa lihat banyak di 
Youtube misalkan banyak tayangan-tayangan, channel-channel yang 
cinematographernya itu kualitasnya sudah enggak main-main. Jadi kenapa TVRI enggak 
bisa berkolaborasi atau bekerjasama dengan mereka, kemudian buat suatu acara baru, 
misalnya tadi seperti dibilang Kak Naya, Jelajah Indonesia lah misalnya tapi bawa 
cinematographernya yang tadi itu sudah benar-benar berkualitas, jadi ketika ditonton, 
orang-orang tuh kayak wah ini baru nih, ini beda, kemudian keren dan bakal ditonton di 
waktu-waktu selanjutnya, gitu sih pak. 

Wh Oke, terima kasih, Mbak Nina ada tambahan? 

NM Sudah kayaknya ya, sudah memenuhi semua pertanyaan. 

Wh Satu aja mbak pertanyaan penutup, saya mau tahu, satu kalimat atau satu frase terkait 
kalau saya bilang TVRI, apa yang mau kalian katakana? Enggak usah Panjang, 1 kalimat 
atau 1 frase aja? Apa asosiasi kalian tentang TVRI? Mulai dari ZF deh! 

ZF TVRI kalau satu kalimat, TV jadul yang ingin melakukan modernisasi. 

Wh Oke, terima kasih, Ti ? 
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Ti Mungkin yang terlintas di pikiran saya TVRI menjalin persatuan dan kesatuan. 

Wh Oke, normatif, SM ? 

NM Itu tagline-nya TVRI ya Ti ? 

Ti Benar ibu. 

Wh Oke SM ? 

SM TVRI sok dekat, tetapi bisa enggak? 

NM Apa? 

Wh Sok dekat, tapi bisa enggak? 

NM Oke 

Wh Menarik, itu tantangan kali ya buat TVRI? SA ? 

SA Lawas, TV jadul. 

Wh Lawas, TV jadul. Oke kalau Nadia? 

ND TVRI kapan enggak buram lagi? 

Wh Oke, terima kasih semuanya. Mbak Nina mau menutup? 

NM Enggak, silakan Mas Whisnu,  

Wh Terima kasih semuanya atas partisipasinya hari ini, Panjang diskusinya 2,5 jam kalau 
menurut jam saya, terima kasih sekali lagi atas waktunya, mudah-mudahan masukannya 
ini bisa menjadi input yang baik untuk perbaikan ke depannya, jadi semoga, saya enggak 
tahu 1 atau 2 tahun lagi input ini bisa menjadi masukan TVRI, TVRI bisa memenuhi kalian, 
menjadi lebih baik semoga. 
Sekali lagi terima kasih buat Nadia, SA, SM, Ti , ZF dan Re  yang hubungannya terputus, 
sekali lagi atas nama Puskakom, apa mbak namanya mbak? 

NM LP2SP, Namanya baru, kalau dulu Namanya Puskakom. 

Wh Di FISIP UI, mewakili Mbak Nina, mewakili tim termasuk Mbak Ike, terima kasih atas 
partisipasinya. Semoga ini jadi berguna untuk kebaikan bangsa. Terima kasih semuanya. 

NM Boleh enggak Wis, sebelum menutup, untuk informasi semuanya, TVRI itu Lembaga 
penyiaran publik. Namanya Lembaga penyiaran publik, orientasinya memang untuk 
publik. Kalau di luar itu BBC yang seperti SM bilang. Jadi memang didanai saat ini pakai 
dana publik. Jadi kita harus konsen, karena itu, ini TV milik kita bersama, jadi kita 
memang harus peduli. Dan mudah-mudahan kalau toh tadi dikatakan bahwa rasanya 
kalau milenial sudah agak meninggalkan TVRI, kita enggak tahu ke depan, kita berharap 
bahwa ada yang bisa dilakukan oleh TVRI untuk kebaikan ke depan untuk milenial ini. Ya 
jadi terima kasih untuk semua masukannya. 

Wh Sebelumnya kita foto ya. Terima kasih selamat siang semuanya. 

NM Terima kasih, Re  tadi enggak foto ya? Ike mustinya di awal barangkali ya, terima kasih 
semuanya, sehat-sehat semuanya, sukses kuliahnya ya! 

 (berfoto dan FGD berakhir) 
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2. Klaster Penonton TVRI Medan 

Tanggal  : Minggu, 22 November 2020 
Waktu  : 15.00-17.00 WIB (TBA) 
Fasilitator  : Whisnu Tribowo(Wh) dan Nina Mutmainnah (NM) 
Administrator : Ike WSA 
Transkrip  : Ike WSA 
Penganalisis : (TBA) 
Durasi   : 2 jam 
 

No  Inisial Jenis 
Kelamin Usia  Asal  

1 AF L 18 thn USU 

2  AsF P 18 thn USU 

3 AS P 21 thn USU 

4 RH L 21 thn USU 

5 HG P 21 thn USU 
 

 
Nama Isi/materi yang disampaikan 

Wh [Pembuka dan Perkenalan] 
Boleh nggak kalau masing-masing dari kalian memperkenalkan diri juga? Singkat aja, 
kuliah di mana, semester berapa, yang simple-simpel aja terkait dengan identitas kalian. 
Mungkin saya mulai dari RH. Silakan! 

RH Assalamu’alaikum wr. Wb. Selamat pagi semua. Nama saya RH, biasa dipanggil dengan  
RH, mahasiswa semester 3 jurusan Ilmu Komunikasi USU. Domisili di kota Medan.  

NM Selamat pagi RH.  

Wh Berikutnya AF.  

AsF Selamat pagi semuanya, kenalkan aku AsF  dari USU. Biasa dipanggil Asti.  

Wh Terima kasih. 
AS, silakan. 

AS Assalamu’alaikum wr.wb. Selamat pagi. Nama aku AS. Aku dari Ilmu Komunikasi USU 
semester 7. Terima kasih.  

W Terima kasih, AS.  

AF Assalamu’alaikum wr.wb. Nama aku AF saya dari jurusan Ilmu Komunikasi, USU. Semester 
7. 

W Semester 7 ya, sama kayak AS. Terima kasih. 
Peserta kelima, HG, silakan. 

HG Hallo, selamat pagi semua. Nama saya HG, saat saya di semester 7 Prodi Komunikasi, USU.  

W Terima kasih untuk perkenalan singkatnya. Tanpa berpanjang lebar… 

[Foto Bersama] 
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W Kita mulai diskusi hari ini. Isu yang ingin kita angkat adalah terkait dengan penggunaan 
media. Dalam keseharian kalian, media apa yang biasa kalian gunakan? Bila lebih dari 1. 
Dan fungsi setiap media itu untuk apa? 
Kita mulai dari AF  dulu deh.  

AF Saya pakai media PC untuk nonton untuk nengok berita, yang kedua nonton Youtube juga. 
Kalau itu sih saya untuk hiburan sih, kalau Youtube itu kan isinya banyak yang bagus. Di 
Tiktok juga saya untuk hiburan, Instagram juga hiburan.  
Kalau di Twitter itu kadang saya untuk cari informasi sih.   

W Oke, ada nggak media lain kayak radio, podcast gitu? 
Kalau dengerin musik dari mana biasanya? 

AF Podcast saya sering juga. Saya juga ada podcast… ini lagi berhenti sih, lagi vakum sebentar.  

W Oke, tadi kamu bilang ada TV dan sosial media sebagai sumber informasi. Mana yang lebih 
dominan sebagai sumber utama kamu?   

AF Sosial media. Twitter, Instagram. 

W Kayak gimana tuh informasi di Twitter, Instagram? 

AF Kalau di Twitter biasanya saya follow berita Online kayak CNN Indonesia, BBC, dan kayak 
kan biasanya banyak berita Online muncul di Twitter. Dan itu kayak saya baca.  

W Dan kalau dikaitkan dengan TV bagaimana? Apakah saling complimentary atau gimana?  

AF Antara TV dan sosial media lebih cepat informasi didapatkan dari sosial media yang utama 
itu, kak. Tapi itu kan lebih kredibel-nya itu yang di TV karena dia kan sudah disunting dan 
segala macamnya itu kan. Jadi itu sih perbandingannya menurut saya.  

W Kalau untuk sosial pertemanan, selain hiburan, itu media apa yang kamu gunakan? 

AF Untuk pertemanan?  
Instagram! Facebook ada, tapi jarang sekali pakai.  

W Jadi Instagram lebih dominan untuk media sosial pertemanan? 

AF Iya, karena biasanya kayak misalnya jumpa orang baru kenal nih, itu biasanya tukarannya 
di Instagram, saling follow di Instagram.  

W Terima kasih, AF, nanti kita lanjutkan lagi ya. 
Sekarang saya mau pindah ke HG. Pertanyaannya sama, media apa yang kamu gunakan 
dalam keseharian dan fungsinya apa media-media tersebut? 

HG Saya sendiri bisa dibilang sangat aktif di media sosial, termasuk itu Instagram dan Twitter. 
Kalau Instagram dan Twitter itu memang digunakan untuk hiburan, berkomunikasi dan 
berinteraksi dengan teman-teman, dan sedikit untuk mencari informasi. Selain itu juga 
platform seperti Spotify, Youtube itu digunakan, untuk hiburan. Lalu kalau untuk informasi 
itu ke media online seperti Tirto, Kompas, dan lainnya. Kadang juga pake media 
konvensional seperti TV, tapi itu khusus untuk berita aja. Kalau untuk hiburan sih jarang 
di TV, paling cuma untuk nonton berita aja. Gitu sih, mas. 

W Tadi kan kamu biang kan beragam ya, penggunaan sosial medianya, termasuk untuk 
informasi? 

HG Masih juga, karena kita kan nggak selalu nonton berita tuh. Pasti awalnya kayak ada suatu 
berita atau kejadian, kita tahunya tuh dari feeds Twitter, timeline Instagram, ‘oh sedang 
terjadi gempa, atau kecelakaan, atau yang kayak gitu. Jadi awalnya melihat dari Instagram 
atau Twitter dulu, baru ditelusuri ke media-media yang kredibel. Gitu sih, mas. 
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W Jadi kamu dapat berita katakanlah dari Kompas.com, dari situ kamu klik, baru nyambung 
ke Kompas-nya? 

HG Iya, bisa juga kan dari akun-akun seperti misalnya “Info Medan” atau “Info Jakarta”. Gitu 
sih, mas. Atau dari Instagram-Instagram teman-teman.  

W Baik, kalau proporsi waktunya, paling banyak dihabiskan di media apa sehari-hari?  
Bisa berapa tuh? Katakanlah sosial media sejam... 

HG Proporsi waktu itu paling banyak di Instagram, mas.  
Kalau sosial media itu bisa sehari bisa 2-4 jam sih, tapi bukan sekali langsung buka 4 jam. 
Paling buka pagi, nanti malam, atau siang. Kayak gitu sih, mas.  

W Jadi bisa dibilang sosial media itu bisa semuanya ya? Bisa hiburan, bisa informasi. 

HG Ya, benar sekali.  

NM Sekarang boleh saya ke AsF? 
Pertanyaan yang sama seperti yang ditanyakan Mas Whisnu, AsF menggunakan media 
apa saja dan proporsinya bagaimana? 

AsF Kalau saya sendiri paling sering menggunakan media sosial. Karena untuk saat ini jarang 
menggunakan media TV, karena di media sosial itu saya sudah dapat informasi, hiburan. 
Jadi semua sudah komplit di situ. Dan proporsinya waktunya itu, dalam sehari itu saya 
bisa 4-5 jam, dan yang paling sering saya gunakan itu media sosial seperti Instagram. 
Untuk musik sendiri, saya sering carinya di Youtube.  

NM Kalau media sosial digunakan untuk apa aja, AsF? 

AsF Kalau media sosial paling digunakan untuk hiburan sendiri, atau haring sama teman, dan 
untuk informasi sendiri saya juga seringan dari media sosial.  

NM Kalau radio masih menggunakan nggak? 
Kalau nonton film gimana? 
Dari link, jadi bukan di Bioskop? 

AsF Radio sudah nggak.  
Kalau nonton film saya biasanya dari link.  
Jarang sih, karena di Aceh belum ada bioskop.  

NM Menggunakan media TV berapa jam sehari, AsF?  

AsF TV 2-3 jam sehari, tapi itu bukan langsung sekali 2—3 jam. Kayak ada pagi, siangnya, 
malam.  

NM Terima kasih, AsF. 
Sekarang ke RH, pertanyaan yang sama.  

RH Kalau saya dominannya lebih ke media sosial, platformnya seperti Instagram, Twitter, 
Line, Youtube, Spotify, Facebook, juga masih menggunakan Whatsapp. Terus itu 
digunakan untuk hiburan, seperti Instagram untuk mendapatkan informasi, Tiktok juga.    

NM Dalam sehari berapa proporsinya dalam menggunakan media-media baru ini?  

RH Kalau bisa diperkirakan hampir 5 jam-an, walau bukan non-stop ya. 

NM Ya, tapi kalau diakumultif, dijumlahkan, 5 jam tuh?  

RH Iya, bahkan lebih.  

NM Kalau menggunakan TV-nya berapa jam? 

RH  1-2 jam. Misalnya pas jam-jam makan masih menonton TV.  

NM Nanti soal menonton TV-nya kita eksplorasi lebih dalam ya. Baik RH, terima kasih.  



274 
 

Sekarang AS . 
AS  menggunakan medianya apa aja, dan proporsinya bagaimana? 

AS Oke, mbak.  
Kalau AS  sih semua media digunain, baik media televisi juga, media sosial juga. Tapi lebih 
cenderung ke media sosial. Jadi kalau maunya di informasi atau hiburan sih, Spotify. Baru 
juga kalau nyari media informasi harian gitu, misalnya AS  sering newsletter dari “Catch 
Me Up”. Jadi kalau mau tahu informasi gitu, Daily-nya AS  bisa baca dari “Catch Me Up” 
itu. Mereka ngirimin newsletter itu setiap hari langsung ke Gmail-nya AS .  
Terus kayak Tiktok juga. Pokoknya semua media sosial AS  aktif sih, mbak. 

NM Oke, AS  menggunakan media sosial berapa jam dalam sehari kalau ditotal? 
Kalau media TV-nya berapa jam? 

AS Kalau ditotal sehari itu rata-rata 3-4 jam kayaknya.  
TV-nya 2 jam, mbak.  

NM Nah, sekarang kita masuk ke media TV. Mas Whisnu boleh masuk ke media TV yang 
spesifik ya? 
Kita ngomong tentang TVRI nih. Ini semua penonton TVRI kan?  

 Iya, mbak. (Semua) 
Siap! 

NM Bisa diceritakan kebiasaannya apa saja dalam menonton TVRI? Biasanya yang ditonton 
apa saja? Barangkali kalau memang tidak bisa menyebutkan nama acaranya, sebutkan 
saja jenis acaranya. Rutinitasnya seperti apa dalam menonton TVRI ini? 
Silakan mulai dari RH.  

RH Biasanya di keluarga juga pagi-pagi itu, Subuh-subuh nonton acara TVRI itu mulai “Jejak 
Islam” sampai “Serambi Islami” yang berbau religius. Cuma sesudahnya sudah nggak ini 
lagi... sudah bebas gitu kan, mbak? Terus nonton TV-nya itu balik lagi di malam, di berita 
kalau nggak salah itu, “Dunia dalam Berita”, paling suka nonton.  

NM Jadi boleh saya ulang ya, RH, jadi yang ditonton di TVRI adalah acara agama-pagi, itu 
bersama dengan keluarga. Benar ya? Lalu kemudian di malam hari nonton berita itu juga 
bersama keluarga?  

RH Betul, mbak.  

NM Di antara waktu itu, pagi sampai malam itu, TV menyalakah di rumah? Dan yang disetel 
apa? 
Yang disetel biasanya apa stasiun TV-nya? 
Kalau sinetron keluarga nontonnya sinetron dari stasiun TV apa? 

RH Menyala. 
TVRI, siaran TV swasta seperti TransTV. Terus kalau malam-malam, keluarga suka 
sinetron, tapi saya nggak.  
RCTI, mbak.  

NM Porsinya kalau di rumah, yang biasanya lebih banyak ditonton stasiun TV mana? TVRI atau 
stasiun TV lain, kalau dalam sehari gitu?  

RH Stasiun TV lain.  

NM RH   sendiri nonton TVRI lebih karena pilihan sendiri atau karena keluarga?  

RH Bisa dibilang karena keluarga, cuma kalau di beritanya itu memang karena suka, kayak 
info-info, apalagi yang dari luar negeri.  

NM Baik nanti kita lebih spesifik lagi, RH.  
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Kembali ke Mas Whisnu. 

W Oke, kita pindah ke AsF. Pertanyaan yang sama, AsF, tentang pola menonton TV, TVRI 
khususnya. Acaranya, polanya seperti apa? 

AF Kalau saya sendiri, misalnya nonton hari Minggu itu nonton “Rumah Musik Indonesia”, 
karena saya sendiri kan suka musik, jadi nonton musiknya dari situ. Kalau di Minggu itu 
lebih sama keluarga, habis makan malam, ngumpul-ngumpul sama keluarga nontonnya.  
Kalau hari biasa, Senin-Sabtu, saya nontonnya “Indonesia Sehat” yang Hallo Dokter kalau 
nggak salah. Jam 2, jam 1 gitu, siang. Kalau itu jarang sama keluarga, biasanya saya sendiri. 
Suka kayak haring tentang kedokteran, kesehatan. Terus kalau beritanya, saya lebih suka 
yang “Dunia dalam Berita” jam malam, 20.30-21.00 gitu?  

W Tadi kamu bilang kan ada acara yang kamu tonton secara reguler, selain week-end, yang 
tadi Hallo Dokter dan berita itu. Kalau dalam satu hari dirata-rata, berapa jam kamu 
nonton TVRI?  

AF Mungkin satu jam lebih, 1-2 jam.  

 Dan kalau yang itu kamu nonton sendiri atau sama keluarga? Kan tadi kamu bilang week-
end sama keluarga. Kalau yang sehari-hari nontonnya? 

 Tergantung sih. Tapi memang yang disetel itu. Kalau misalnya ada yang duduk di ruang itu 
ya ikut nonton, kalau misalnya nggak, ya saya sendiri. Nggak harus ‘nonton yuk’, gitu sih 
nggak. Cuma kalau mereka memang ada di situ ya nonton bareng-bareng.  

W Tapi kalau yang di week-end nonton film bareng keluarga itu memang kebiasaan rutin 
atau gimana? 

SF Nggak rutin sih, Cuma kalau lagi iseng-iseng atau ada waktu kosong saya suka nonton itu.  

NM Keputusan memilih acara musik, kesehatan, berita, itu memang keputusan AsF atau 
memang keluarga memilih itu.  

SF  Kayaknya memang sudah kebiasaannya sih. Cuma kebiasaannya itu nggak yang rutin 
banget harus nonton, itu nggak. Cuman kayak memang ke situ aja sih.  

NM Remote-nya di tangan siapa sih kalau di dalam keluarga? 

SF Remote-nya biasa diletak, kalau ada yang mau ini diganti. Kalau sudah mulai iklan, pindah 
ke yang lain, kalau sudah mulai itu, pindah lagi gitu.   

NM Nonton TVRI sejak kapan, As? 

AF Nonton TVRI sebenarnya sejak lama Cuma nggak rutin, misalnya kayak dulu SMP saya suka 
nonton TVRI sama bapak, yang berita-berita. Cuma sekarang karena di kost tidak ada TV, 
makanya jarang. Makanya saya menggunakan media sosial.  

NM Kalau di keluarga sendiri, seingat kamu sejak kapan menonton TVRI. 

AF SMP mungkin, sejak saya SMP.  

NM Dibandingkan nonton TV swasta yang lain, lebih banyak nonton TVRI atau TV Swasta? 
Dan pilihan keluarga, stasiunnya apa saja, As? 
Yang dipilih  biasanya programnya apa? 

AF Kalau di keluarga  mungkin swasta. 
Lebih sering Trans7, Trans TV, Global TV.  
Kalau di Trans7 kayak “On The Spot”, kalau di TransTV kayak talkshow-talkshow gitu, 
mbak.  

NM Talkshow yang hiburan ya? 

AF Iya.  
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NM Terima kasih, AsF. Tadi ada yang lupa saya tanyakan ke RH. Sejak kapan ya nonton TVRI? 

RH Sejak kecil, mbak, kalau yang bersama keluarga.  

NM Kalau RH   memutuskan memilih sendiri itu karena apa, sejak kapan? Karena ikut aja atau 
gimana? 

RH Kalau yang pagi memang keluarga yang memilih nonton, jadi ikut juga. Cuma kalau sudah 
siang gitu kan, saya pilih sendiri, misalkan kalau ada kartun-kartun. Kan kalau di TVRI kan 
ada.  

W Sekarang ke HG, pertanyaannya sama tentang TVRI. Pola nonton TVRI bisa dijelaskan.  

HG Sebenarnya kalau nonton TVRI, kalau tadi pertanyaan Mbak Nina itu kan, memutuskan 
nonton TVRI sendiri atau nggak. Sebenarnya awalnya itu tuntutan. Kalau boleh jujur, satu 
bulan yang lalu HG  itu magang di TVRI lokal di Sumbar. Tuntutannya kita harus 
memonitoring siaran yang sedang berlangsung. Apalagi HG  magangnya di ruang redaksi. 
Setiap hari HG  selalu menonton kalau misalnya segmen berita di TVRI Sumbar itu, 
“Sumatra Barat Hari Ini.” Kalau bisa dibilang proses selama magang, kalau nanya durasi 
lamanya, 1-3 jam paling lama.  

W  Apa aja yang ditonton? 
Kamu magangnya di redaktur apa? 

HG Apa aja yang ditonton itu biasanya sebelum masuk ke acara berita, itu ada “Bincang Kita” 
itu semacam talkshow yang memanggil beberapa narasumber yang berbeda dan 
membahas hal yang berbeda setiap harinya tergantung tamu yang diundang.  
Setelah itu ada segmen acara hiburan, judulnya “Dendang Lima Baleh” itu acara nyanyian. 
Tapi itu dalam bahasa daerah, lagu yang ditampilkan dalam Bahasa Minangkabau dengan 
artis-artis lokal. Lalu baru masuk ke acara berita. 
Di redaksi TVRI, mas.  

W Kita agak flashback, sblm kamu magang, kebiasaan kamu nonton TVRI seperti apa?   

HG Sebelum magang itu kan berarti pas masih sama keluarga ya, itu kalau di TVRI memang 
juga nonton berita. Karena kalau misalnya HG  sendiri nggak terlalu suka nonton politik. 
Pasti nonton berita milihnya TVRI ya, karena dia kayak nggak buat sakit kelapa lah. Kayak 
lihat misalnya Metro TV atau TVOne kalau liat beritanya. Jadi lebih milih berita itu di TVRI.  
Kalau segmen lain... Cuma berita sih kalau TVRI. Paling kalau kita lihat kayak di TVRI itu 
ada memperlihatkan siaran lokal seperti “Jelajah Nusantara” itu, kayak ‘oh, ini lagi ada di 
Sumatra Barat tuh yang ditampilkan.’ Paling gitu sih.  
Cuma kalau misalkan yang dipilih sama yang ditonton di TVRI itu berita sih.  

W Berita yang jam berapa nih? Apakah semua berita atau... 
Malam? Jam 9? 

HG Malam sih.  
Iya 

W Kalau tadi, pola menonton kamu. Kamu menonton sendiri atau bersama keluarga atau 
gimana? 

HG Kalau malam sendiri sih, karena kalau malam orang rumah itu nggak nonton TV bareng. 
Kalau misalnya TV itu nonton bareng itu sore atau pagi. Itu pun yang menguasai ayah, jadi 
ngikut apa yang ayah tonton. Biasa itu juga berita.  

W Jadi biasanya kalau di keluarga, karena ayah yang pegang remote itu jadi yang ditonton 
juga berita?  
Kalau hiburan gimana? 

HG Iya.  
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Kalau hiburan, sejak aku jadi mahasiswa itu jarang ya, mas. Paling dulu, dan itu bukan 
TVRI, NetTV, kayak “Tonight Show” dan itu pun jam 10 malam gitu kan. Kalau pagi-pagi 
dulu paling nonton kartun, “SpongeBob” di Global TV. Itu sih paling hiburan, kalau untuk 
sinetron segala macam, jarang.  

W Oke, karena kamu sudah menyinggung stasiun TV lain, selain Global dan NetTV, ada TV 
lain yang kamu suka acaranya dan kamu tonton secara rutin? 

HG Selain Global dan Net, kayaknya Cuma itu sih, mas.  

NM Sejak kapan nonton TVRI? 

HG Sejak kecil sih, Cuma kalau kecil kan kita Cuma ikut-ikut nonton aja. Tapi kalau untuk 
mencari berita itu sejak SMA.  

W Kalau komparasi TVRI, Net, Global, saya nggak tahu kamu masih nonton Global atau 
nggak... itu yang paling dominan TV yang mana? 

HG Sepertinya NetTV sih, mas, kalau untuk hiburan. Karena memang masuk aja gitu kalau 
untuk talkshow dan acara-acara hiburan di Net ke HG  sendiri.  
Kalau misalnya untuk Global TV, kalau tayangnya (waktunya) tepat, mungkin juga akan 
ditonton terus. Hanya kan “SpongeBob” sekarang tayangnya sore, jadi kita kadang masih 
di kampus, jadi jarang waktunya kita bisa nonton “SpongeBob”.  

W Tadi bicara talkshow, kan ada beberapa talkshow di NetTV, yang mana yang paling sering, 
kesukaan kamu? 

HG Dulu sebelum “Tonight Show” ada yang Danang-Darto (“The Comments”) apa?  

NM Saya juga lupa, tapi saya tahu acaranya.  
Sudah nggak ada.  
Kalau “Ini Talkshow” gimana? 

HG Cuma itu sudah nggak ada lagi kan? Sudah nggak ada lagi.  
Kalau “Ini Talkshow” sebenarnya ya... itu yang mereka bahas itu membosankan, karena 
yang mereka bahas lebih lucu-lucunya aja, jadi membosankan. HG  itu suka kayak segmen 
Andre lagi ngelucu, atau Pak Bolot lagi momong gitu sih. Nggak ngikutin, yang datang 
bintang tamunya ini-ini-ini. Karena sebenarnya mereka juga nggak fokus kan? Karena 
niatnya buat ngelawak.  

W Terima kasih, HG.  
AF, pertanyaannya sama, pola nonton kamu di TVRI dan sudah berapa lama nonton?  

AF Kalau nonton TVRI, sejak awal masuk kuliah mulai tertarik. Karena kan di TVRI ini 
khususnya acara TVRI itu “Sumut Hari Ini”. Nah, itu kan berita.  
Kenapa saya pilih TVRI itu, karena saya pengen tahu berita berita di Sumut itu ada apa aja. 
Kalau berita tentang Sumut itu kan memang banyaknya di TVRI Sumut daripada di TV yang 
lain, makanya saya lebih milih TVRI yang saya tonton seringnya untuk berita.  
Biasanya saya nonton “Sumut Hari Ini” berita, sore jam 4 kalau nggak salah.  

W Selain itu, acara yang diakses di TVRI? 

AF Biasa itu kayak bincang-bincang gitu yang ngundang bintang tamu, terus kalau pagi ada 
acara masak-masak, “Masakan Mamak,” atau apa gitu judulnya, lupa. Jadi kayak masakan 
rumahan gitu. Itu jarang sih kalau yang masakan rumahan. Lebih sering ke yang beritanya.  

W Sehari bisa berapa lama? 

AF 1-2 jam lah paling lama. 

W Ya, tadi kamu menyinggung berita lokal. Yang kamu tonton TVRI Lokal atau TVRI Nasional? 
Atau bagaimana? 
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AF Saya lebih memilih TVRI Lokal, karena lebih nyari berita lokalnya daripada berita nasional. 
Kalau berita nasional, saya lebih pilih dari dari media atau TV swasta lain, tapi kalau berita 
lokal, saya lebih pilih yang di TVRI Sumut.  

W Jadi kalau bisa saya garis bawahi, lebih ke TVRI Lokal daripada yang nasional? 
Selama nonton kamu sendiri atau sama keluarga? 

AF Biasanya sendiri. Karena kalau di rumah itu biasanya kita biasanya pembagian jam nonton, 
misalnya pagi itu yang pegang orangtua, sore saya yang pegang. Malam tuh adik biasa 
yang nonton. Sore saya tuh lah, saya nonton kartun atau berita yang ada di TVRI itu.  

W Suka nonton bareng dengan keluarga? Karena kamu kan tadi bilang spesifik nih, ada 
jatahnya dan punya acara yang beda.  

AF Biasanya kalau saya buka, biasanya suka ada yang ikut nonton juga. Apalagi kalau misalnya 
beritanya tentang banjir atau gimana, terus datang dari dapur atau dari mana.  

W Tapi kamu memang ngaksesnya yang konten-konten lokal ya?  
Selain yang kamu tonton tadi, apalagi yang kamu tonton? 

AF Sebenarnya TV sudah jarang banget. Tapi kalau pagi itu sih paling kartun sih, “Upin-Ipin” 
di MNC TV. Terus habis itu, juga di Trans 7 nonton “Mata Najwa”, kadang nonton di TV, 
kadang nonton Online juga. Terus “Ini Talkshow” di Net. Itu sih, mas, untuk acara hiburan.  

W Nonton yang Net TV dari TV juga? 

AF Kadang kalau misalnya malam lagi ada senggang waktu dan adik sudah selesai nonton 
sinetronnya, itu saya buka TV. Tapi kalau masih malas keluar ke ruang tamu, saya milih 
nonton dari HP, dari Youtube. 

NM Sejak kapan AF  nonton TVRI nya? 

AF Sejak kuliah, mbak.  

NM Sebelum itu memang tidak menonton? Keluarga juga? 

AF Jarang sih. Paling keluarga kalau pagi nonton tahuziyahnya kan juga ada di TVRI. 

NM Itu sebelum kuliah juga sudah nonton TVRI.  

AF Iya, biasannya pagi-pagi sih, sebentar, setengah jam gitu. 

NM Ya ya ya.  

W Sebelum pindah ke AS, AF, berapa lama proporsinya gimana tuh nonton di TVRI dengan 
TV swasta? Katakanlah sehari kamu 2-3 jam nonton, TVRI berapa lama, TV swasta berapa 
lama? 

AF Kayaknya sih sama ya, mas. Karena saya kan jarang nonton TV, lebih sering di Youtube dan 
lainnya. Jadi menurut saya sama, karena kan saya jarang nonton. Kayak pagi saya nonton 
di channel lain, sorenya saya nonton di TVRI. Jadi menurut saya sih sama.   

W Tapi kontennya beda-beda ya? Karena kamu tadi bilang, kan yang untuk berita tuh lebih 
pilih di TVRI Lokal.  

AF Ya, kalau berita lokal saya pilih di TVRI Lokal, tapi kalau misalnya berita atau hiburan, saya 
pilih TV swasta lain. 

W  Terima kasih, AF. 
Sekarang pindah ke AS ya. Pertanyaannya sama, pola nonton kamu di TVRI dan sudah 
berapa lama nonton? 

AS Kalau sejak kapan mungkin sejak SD, tapi mulai rutinnya itu yang kami diliburin karena 
pandemi itu kan di rumah terus. Terus semalam tuh tiba-tiba ngeliat, entah siapa yang 
nonton ke TVRI. Kan mereka suka tuh ngelist-ngelist apa aja nih hari ini program 
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siarannya, besok juga kan. Oh, ada program “Belajar dari Rumah” Kemendikbud. Ya 
sudah, kayaknya memang enak kan. Ya sudah besoknya AS  rutin nonton itu. Setiap pagi 
jam 8 itu sudah sel TVRI karena itu kan mulai dari SMA Sederajat. Baru habis itu kadang-
kadang itu kalau adik sudah bangun, mereka juga ikut nonton gitu sih.  
Jadi rutinnya, nonton program belajar-Kemendikbud, baru tuh sama kuis “Indonesia Siapa 
Paling Berani” kalau nggak salah kuisnya tuh, terus sama ada yang AS  suka sih di TVRI 
itu... dia kayak program “Indonesia Parenting”  yang ngebahas tentang gimana sih cara 
mengasuh anak yang baik, gimana sih cara mendidik anak yang baik dengan pola asuh 
yang baik.  
Baru kalau  misalnya berapa durasinya, TVRI 1-2 jam. Nah malamnya itu suka ngeliat berita 
juga, berita-berita sekilas kol di TVRI kan. Kalau tiap Sabtu, AS suka rubrik Psikologi. Jadi 
suka ngebahas psikologi-psikologi gitu. Kalau Minggu Puspita sih, mas. Itu kayak program 
perempuan cerdas, kayak buat inspirasi gitu. 

W Jadi AS ini cukup beragam ya konsumsi acara TVRI-nya?  

AS Iya, tapi nggak lama-lama, kayak hari Minggu khusus untuk Puspita, Sabtu khusus untuk 
itu, Senin-Jumat khusus untuk program “Belajar dari Rumah” itu, mas.  

NM Dengan kata lain, itu rutin ya? 

AS Iya, jadi sejak diliburin itu, jadi kayak rutin aja gitu nonton TV. Sebelumnya memang kalau 
dibilang nonton TV AS  jarang, karena AS  lebih sukanya Youtube. Misalnya kayak lagi 
pusing, gimana ya cara mengatasinya? Jadi kayak AS  lebih nyari ke Youtube-nya itu. 

NM Nah, penyebabnya apa tuh? Kamu sebelumnya pake Youtube, dan kemudian di masa 
pandemi justru pindahnya ke TV, dan juga memilih TVRI?   

AS Sebenarnya nggak ada sebab yang gimana-gimana, Cuma memang bosen aja gitu. Kalau 
nengok Youtube kan sendiri, terus di kamar. Kalau misalnya nonton TV kan... kalau yang 
lain lagi bosen main HP kan juga keluar, nonton TV bareng-bareng. Gitu sih.  
Karena semenjak libur jadi nggak ada yang perlu di... kuliah juga Online. Kayak nggak ada 
kegiatan apa-apa, ya sudah, AS  jadi suka aja nonton. Gitu, mbak.  

W AS, balik tadi. Selain acara yang belajar, acara yang lainnya kamu nonton bareng atau 
sendiri? 

AS Selain program “Belajar dari Rumah” nonton sendiri, mas.  

W Jadi Bener-bener kamu sendiri yang nonton tanpa ada orang lain yang ikutan, (acara) 
inspirasi, sebagainya itu, kuis? 
Selain TVRI, TV apa yang kamu juga lihat dalam keseharianmu? Dan acaranya apa? 

AS Iya.  
Kalau dulu, setiap Maghrib itu NetTV ya. Mama saya sih yang suka “Ini Talkshow”, ya 
sudah mau nggak mau terikut nonton. Terus sekarang karena ada RCTI “Ikatan Cinta”, ya 
sudah mama saya jadi nonton sinetron. Ya sudah mau nggak mau terikut sih. Tapi kalau 
program yang lain nggak sih, mas. Karena saya lebih prefer nyaris hiburan tuh di Youtube, 
maksudnya kayak tergantung mood sih, kayak lagi butuh apa nih? Ya sudah cari di 
Youtube. Kalau nggak, ya lebih prefer nonton film kali ya, dibandingkan itu.  

W Oke, menarik. Tadi kamu bilang, kalau menonton TVRI kamu lebih cenderung sendiri 
nontonnya, TV ketika TV swasta justru keluarga yang lebih dominan mengendalikan 
karena ini pilihan.  

NM Apa alasan utama kalian menonton dan memilih TVRI? 
Mulai dari AS. 
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AS Kalau menurut AS, kenapa milih TVRI. Kan sejak pandemi itu diliburin, terus AS jadi kayak 
sadar gitu. ‘Ternyata konten TVRI tuh bagus-bagus ya. Terus aku tuh ke mana aja semalem 
itu kok nggak pernah ngasih perhatian ke TVRI’. Ternyata memang bagus-bagus, 
walaupun memang kualitas gambarnya itu beda lah dari TV yang lainnya, jadi kayak 
berasa karena kontennya edukatif, jadi AS  seneng aja gitu nonton TVRI.  

NM Saya mau ke pertanyaan tunggal ini dulu, tapi nanti saya akan kembali lagi. Karena 
menarik nih penjelasan AS.  
Sekarang ke HG. 

HG Karena tadi HG  tuh memang tadi HG  magang di TVRI redaksi berita, alasan pertama 
karena walau ini TV-nya pemerintah, jadi pasti nggak ada yang masuk-masuk masalah 
pemerintah gitu. Dengan tagline-nya aja “televisi pemersatu bangsa.” Tapi untuk berita 
memang milih TVRI karena memang menghindari hal seperti itu.  
Selain itu, gara-gara magang itu, kayak yang dijelasin sama AF, berita lokal di TVRI 
memang sangat... kita tuh memang masih banyak simpang-siur ya masalah informasi 
lokal, yang di daerah kita sendiri, segala macam. Untuk mencarinya di TV swasta lain kayak 
beritanya Cuma sedikit, simpang siur, atau gimana-gimana. Nah, kita sudah punya lho TV 
Lokal yang ditayangkan dari daerah itu sendiri. Oh, ternyata ada lho, kita tahu masalah 
berita lokal dari TV yang kredibel... tahu itu pasti itu nggak mungkin berita burung dan 
simpang-siur. Baru berasa aja ada berita lokal yang bisa kita dapatkan dari TV itu di TVRI 
Lokal.  

AF Sama seperti yang saya bilang tadi, mbak, saya tertarik sama TVRI itu karena berita 
lokalnya. Karena sama yang dijelaskan sama HG  tadi. TV lain itu tidak ada... jarang sekali 
ada yang memberitakan tentang berita yang ada di Sumatera Utara, khususnya kota 
Medan. Sedangkan TVRI beritanya itu banyak. Dan dia ada yang namanya program 
“Sumatera Utara Hari Ini”, tentang Sumut yang tidak ada kita dapatkan di TV-TV lain. Gitu.  

RH Yang saya suka dari TVRI, betul-betul siaran media yang mengedukasi dan menurut saya 
lebih netral sih dibandingkan media-media lain. Kayak ada pro pada suatu kelompok. Atau 
gimana ya? Berita-berita yang sensasi-sensasi gitu, makanya saya memilih TVRI.  
Saya menyukai TVRI saat ini dari tampilan inovasinya sih, berubah dari yang dulu. Lebih 
enak dilihat, minimalis. 

AsF Kalau saya nggak ada alasan sih. Memang suka aja yang di TVRI itu, yang pas hal yang saya 
suka, kayak “Indonesia Sehat” dengan Hallo Dokter. Memang suka di siaran itu aja.  

NM Acara kesehatan lain yang serupa memang nggak ada di stasiun TV lain? 

AsF Ada, kayak Dr.Oz semalem itu kan. Cuma memang dari dulu seneng aja nonton yang dari 
“Indonesia Sehat” itu, apalagi acaranya itu dibawain sama Lula Kamal.  

NM Mas Whisnu, saya mau mengekspolasi beberapa hal. Yang pertama adalah konten lokal, 
yang disebut oleh AF  dan HG. Terutama ada isu tertentu yang dimunculkan dan disukai, 
misalkan tadi di isu kesehatan kayak tadi AsF, ‘nggak ada nih di stasiun TV lain.’ Lalu juga 
ada soal independensi yang diangkat oleh HG  dan RH. Kemudian ada juga AS yang bicara 
soal ‘ternyata TVRI acaranya bagus, ke mana aja selama ini?’  
Ini kan sebenarnya kalian bicara tentang kelebihan-kelebihan TVRI.  
Nah, pertanyaan saya ketika bicara tentang kelebihan-kelebihan ini, apakah itu menjawab 
kebutuhanmu? Sebenarnya kebutuhanmu kalau mengakses TV itu apa, dan apakah bisa 
terjawab oleh TVRI? 

HG Kalau menjawab pertanyaan apa TVRI memenuhi kebutuhan menonton TV sebenarnya 
iya sih. Karena jujur semenjak kita kemarin Pemilu besar-besaran 2018, sudah jengah gitu 
menonton... apalagi segmen berita di TV lain. Capek gitu. Untung ada TVRI. Kita bisa 
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nonton yang aman lah, tanpa ada masuk political. Itu sangat memenuhi kebutuhan HG  
menonton berita tanpa ada hal-hal yang seperti dibumbui oleh politik segala macam.  

NM Sebenarnya HG  kan mempertentangkan secara tajam, menyebut 2 stasiun TV, Metro dan 
TVOne. Kita tahulah kadang ini disebut ‘TV Merah’, ‘TV Biru’, ya HG ? Sebenarnya ketika 
ada kebutuhan informasi, kan ada juga TV berita lain seperti Kompas TV yang juga TV 
Berita. Apa itu tidak bisa memenuhi kebutuhanmu akan informasi? 

HG Karena sebenarnya bukan HG  nggak mencari berita di stasiun TV lain atau nggak, tapi 
sudah kebiasaan di rumah itu kalau mau nonton berita itu Metro atau TVOne, kalau nggak 
keduanya pasti TVRI. Memang kita nengok ke Kompas atau iNews ya? Tapi sudah 
kebiasaan di rumah juga, dari ayah kalau yang suka nonton TV di rumah itu ayah. Kayak 
nggak tahu, memang ingin membandingkan juga kalau cari berita itu Metro dan TVOne. 
Tapi dia juga kadang-kadang buka TVRI juga. Gitu sih, mbak. 
Jadi dari kebiasaannya memang jarang cari stasiun TV lain untuk cari berita.   

AS Sebenarnya kalau ditanya memenuhi kebutuhan itu nggak, karena aku masih cari hiburan 
lain di media sosial. Karena nggak mentok di nonton TV saja. Masih ada searching di media 
sosial lain.   

NM Kalau memang masih ada yang dirasa kebutuhan AsF tidak dapat dipenuhi oleh TVRI, 
sebenarnya apa kelemahan TVRI untuk bisa menjawab kebutuhan AsF ini? 

AS Kelemahannya mungkin kayak di aku sendiri itu di hiburannya. Kalau di aku yang aku suka 
cuma “Indonesia Sehat”, yang kayak apa yang musik. Karena masih banyak yang kurang 
menghibur penonton. Jadi menurutku masih belum komplit lah dengan acara-acara yang 
TVRI punya. 

NM AsF tuh membayangkan inginnya seperti apa sih? 

AS  Kalau dibayangkan kita kan pengennya yang komplit, lengkap dengan hiburan-hiburan 
yang memang kita suka di pribadi masing-masing. Kayak aku sukanya hiburannya ada yang 
masuk komedi-komedi, ada yang masuk informasi juga. Tapi untuk over-all yang aku suka 
sih di “Indonesia Sehat”.  

AF Kalau masalah menjawab kebutuhan atau tidak, TVRI menjawab kebutuhan saya. Karena 
kebutuhan saya tuh di TVRI mencari berita tentang Sumatera Utara, seperti yang saya 
bilang tadi.  
Terus kalau menjawab puas atau tidak, saya tidak merasa puas dengan TVRI, tapi kalau 
masalah terjawab (kebutuhannya), itu terjawab. Kebutuhan saya terjawab.  

NM Tidak puasnya kenapa?  

AF Yang pertama, kualitas video yang ditampilkan itu bisa dibilang kayak kita nonton jaman 
kita SD gitu. Buram, shaking, kadang lagging juga, nge-lag. Nah kalau masalah suara, dia 
juga kadang pecah. Jadi kayak kita dengar dari speaker yang bass-nya kuat, kayak nge-
bass gitu suaranya.  
Saya kan pernah ke TVRI Sumut, saya lihat sih alat-alatnya itu memang masih alat-alat 
yang cenderung lama, bukan yang terkini. Mungkin ini yang membuat kualitas TVRI Sumut 
tertinggal sama TVRI lokal atau TV swasta lain.  

HG Puas nggak puas ya, karena HG  kan bisa dibilang mencari informasi kan nggak juga Cuma 
lewat TVRI saja ya, mbak, lewat media Online juga yang lebih sering. Jadi kalau puas ya, 
apalagi kalau misalnya kita di berita yang siaran langsung, itu kan Cuma sekali baca, 
narasumbernya Cuma 1 dan diulas Cuma sekali itu. Jadi kalau misalnya untuk 
mendalaminya jadi HG  cari data-data lain dan informasi-informasi lain terlebih itu dari 
media Online.  
Jadi untuk puasnya sih belum sih, mbak.  
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AsF Kalau yang dari saya bilang tadi kurang puas, karena saya masih nyaris hiburan-hiburan 
lain selain itu.  

NM Tidak puasnya apa? Kenapa sampek AsF nyari? 

AsF Karena mungkin kurang terpenuhi untuk di bidang hiburan menurut saya.  

AS Kalau AS sih... Kalau misalnya dibilang puas, nggak sih. Tapi kalau misalnya terjawab, 
terjawab, karena kayak AF  bilang tadi. Bener aja ada perbedaan pas kita dari channel RCTI 
terus ganti ke terasa aja beda aja, gambarnya juga beda. Kok kayak balik lagi ke TV jaman 
jadul ya. Kalau kurang puasnya gara-gara itu.   

NM Tapi kalau kebutuhanmu sendiri, soal kebutuhannya terpenuhi nggak? 

AS Menurut AS  terpenuhi, karena memang nyarinya konten-konten yang mengandung 
makna gitu. Jadi di TVRI ya memang AS  dapat konten itu.  

NM Yang dimaksud mengandung makna itu apa? 

AS Kayak Puspita itu kan kayak wanita... kayak gimana sih cara jadi alpha girl, gimana sih cara 
jadi wanita yang memang mandiri. Dan TVRI ngasih, ini lho contoh wanita-wanitanya. 
Kayak itu juga program “Belajar dari Rumah” yang diusung sama Kemendikbud, kayak 
demang bagus-bagus. Jadi kan kayak ngulang lagi, ini cara singkatnya dulu pas SD, karena 
nonton SD sederajat kan. Oh jadi ini, singkatnya. Kayak semalam tuh mereka ngebahas 
soal pecahan, ya sudah mereka juga ngasih cara cepat ngerjain pecahannya. ‘Oh iya, 
kenapa ya dulu SD nggak begini aja belajarnya,’ kayak gitu. 

NM Ketika kamu lihat “Belajar dari Rumah” itu kamu mendampingi adik atau kamu nyetel 
sendiri aja? 

AS Kalau misalnya mau nonton, mereka staf, kalau nggak ya sudah, saya sendiri sih.  

NM Jadi kamu belajar lagi tuh tentang pecahan, tentang apa gitu? 

AS Iya. Memang iya sih, saya random aja karena nggak tahu mau ngapain kan? Ya sudah 
nonton aja, toh juga enak kan.  

RH Kalau menurut saya terpenuhi, terutama acara yang berbau religi. Misalnya acara “Jejak 
Islami” itu kan membahas tentang sesuatu kayak sejarah perkembangan Islam di suatu 
daerah. Kalau misalnya di TV-TV lain kan ada hanya di saat bulan puasa saja, kalau ini kan 
setiap hari. Ada juga “Serambi Islam” walaupun ini juga ada di TV lain seperti “Mama 
Dedeh” segala macam. Ini juga lebih asyiknya di sini karena juga bisa nonton bareng sama 
keluarga.  
Kemudian dalam beritanya di “Dunia dalam Berita” itu mungkin ada di TV-TV lain, seperti 
saya rasa berita itu khusus untuk luar negeri, kalau nggak salah CNN, cuma saya rasa, saya 
suka dengan tampilan “Dunia dalam Berita”.  
Bisa dibilang masih kurang (puas), yang bisa mungkin diangkat yang bisa menarik 
penonton, seperti hiburan. Saya rasa juga banyak karya anak-anak bangsa dalam 
perfilman yang bagus, tapi kenapa nggak diangkat dan ditayangkan.  

NM Harusnya ada program lain yang diangkat oleh TVRI yang membuat kamu tidak puas 
dengan TVRI? 
Menurutmu, itu kelemahan-kelemahan TVRI seperti ini, itu diisinya dengan apa? Misalnya 
dibuat tambahan program lain contohnya? Kayak tadi film, atau apa lagi? 

RH Iya. 
Kayaknya bisa dibilang menambah program yang lebih menarik, atau bisa memperbaiki, 
kayak yang dibilang kakak, abang sebelumnya, kualitas tampilan video TVRI sendiri. 

NM Memang kenapa dengan tampilan video TVRI menurutmu? 
Apa aja sih, tampilan? Kalau suara gimana? 
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RH Seperti kayak kurang HD tampilannya.  
Kalau suara jelas.  

W Kalau kasih skala kepuasan 1-10 terkait TVRI, 1 sangat tidak puas dan 10 sangat puas, 
berapa skor yang kamu kasih? 
Boleh nggak saya tahu kekuatan dan kelemahan TVRI berdasarkan skor yang kamu buat? 

HG Mungkin kalau saya 7.  
Kelemahannya, sudah dijelaskan teman-teman, kualitas video dan gambar yang kita 
nggak dapatkan kayak di stasiun TV lain.  
Kelebihannya, karena kita Cuma punya 1 televisi nasional, itu nggak ada... apalagi melihat 
banyaknya masalah konglomerasi orang-orang yang mencampuri stasiun TV-nya, itu 
sangat nilai lebih bagi TVRI yang punya negara. 

W Jadi menurut kamu kelebihan TVRI adalah karena tidak ada campur tangan pemegang 
saham atau pemilik sehingga TVRI ‘lebih netral’ isi acaranya? 

HG Iya, dalam tanda kutip itu sih, mas. 

W TVRI yang netral, kata kamu segala macam, itu antara TVRI lokal dan nasional sama aja 
kualitasnya atau bagaimana? 

HG Jauh berbeda, mas. Sangat jauh lebih bagus TVRI Nasional daripada yang lokal.  

W Dari sisi teknisnya? 

HG Iya. Karena itu sangat berbeda. Kalau misalnya dari sisi berita, di TVRI itu yang bergerak 
sudah reporter TVRI-nya sendiri, tetapi kadang mereka masih menggunakan peralatan 
seadanya. HG  nggak tahu apa mereka kekurangan alat, tapi HG  melihat mereka merekam 
masih menggunakan handphone. Padahal itu sangat tidak HD. Yang HG  lihat, padahal alat 
itu ada. Jadi kalau merekam melalui HP pasti banyak shaking, apalagi perpindahan gambar 
dari 1 gambar ke gambar lain kacau. Kalau untuk lokal, setting gambarnya itu-itu aja.  
Tapi kalau yang nasional sih kayaknya sudah aman sih.  

W Kalau buat urutan, kualitas TVRI Nasional atau lokal ada di atas, bawah, tengah? 
Menurut kamu yang paling bagus kualitasnya dari sisi suara, gambar? 

HG Yang lokal itu di bawah, yang nasional di tengah ke atas.  
NetTV ya, mas. Tapi kalau berita sama sih, apalagi NetTV lebih banyak kalau beritanya itu 
memanfaatkan citizen journalism, tapi kalau pengambilan gambar di studio NetTV sih, 
mas.  

AS (Skor kepuasan) 8. 
Kenapa kasih 8, kontennya edukatif. Kalau nyaris hiburan juga TVRI banyak kok 
hiburannya. Kayak misalnya musik, talkshow-talkshow gitu.  
Nah, kalau kekurangannya yang tadi saya sebutin, pas perpindahan channel itu kayak 
tengok TV jadul TVRI itu, gambarnya itu masih buram, cahayanya redup. Kalau suara sih 
sudah oke.  

W Jadi menurutmu kelemahannya TVRI lebih kepada aspek teknis ya dibanding TV swasta 
lain?  

RH (Skor kepuasan) 6. 
Nilai plusnya itu dalam penyampaian beritanya netral, tidak berpihak pada salah satu 
kelompok, dan sangat mengedukasi lah dibanding stasiun TV lain. Kemudian TV lain 
mencari sensasi gitu, mengundang orang yang mencari sensasi gitu, kalau TVRI kan orang 
yang berprestasi gitu.  
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Kekurangannya lebih ke tampilannya kurang HD, kurang hiburan seperti perfilman yang 
seharusnya bisa diangkat. Karya-karya film seperti film Indonesia, namanya juga TVRI. 
(Seharusnya) karya anak bangsa di dunia perfilman Indonesia. 

AF (Sekor kepuasan) 6. 
Kelemahannya, kualitas videonya yang tidak menarik untuk dilihat. Bukan buruk kali sih 
nggak, Cuma kurang lah untuk saat ini. Terus dari segi suara juga, itu suaranya masih 
ngebass, masih besar, pecah. Acaranya juga masih kurang variatif dan kemasannya masih 
kurang bisa menarik perhatian orang. Sebenarnya acaranya sih bagus, seperti AS  juga, 
dia TV yang edukatif, informatif. Terus dia juga independen. Cuma cara pengemasannya 
kurang, kualitas dan gambarnya juga kurang.  
Seperti yang saya bilang tadi, acara lokal, mangkat acara lokal, jadi di setiap daerah ada 
acara-acaranya sendiri yang nggak dimiliki TV lain.  

AsF (Skor kepuasan) 5. 
Kekurangannya, saya belum dapat semua hiburan di TVRI, saya masih cari-cari di sosial 
media.  
Kelebihannya, karena ada acara yang saya suka, gitu aja. Kayak “Indonesia Sehat”.  

NM Teman-teman tahu tentang Lembaga Penyiaran Publik (LPP) nggak? 
Bisa jelaskan, mulai dari AF  tentang LPP setu teman-teman? 

Beber
apa 
pesert
a 

Tahu, mbak.  

AF Lembaga yang mengawasi penyiaran-penyiaran di Indonesia, itu sih mungkin saya tahu, 
mbak. 

HG Setahu saya LPP itu TVRI. Dia bergerak di bidang penyiaran yang dibuka untuk publik, 
seperti TVRI itu sendiri.  

AS LPP itu lembaga penyiaran yang netral dan nggak memihak siapapun, dan bersifat 
independensi juga.  

AsF AsF justru nggak tahu LPP.  

RH LPP itu salah satu contohnya TVRI itu sendiri. Mungkin yang seperti Kak HG  bilang, 
lembaga penyiaran punya negara.  

NM Fungsi TVRI menurutmu sama atau beda dengan TV swasta lain? 

AF Bisa dibilang sama, bisa dibilang beda. Kalau informatif sama, tapi kalau untuk hiburan 
dan segala macam tuh nggak. Karena saya belum terhibur dari acara TVRI. 

RH Beda karena TVRI ini lebih ke penyampaian informasi dan edukasi ke penontonnya. Kalau 
TV lain kayak mungkin mencari apa yang diminati penonton, seperti sensasi, pro kepada 
1 kelompok. 

AS Beda sih, mbak. TVRI lebih menjalankan peraturan yang dibuat pemerintah terkait 
penyiaran dibandingkan TV yang lain. (Misalnya) peraturan yang, AS lupa, 15-30% 
kontennya harus konten lokal. Kalau TV lain nggak. Jarang sih ada TV swasta yang mau 
menyerahkan 15-30% konten nasional ke lokalnya gitu. Jadi beda sih.  

HG Menurut HG, sangat berbeda, kalau acara berita sih sama-sama menginformasi. Tapi 
bedanya tetap namanya swasta mereka bisnis dan mencari ranting, sedangkan TVRI 
nggak.  

AsF Beda, kalau di TVRI aku lebih suka ke 1 siaran, kalau TV lain ada talkshow yang aku suka. 
Jadi ada perbedaan acara yang aku suka. Gitu aja paling. 
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NM Seharusnya sama atau beda dengan TV lain sih TVRI?  

AsF Nggak harus sama, karena setiap stasiun TV harus punya hal yang menonjolkan kalau dia 
beda. TVRI ya memang begini seharusnya. Nggak perlu disamakan dan dibedakan. Berdiri 
sendiri aja kalau menurut saya.  

NM Yang harus diangkat agar TVRI bisa berbeda dengan TV lain apa kalau menurut AsF? 
Apa aja yang harus dia sampaikan? 

AsF Lebih ke isi, konten, informasi yang dia sampaikan.  
Informasi yang lebih, kalau saya di TVRI nggak nonton berita, lebih ke hiburan, jadi 
beritanya saya kurang tahu. Tapi mungkin beritanya lebih dikhususkan, hiburannya 
diluaskan seperti hiburan yang seharusnya ada di TV lain. Mungkin kayak talkshow yang 
berbau komedi kali. 

RH Saya pikir seharusnya memang beda. Apa yang ditampilkan TVRI sekarang sudah seperti 
identitas TVRI yang membedakan dari yang lain. Jadi nggak perlu juga mencari rating dan 
mencari sensasi, nggak ada bagusnya mencari sensasi itu. Ataupun yang perlu 
ditambahkan adalah karya anak bangsa yang menarik perhatian anak muda, tapi tidak 
menampilkan sesuatu yang pro-kontra seperti di TV-TV lain.  

AS Sebaiknya beda, supaya ada yang unik diambil dari TVRI. Tapi kalau TVRI mau mengejar 
rating kayak yang dilakukan TV swasta, sebenarnya AS kayak mikir kenapa ya TVRI itu 
nggak buat sinetron? Dulu kan kayak sinetron yang “Keluarga Cemara” itu sukses, kenapa 
sekarang nggak dibuat lagi? Toh sinetron kan juga nggak selamanya mengandung 
konotasi negatif. Bisa aja mereka membuat yang pure tentang keluarga gitu, kayak 
“Keluarga Cemara” gitu kan. Siapa tahu bisa menambah hiburan di TVRI itu sendiri.  

HG Kalau sebaiknya mungkin nggak harus sama sih, mungkin TV swasta punya goal sendiri 
dalam mendirikan suatu stasiun TV. Misalnya kayak NetTV itu memang goal-nya untuk 
hiburan atau sesuatu yang berbau fresh dan anak muda banget, TVOne memang berita. 
Beda dengan TVRI, apalagi TVRI sangat terikat dengan aturan karena tentang 
pemerintahan. Jadi mereka memang fokus mengedukasi dan menginformasi. Walaupun 
mereka buat segmen hiburan segala macam, tapi harus tetap mengedukasi dan 
menginformasi.  
Jadi kalau misalnya pertanyaannya apa harus sama, nggak harus!  

AF Harusnya beda dan jadi pembeda antara TV yang satu dengan TV yang lain. Ada jati diri, 
identitas sendiri. Oh ini acara TVRI, oh ini acara TV lain. Dan yang paling bagus sih di TVRI 
tidak ada acara yang cari sensasi seperti di TV lain.  

NM Tolong kasih saran apa yang harus dilakukan TVRI agar disuakai anak muda.  

AS Kontennya berbau milenial dan kualitas gambarnya diperbaiki. Berbau milenial itu 
misalnya ini, milenial itu kan masa pencarian jati diri. Di Youtube itu konten yang tentang 
“Menjadi Manusia”, “Obrolan Bagi Ibu” gitu kayak ngasih petunjuk, apa sih yang harus 
dilakukan anak muda; kalau lagi gini, apa sih step selanjutnya. Jadi mungkin kalau TVRI 
kerja sama dengan “Menjadi Manusia” atau lainnya, mungkin kontennya bakal disukai 
kami anak-anak muda. 

AF Cara pengemasannya. Sekarang itu kaku semua acaranya. Bahkan acara hiburannya bisa 
dibilang garing. Kita nonton Cuma ‘oh...’ Cuma senyum, nggak tertarik untuk mendengar 
terus.  
Bisa buat talkshow yang mengundangnya artis, atau host-nya itu artis yang memang 
cukup terkenal kayak Raditya Dika. Dia kan bisa bawa acara yang santai terus tetap 
edukasi, tetap ada isis hiburannya. Kalau misalnya dia buat kemas acaranya menarik, ada 
unsur masa kini, dan tetap ada unsur edukatif dan informatifnya, AF  rasa bakal banyak 
sih yang nonton TVRI kol kemasannya... 
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Dan satu lagi, kualitas gambar dan audio itu sangat penting sih. Pengambilan angel dan 
segala macamnya.   

NM Selama ini masih masalah tuh? 
Nggak Multi-cam? 

AF Masalah. Multi-cam, Cuma nggak banyak, paling ada 3-2. Nggak banyak. Kalau stasiun TV 
lain tuh ada yang zion, datang, ada yang ambil dari sisi sini-sisi sini, atau dari atas, ada dari 
belakang. Itu kan Cuma kanan-kiri-depan.  

AsF Setuju sama Bang AF. Dimasukkan unsur komedi dalam hiburannya agar nggak monoton 
kali kayak gitu.  

HG Sebenarnya kalau soal gimana biar kalangan milenial menyukai acara TVRI lagi, bingung 
ya, mbak. Bahkan siaran TV swasta saja sudah mulai ditinggalin sama milenial karena kita 
sudah beralih ke gadget. Bahkan siaran TV lain, apa yang disukai milenial, seperti dunia 
Kpop, mereka masukin tuh drama Korea gitu.  
Tapi seperti yang sudah dipaparin sama AS, sebenarnya sudah banyak sih, kalau soal 
segmen, acara-acara, itu sudah bagus-bagus, dan sangat mengedukasi dan itu nggak jelek-
jelek banget untuk dikonsumsi milenial. 
Tapi untuk menarik lagi, mungkin bagaimana TVRI merubah cara pandang TVRI yang 
monoton, TVRI yang gambarnya kurang HD. Gimana caranya TVRI merubah mindset-
mindset milenial, membuat TVRI itu bukan ‘siaran bapak-bapak’, tapi memang bisa 
ditonton oleh segala usia. Bukan Cuma edukasi, tapi menarik dikonsumsi milenial.  

RH Pertama dari kualitas tampilan diperbaiki, mengundang bintang tamu yang betul-betul 
mewakili milenial itu sendiri, seperti Tiktok kan juga banyak yang hype karena banyak 
influencer yang menggunakan itu sendiri. Mungkin bisa juga mengundang influencer tapi 
bukan yang berbau sensasi gitu. Tidak menampilkan yang mencari sensasi.  
Lalu kayak kata Kak HG  (maksudnya AS) yang bekerjasama dengan “Jadi Manusia” itu 
bagus juga. Kayak membahas isu kesehatan mental juga sepertinya keren, pasti banyak 
yang suka juga. Terus yang menginginspirasi anak muda juga. Dengan mengundang anak-
anak muda, talkshow, anak-anak bangsa yang sukses. TVRI belum pernah sih. 

W Ketika kalian, di TV kan banyak acara nih. Ketika kalian melihat sebuah acara, apa yang 
membuat  ‘oh ini acara yang mau saya tonton.’ Pertimbangan apa yang membuat kali 
memilih sebuah acara TV? 
Ketika kamu nggak tahu mau nonton apa, motivasi atau pertimbangan apa yang membuat 
kamu memutuskan menonton acara yang satu itu? 

AF Menarik dan sesuai dengan yang saya mau, dan saya butuhkan.  
Menarik itu satu tampilan, lalu isi acara tersebut, dan di-combine dengan yang saya 
butuhkan. Pertama sih yang saya butuhkan dulu, lalu ketika saya buka, oh ini sesuai 
dengan yang saya butuhkan... ya sudah, saya stay di program acara tersebut.  

W Tampilan itu apa yang kamu lihat, apakah tallent-nya, kualitas gambarnya, atau apa? 

AF Pertama sih isinya dulu, walau tampilannya jelek, kalau isinya tetap bisa ditonjolkan ya 
saya tetap nonton. Saya stay di program acara tersebut. 
[Dibanggakan dan ditonjolkan itu] kayak mereka ‘ini lho acara kami’, ‘ini lho isi acara kami’ 
gitu, walau dari segi tampilan, gambar, siapa yang membawakan itu nggak masalah sih 
menurut saya. Itu nomor 2, tapi kalau isi acara itu penting. 

W Acara apa favorit kamu dan dari stasiun TV apa? 

AF Trans7, “Mata Najwa”. Karena saya seneng liat Mbak Najwa. Kedua isinya itu sangat 
informatif dan edukatif. Lalu acaranya membahas isu terkini. Dan Mbak Najwa itu 
perempuan yang berani speak-up padahal belakangan ini banyak perempuan itu dianggap 
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remeh, dan segala macam. Tapi dia sebagai perempuan dia mampu gitu speak-up di 
depan kamera, apalagi lawan (bicara) dia itu pejabat-pejabat tinggi yang mungkin bahkan 
menteri, pemerintah, dan lain-lain. 

W Jadi Najwa itu sendiri jadi faktor penting ya untuk membuat sebuah acara yang menarik 
ya? 
Terus kalau acara yang paling tidak menarik yang kamu hindari di TV? 
Apa alasannya? 

AF Sensasi, kayak yang di Trans TV, “Pagi-pagi Ambyar” kalau nggak salah, terus banyak di 
TransTV. Terus ada “Nikita Kepo”, terus acara sinetron yang lebay di SCTV dan RCTI. Walau 
ada sih beberapa sinetron yang bisa saya terima gitu.  
Karena nggak penting, nggak suka aja, buang waktu. Banyak dibohongi, script semua gitu. 
Kita kan anak komunikasi paham lah kalau itu sudah diatur dari belakang sebelumnya. 
Dibohongi untuk cari sensasi.  

HG Kalau jamnya random, mau nonton TV di depan TV, karena nggak tahu ya mau nonton, 
biasanya HG  ngeliat ‘siapa’ terus ‘apa’. Biasanya HG  ada orang yang disukai entah itu 
penyanyi, host, atau pemerannya. Untuk film itu pemerannya, untuk talkshow itu host-
nya, bintang tamunya, kalau acara hiburan musik itu penyanyinya.  
Terus kalau saya nggak dapat orang yang saya sukai di acara itu, akhirnya cari apa yang 
HG  suka di hari itu. Kalau pengen liat berita ya berita, kalau pengen liat program gosip, 
atau acara ringan kayak yang di Trans7, “Manusia Ikan”, “Laptop Si Unyil,’ itu kan enak 
dilihat. Kayak gitu sih, mas.   

W Jadi preferensi kamu memilih itu situasional ya? 
Acara favorit kamu dari semua stasiun TV apa? 

HG Iya.  
Favorit itu kayaknya film kartun sih, mas. “SpongeBob” di GlobalTV. Memang dari dulu 
suka film kartun, dulu SD nonton Spacetoon, terus SpaceToon sudah nggak ada, terus ada 
Global nih, Cuma karena tayang pagi kadang nonton kadang nggak. Kebetulan SpongeBob 
tayangnya sore, jadi dapat terus. Kebetulan nggak suka nonton sinetron, kalau nggak 
nonton Cuma buat cari berita. Yang suka Cuma SpongeBob sih. Tapi kadang-kadang yang 
Muslimah, Liga Dangdut Indonesia, HG  nonton, tapi itu kan musiman.  

W Ketertarikan pada Spongebob apa? Apa karena ceritanya atau apa? Atau karena sudah 
biasa dari kecil nonton? 

HG Ya, karena ketertarikan, dari kecil nonton terus jadi fans sekarang.  
Yang tidak disukai dari dulu nggak pernah nonton sinetron apapun itu di semua TV, 
bahkan “Cinta Fitri” yang dulu ditonton sama seluruh rakyat Indonesia pun juga nggak 
nonton. Orang rumah nonton sih. Memang dari dulu nggak mau nonton acara-acara film 
bersambung. Ya mungkin memang nggak ada ketertarikan. Apa sih gitu. Cuma kalau untuk 
film TV Indonesia (FTV), HG  nonton, tapi kalau sinetron nggak.  
Alasannya, nggak tahu, mas. Kalau sinetron pasti di skip. Karena kayak ngapain sih nonton 
yang buang waktu dan nggak pernah ngikutin dari dulu, dari awal. Karena HG  tipenya 
kalau nonton sesuatu harus dai awal sampai akhir. Kalau streaming sih kan demang nggak 
ada gangguan. Dan kita tahu dari awal sampai akhir. Kalau bersambung yang kita 
ketinggalan lah, lupa lah. Jadi kayak gitu.  

AsF Karena siarannya memang aku suka, materi yang disampaikan juga dapat di aku.  
Yang bikin suka, pertama karena host-nya. Aku suka sama Lula Kamal, terus isi yang 
disampaikan itu kayak memang di kehidupan sehari-hari itu memang nyangkut di aku. 
Memang suka sama isunya. Jam tayangnya Senin-Jumat dan siang. Kuliahku kan pagi, jadi 
memang bisa nonton itu aja karena jamnya nggak bentrok sama jam kuliahku.  
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Acara yang aku nggak suka itu acara-acara dangdut. Kayak yang di Indosiar kan ya? Kayak 
“Liga Dangdut” gitu nggak suka aja. Dari kecil memang jarang nonton dangdutan. 
Memang nggak suka genre musiknya.  

RH Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, yang paling saya suka itu dari isi kontennya 
itu sendiri buat saya tarik dan memenuhi kebutuhan yang saya cari, inspirasi dan 
membuka pikiran lebih baik lagi. 
Acara favorit itu kayak “Kick Andy”, “Hitam Putih” walau nggak semua narasumbernya 
cocok untuk saya. Kemudian di Trans7 ada  “Spotlight” dan “On The Spot” yang saya juga 
suka. Semua dikemas juga dalam bentuk yang menarik.  
[Alasannya] “Kick Andy”, “Hitam Putih” itu kan konsepnya lebih ke talkshow terhadap 
bintang tamu yang betul-betul menginspirasi. Kalau “Spotlight” dan “On the Spot itu 
informasi yang sebelumnya kita belum tahu, tapi kita dapat di situ. Dan juga menarik.  
[Program yang tidak disukai dan alasan] ceritanya itu seperti “Facebookers” karena kayak 
buat-buat sensasi gitu aja acaranya. Nggak penting dan nggak ada yang bisa didapat dari 
acara itu.  

AS [Kriteria program] Nggak ada sih, mas, lebih menurut mood dan kebutuhan. Kalau 
misalnya AS lagi butuh informasi, AS bakal nyari konten informasi, kalau lagi butuh 
hiburan, nyari konten hiburan.  
Acara yang paling disukai nggak ada sih, mas. Semua sama soalnya.  
Yang paling sering ditonton yang itu tadi, program “Belajar dari Rumah” dan bincang 
psikologi. Kalau yang lain, ngikut aja, kalau mama nonton sinetron ya sudah nonton 
sinetron. Kalau misalnya lagi nonton Unyil, ya ikut aja.  

W Kenapa AS suka bincang psikologi? 

AS Karena ngebahas, AS memang interest ke psikologi. Jadi hal-hal yang berbau psikologi gitu 
AS suka. Kayak ngebahas mata, tentang psikolagi manusia, AS suka.  
Acara yang nggak disukai juga nggak ada. Pokoknya tergantung kebutuhan dan mood hari 
itu. Kalau nggak ada ya sudah matiin aja TV nya.  

NM Balik ke soal Anak Muda dan TV. Apa yang kalian nih, milenial ingin dapatkan dari TV?  

AF Kayak acara inspiratif gitu. Talkshow santai gitu. Kayak yang tadi saya bilang, host yang 
dikenal banyak orang di antara milenial sekarang kayak Raditya Dika, Boy William, banyak 
pengikutnya dan banyak orang yang bakal nonton itu. Orang-orang yang Bener-bener 
inspiratif gitu sih. Dan ngundang bintang tamu, tapi tetap informatif, tidak mencari 
sensasi. Cara pengemasannya bagus lah, jadi anak milenial ini tertarik untuk nonton 
program acara seperti itu.  

HG Sebenarnya nggak jauh beda dengan AF. Jujur kita dapatkan itu dari Youtube, itu sebabnya 
kita semua pindah ke Youtube. Nggak ada hal yang seperti itu kita dapatkan dari TV, 
jarang. Malah yang kita dapatkan dari TV itu acara-acara sensasional kayak yang 
disebutkan AF  sama RH. Jadi sebenarnya ingin ada talkshow yang dikemas sesuai dengan 
‘milenial banget’ yang bikin kita tertarik. Dan yang host dan bintang tamunya itu bener-
bener kita kenal, di kalangan milenial. 

AsF Mungkin lebih di sisi komedi sih, mungkin karena aku juga lebih suka komedi. Tapi yang 
nggak monoton yang lucunya nggak dibuat-buat dan natural. 

AS Sama kayak jawaban HG  dan AF. Jadi gini, kalau di Youtube kita bisa milih tayangan yang 
kita butuhin kan ya, nggak harus nunggu jam berapa-jam berapa. Jadi harus ada acara di 
TV itu yang memang ngebuat kita yang nunggu, nyari. Karena di TV itu kan nggak bisa 
milih, harus pas kita nonton saat itu, waktu itu jugalah kita nonton. Kalau di Youtube kan 
bisa kita tonton saat ini juga. Gimana caranya bisa ngebuat milenial itu ditunggu itunya, 
bener-bener ditunggu oleh anak muda.  
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RH Seperti yang dibilang RH   sebelumnya, konten-konten yang menginspirasi dan host-nya 
juga memang yang dikenal dan juga membuat jam ingin menonton acara itu.  

NM Menurut kalian, apakah TVRI sudah menempatkan anak muda sebagai sasaran 
penontonnya? 

HG Dari segmen nasional sebenarnya sudah sih, Cuma dari pengemasannya aja yang nggak 
sampai ke kita. Promosinya. Nggak ada HG  kelewatan di efek Instagram atau media sosial 
lainnya, “ayo nonton TVRI”. Itu tuh sangat anak muda sekali. Itu nggak ada gitu lho, mbak, 
sedangkan TV-TV lain ada. Entah karena mereka ke pemerintahan jadi nggak mau kayak 
gitu, tapi apa salahnya untuk mengundang anak muda yang berserakan di sosial media.  

AF Saya setuju sama HG, promosi. Promosi di sini adalah host dan MC yang digunakan dalam 
acara adalah host atau pembawa acaranya itu adalah artis yang terkenal bukan karena 
sensasi tapi karena penghargaannya atau prestasinya, atau dia terkenal edukatifnya. Hal 
itu yang bisa bikin dia promosikan di IG-nya, ‘ayo nonton di TVRI,’ segala macam. Itu kan 
salah satu bentuk promosi. Tapi selama ini saya lihat, penggunaan artis yang terkenal itu, 
apalagi terkenal di kalangan kami itu sangat jarang. Itu yang buat kalangan kami kurang 
tahu tentang TVRI. Gitu sih, mbak. 
Dan yang kedua itu soal pengemasan, pengemasannya kayak masih kaku, kayak TV yang 
masih formal kali, benar-benar monoton kali. Jadi waktu Mas Helmy Yahya yang pernah 
jadi pimpinan utama di TVRI, saya merasakan perubahan TVRI yang dulu sampai sekarang 
berbeda. 

NM Helmy Yahya, Direktur Utama.  

AF Itulah yang saya agak sesali waktu dia keluar dari pimpinan karena diturunkan oleh 
direksi-direksi TVRI karena dianggap tidak sesuai dengan visi-misi TVRI, itu sih. Mungkin 
visi-misi TVRI bisa sedikit diubah lah demi mengikuti perkembangan zaman sekarang.  

NM Visi-misinya diubah itu lebih ke arah apa? 

AF Visi-misi mereka itu kan kayak lebih menginformasikan suatu informasi itu secara sudah 
diatur pemerintah dan tidak mengejar ranting. (Helmy) Yahya ini kan mengubah TVRI jadi 
lebih santai dan tidak mungkin sesuai dengan visi-misinya itu sehingga ia diturunkan. Itu 
sih yang saya sesalkan. Mungkin kalau Pak (Helmy) Yahya masih ada sekarang, mungkin 
program acara di TVRI lebih variatif dan bisa ngikutin sih.  

RH Menurut saya sih belum, acara TVnya yang edukasi lebih ke anak-anak menurut saya. 
Bukan kepada milenial.  
Harusnya ke depan, lebih membuat konten yang kami menarik, informatif dan 
menggunakan host yang betul-betul kami kenal dengan luas dan menarik. 

AS AS rasa sih belum, kayaknya target TVRI lebih ke semua kalangan, jadi belum terlalu fokus 
ke anak muda gitu.  

AsF Sasaran ke anak muda, sudah. Tapi karena TVRI itu berita paling dominan, jadinya yang 
paling banyak nonton itu orang tua, ibu, bapak, dan sisi hiburannya belum mencapai 
target penonton kalangan muda.  

NM Gimana pendapat kalian tentang penilaian bahwa “nonton TVRI itu nggak keren buat anak 
muda, jadul TVRI itu!” 

AF Kayaknya dia bukan orang yang edukatif, maksudnya orang yang kurang teredukasi gitu 
pikirannya. Karena mungkin yang dia tonton orang yang cari sensasi segala macam. Itu aja 
sih. Kita bisa nilai sendiri lah, kualitas dia nonton itu gimana. Oh, dia nggak nonton TVRI 
karena dia mengelakkan sisi edukatif dan informasi yang disampaikan di TVRI. Type orang 
yang malas mencari edukasi dan segala macemnya gitu, mbak. 
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AS Sama yang dibilang AF. Mungkin nontonnya AF. Coba deh dia nonton TVRI sekarang. 
Konten TVRI tuh sudah nggak jadul gitu. Kalau dia momong gitu ke kita, ya sudah bisa 
dilihat kualitasnya bagaimana. 

HG Mungkin dia juga nggak pernah nonton TVRI lebih tepatnya, karena kalau soal jadul segala 
macam, TVRI sudah banyak berinovasi dari dulu sampai sekarang. Memang betul yang 
dibilang AF, dianya aja yang nggak suka edukasi dan berita seperti itu memang pemikiran 
yang berbeda dengan manusia lain.  

AsF Balik lagi dari sisi penontonnya sendiri, balik lagi ini kayak dibilang kakak-kakak tadi itu, 
lebih banyak inovasi. Kalau dia bilang TVRI itu nggak keren, karena mungkin dia memang 
nggak nonton TVRI gitu, mbak.  

RH Saya rasa dia yang memberikan stigma penonton TVRI nggak keren itu karena 
pemikirannya yang kurang terbuka. Kurang mengenal daripada TVRI. Kan ada istilah tak 
kenal maka tak sayang. Jadi coba dulu menonton pasti lama-lama makin sayang.  

NM Penutup yang baik sekali, RH. Tak kenal maka tak sayang.  
Rasanya sudah selesai ya, Mas Whisnu?  
Kami terima kasih sekali. Kami senang sekali ada penonton muda yang kritis, masih 
nonton TVRI di tengah orang-orang yang bilang TVRI jadul. Dan tadi saran kalian untuk 
TVRI itu bagus sekali. Karena riset ini juga akan ke arah sana.  
Sebagai informasi tambahan, LPP bukanlah Lembaga Penyiaran Pemerintah, tapi 
Lembaga Penyiaran Publik. Seperti namanya maka LPP adalah lembaga penyiaran 
independen. Tadi sudah ada yang tepat menyebutkan bahwa itu adalah TVRI, satunya lagi 
yang di Indonesia adalah RRI. Jadi hanya 2 itu. Lembaga Penyiaran yang independen, tidak 
memihak, berorientasi pada publik, dan lahir dari UU Penyiaran 2002. Kalau dikatakan 
TVRI adalah milik Pemerintah, itu mungkin sebelum 2002. Dan perubahan itu yang mau 
kita lihat dan ke depannya harus bagaimana sebagai LPP. Jadi riset ini akan mengarah 
pada tujuan-tujuan itu.  
Tapi yang jelas, kami memang ingin menampung sekali pendapat milenial seperti. Karena 
milenial adalah masa depan. Dan kalian pasti bangga.  
Terima kasih semua, sukses-sukses kuliahnya.  

 
------- 
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MAKASSAR  
 
1. Klaster Bukan Penonton TVRI Makassar  

Tanggal  : Sabtu, 28 November 2020 
Waktu  : 11.00-13.30 WITA 
Fasilitator  : Nina Mutmainnah (NM) 
Administrator : Ike WSA 
Transkrip  : Ike WSA/Iyay Sriwiyanti/Fitri 
Penganalisis : (TBA) 
Durasi   : 2 jam  

 

No  Inisial Jenis 
Kelamin Usia  Asal  

1 AS L 22 STIMIK Dipanegara 

2 MR P 21 Universitas Muhammadiyah 
Makassar 

3 AA L 19 UIN Alauddin Makassar 
4 AFN P 20 UIN Alauddin Makassar 

5 NI L 19 Universitas Muslim 
Indonesia 

 
 
Nama  Isi/materi yang Disampaikan  

NM Terima kasih atas kehadiran AA, MR, dan NI. Terima kasih sudah dapat bergabung dalam 
FGD ini.  
Jadi FGD ini tujuannya menjalin pandangan kaum milenial terhadap media yang 
dikonsumsinya, khususnya TV dan kita akan bicara banyak nanti tentang TVRI, bagaimana 
pandangan kaum milenial terhadap ini.  
Perkenalkan saya Nina. Boleh panggil saya Mbak Nina, Kak Nina. Saya dosen di UI dan saya 
peneliti di LP2SP yang menyelenggarakan riset ini.  
Boleh kita berkenalan dulu? Kita mulai dari AA? Sebutkan dari mana dan usia. Itu saja ,agar 
kita saling kenal. 

AA Nama saya MA  AA, usia 19 tahun, kuliah di UIN Alauddin, Makassar. 

NM Biasa dipanggil dengan? AA atau… 

AA Biasa dipanggil AA .  

NM Baik, AA , terima kasih.  
Sekarang MR? 

MR Baik. Assalamu’alaikum wr.wb. Terima kasih. Perkenalkan nama saya MR, teman-teman 
terkadang memanggil saya MR dari Universitas Muhammadiyah Makassar umur 21 tahun.  

NI Selamat siang, nama saya NI, usia saya 19 tahun dari Universitas Muslim Indonesia. Biasa 
dipanggil NI.  

NM AA , MR, NI , santai aja kita dalam diskusi ini. Nggak ada pandangan atau jawaban benar 
atau salah. Pokoknya apapun diutarakan saja. Nanti apapun yang kalian katakan akan 
dimuat di dalam Laporan Hasil Penelitian, tapi nama kalian akan dianonimkan, jadi tidak 
ketahuan, nanti disamarkan. Jadi bicaranya apa adanya saja.  
Saya nanti akan tanya bergiliran. Kita akan mulai dari AA , habis itu ke MR , baru NI. 
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Biasanya media apa yang biasanya kamu baca, tonton, dengar, konsumsi setiap hari? 
Medianya apa aja? 

AA Kalau saya yang pertama dari Instagram, Facebook, dan Youtube, itu saja untuk 
mendapatkan berita-berita dari dunia dan Indonesia.   

NM AA  masih nonton TV? 

AA Kalau untuk nonton TV itu hanya untuk beberapa jam saja. Itu pun hanya untuk berita saja 
saya nonton.  

NM Rata-rata nonton TV sehari berapa jam? 

AA Kalau rata-ratanya sih hanya sekitar 1 jam saja.  

NM Penggunaan tadi media sosial, Instagram, dan lain-lain itu berapa jam sehari? 

AA Kalau penggunaan Instagram dan sos-med itu terkadang ada lebih dari 5-7jam.  

NM Masih dengerin radio nggak? 

AA Kalau radio sendiri tuh sudah tidak pernah sudah 5 tahun. 

NM Suka nonton film? 

AA Kalau nonton film tidak terlalu suka kalau nonton film di TV.  

NM Memang nggak nonton film? 

AA Iya 

NM Baik, terima kasih.  
Oke, ini ada 2 baru yang datang ya? Satu SA, selamat pagi AS, Assalamualaikum.  
AS boleh perkenalkan diri? Singkat saja usia dan kuliahnya di mana? 

AS Assalamu’alaikum wr. wb. Perkenalkan nama saya AS, sering dipanggil AS, saya 
mahasiswa STMIK Dipanagara, Makassar jurusan Teknik Informatika, sekarang 22 tahun.  

NM Terima kasih.  
Sekarang kita ke MR , media apa saja yang digunakan sehari-hari? 
Itu biasanya penggunaannya tiap hari berapa jam? 

MR Media itu yang pertama Youtube, yang kedua Instagram, yang ketiga Facebook.  
Kalau masalah penggunaan sosial media untuk mencari informasi itu paling lama sih 2-3 
jam/hari.  

NM Di luar mencari informasi digunakan nggak media sosial ini? 

MR Iya digunakan, menonton Youtube terkait mencari informasi atau menonton kayak 
talkshow yang menarik dibahas hari itu, beberapa informasi yang bagus digali 
informasinya terkait dengan apa yang viral di dunia maya. 

NM Itu 2-3 jam/hari? 

MR 2-3 jam paling lama.  

NM Jadi dibatasi memang ya sama MR  ya? 
Kalau TV masih nonton? 
Dalam sehari rata-rata berapa jam, MR , nonton TV? 

MR Masih, untuk mengisi waktu-waktu lowong kalau sudah capek nonton di Youtube atau 
Instagram, beralih lagi ke TV kayak mencari sumber informasi atau berita terkini. Contoh 
kayak di siang hari atau mengisi waktu lowong di sore hari.  
Kalau nonton TV paling lama 1 jam.  

NM Masih ndengerin radio nggak? 
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MR Radio masih kalau di atas mobil. 

NM Oh, kalau lagi berkendara ya?  
Rutin nggak itu? 

MR Nggak juga, paling seminggu sekali kalau keluar-keluar dari rumah.  

NM Kalau nonton film masih? 
Di mana? Di bioskop? 

MR Masih.  
Di laptop aja.  

NM Baik, terima kasih, MR .  
Sekarang NI , menggunakan medianya apa aja sehari-hari? 
Berapa banyak dalam sehari menggunakan Youtube, Instagram, Facebook? 

WI Mungkin agak mirip dengan orang-orang sebelumnya. Facebook, Youtube, dan Instagram. 
Mungkin tergantung... 8 jam, kak.  

[gangguan sinyal] 

WI Banyak juga keponakan juga nonton.  

NM Rata-rata berapa jam (nonton TV)?  

WI  2 jam, kak 

NM Kalau radio? 
Nonton film? 

WI Nggak pernah. 
Masih, biasanya di laptop. Download dulu baru nonton.  

NM Nah, ini untuk AS dan baru datang AFN. Panggilannya? 

AFN Panggilannya AFN, bu.  

NM AS dan AFN , saya akan bertanya mengenai pola penggunaan media. Nanti dijawab saja 
apa adanya. Nggak ada jawaban benar, nggak ada jawaban salah. Pokoknya kami akan 
bertanya bergiliran.  

[Sesi foto bersama] 

NM AS boleh cerita penggunaan mediamu apa sehari-hari? 

AS Kalau untuk penggunaan media, saya lebih ke sosial media, kemudian kalau ke TV itu 
jarang. Saya lebih ke streaming film, menonton Youtube dan TV itu jarang nonton karena 
seumpama ada acara TV kesayangan saya. Seperti “Mata Najwa”, “ILC”. Itu mungkin 
kesukaan saya, kak. 

NM AS, kalau menggunakan med-sos berapa jam sehari berapa jam dan med-sosnya apa aja? 

AS Kalau untuk med-sos, paling lama mungkin 5 jam. Instagram, Youtube, Spotify, Podcast.  

NM Kalau radio yang biasa sudah nggak? 

AS Sudah tidak.  

NM Kalau nonton TV rata-rata berapa jam? 

AS 2 jam selesai acara kesayangan saya, sudah saya akhiri tidak nonton TV.  

NM Sekarang AFN . AFN , akses medianya apa aja sehari-hari?  

AFN Sehari-hari saya menggunakan sosial media. Sosial media yang saya gunakan itu, ibu, 
seperti WhatsApp, Youtube, dan Instagram. Selain itu saya juga sering nonton TV... eh, 
nggak terlalu sering sih nonton TV-nya.  
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NM Kalau menggunakan med-sos itu berapa jam sehari, rata-rata?  
Kalau nonton TV rata-rata berapa jam? 

AFN Rata-rata bisa dibilang 3-4 jam. 
Kalau nonton TV biasanya 1-2 jam, itu pun kalau ada waktu luang, bu.   

NM Tidak rutin ya? 
AFN masih ndengerin radio? 
Kalau nonton film masih? Dan nontonnya di mana? 

AFN Iya. 
Sudah tidak pernah, bu.  
Masih, kadang kala nonton. Nontonnya di laptop, bu.  

NM TV itu masih jadi media yang penting nggak buatmu dan alasannya apa? 
MR ? 

MR Kalau saya, TV salah satu media yang paling efektif untuk didengarkan karena terkadang 
suatu daerah, tertentu, melaporkan kondisi saat itu dan apa yang terjadi di daerah 
tersebut. Jadi istilahnya, berita yang dipaparkan di suatu lokasi, saat tertentu itu real. 
Tidak seperti kayak media sosial lainnya, yang sekiranya kayak biasa membuat para 
pembaca atau yang ingin mencari informasi itu tidak sesuai. Atau ada beberapa yang 
diubah atau tidak sesuai dengan realita pada umumnya. Saya rasa seperti itu. 

NM Baik, jadi MR  mau mendengarkan, menonton TV karena alasan itu.  

AA Menurut saya, media TV masih begitu penting karena ada banyak pengetahuan yang 
mungkin tidak didapatkan dari media lainnya. Contoh misalnya program diskusi, program 
keilmuan dari anak, itu sangat penting bagi kita semua, terutama bagi anak-anak.  
Tapi yang saya tidak suka dari TV mengenai sinetron-sinetron saja, bu.  

NM Jadi soal TV sebagai media informasi. Itu arti pentingnya ya? 

WI Kalau menurut saya sih, TV sangat penting, karena problematika yang mulai muncul 
hangat dibahas di TV. Dan suka nggak sukanya dengan sinetron, agak 50-50 sih, bu, karena 
ini adalah tontonan/hiburan untuk orangtua. Jadi agak gimana kalau sinetron gitu... 

NM Jadi TV penting karena sebagai sumber informasi ya? 

AS Kalau saya sih, kak, TV penting. Cuma yang menjadi permasalahan adalah yang kurang. 
Lebih banyak sinetron saja. Padahal TV kan bukan media informasi saja, tapi juga media 
edukasi. Itu pendapat saya. 

NM Jadi dia penting karena media informasi dan edukasi, Cuma masalahnya adalah masih 
bermasalah programnya. 

AFN Menurut saya, bu, kalau TV masih sangat penting. Karena TV masih menjadi media 
informasi yang visual dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun seperti 
beberapa teman yang dikatakan sebelumnya, program acaranya tuh, bu, seperti sinetron 
dia tidak bisa diperuntukkan untuk anak-anak, ibu. Tidak baik untuk anak-anak nonton.  

NM AFN sendiri nonton stasiun TV biasanya apa? DI stasiun TV apa, acara apa? 

AFN Biasanya saya nonton acara “Mata Najwa” di Trans7, juga nonton acara-acara hiburan 
seperti “Santuy Malam” di TransTV, “Tonight Show” di NetTV. Itu, bu.  

NM Kalau NI  gimana? 

WI Lebih suka nonton NetTV, karena (lebih) suka nonton yang presenter-presenter gitu, 
kayak “Tonight Show”, talkshow yang komedi-komedi gitu.  

NM Talkshownya apa? “Ini Talkshow”? 



295 
 

WI Iya, “Ini Talkshow”.  

NM Di luar di NetTV ada nggak yang ditonton? 

WI Itu sih, “Mata Najwa” yang membahas problematika yang hot sekarang.  

NM Kalau MR  gimana, nontonnya stasiun apa aja? 

MR Terkadang stasiun TV di TransTV, kadang di MNCTV, kadang di TVOne. Acaranya yang 
kayak “Brownies” perbincangan para artis, yang kedua “Mata Najwa”, terus yang ketidak 
terkadang di TVOne. Kalau iklan di TransTV pindah ke TVOne terkait informasi apa yang 
dibahas sesuai dengan kondisi negara atau suatu daerah pada pembahasan di stasiun TV 
tersebut. Jadi gonta-ganti gitu, nggak seterusnya di situ.  

AS Kalau saya, kak, nontonnya lebih ke acara “ILC” atau “Mata Najwa”. Seringnya nonton film 
dokumenter.  

NM Oh, bukan di TV ya?  

AA Kalau aku yang sering itu TVOne dan Trans7 yang terkait berita hal kontemporer seperti 
“On The Spot” untuk menambah khasanah mengenai segmen desa sendiri, ataupun “Si 
Bolang”, “Laptop Si Unyil,” hanya untuk mencari info-info yang menarik di TV, bu.  

NM Kalau di Trans7 tadi ada “Laptop Si Unyil”, “Si Bolang”, “Mata Najwa”, ada lagi?    

AA Cuman itu yang sering saya tonton.  

NM Sekarang ke hal lainnya. Kalau di rumah kebiasaan nonton TV-nya bagaimana? 

AA Kalau di keluarga sendiri hanya malam hari nonton TV-nya dan itu pun hanya ibu saja yang 
nonton sinetron, seperti “Anak Langit” begitu. Tapi di keluarga hanya... tidak pernah. Jujur 
sudah 2 tahun keluarga tidak menyentuh pertelevisian. Hanya fokus pada Hp-nya saja 
untuk mencari informasi.  

NM Oh gitu, jadi nggak tiap malam juga disetel TV-nya? Atau hanya malam hari itu saja? 

AA Ya, hanya malam hari saja, hanya ibunda saja untuk nonton sinetron-sinetron.  

NM TVRI nggak disetel? 

AA Kalau TVRI sendiri tuh, berhubung TV-nya tidak mendapat siaran TVRI jadi tidak pernah 
menyentuh masuk ke dalam.  

WI Mungkin Cuma ibu dan ayah yang selalu nonton TV-nya. Itu pun yang ditonton di AnTV 
sih yang kayak India-india terus-menerus. Itu kan berturut-turut India semua, jadi nggak 
pernah ganti-ganti, di AnTV aja terus.  

NM DI luar itu jadi nggak nonton stasiun TV lain? 

WI Iya, kalau ibu yang nonton.  

NM TVRI nggak distel? 

WI Agak jarang sih, karena tadi kan TVRI TV Nasional jadi dia mempunyai edukasi yang 
menjaga integritas, jadi nggak sembarang channel yang masuk di situ. Jadi nggak nonton 
sih karena takut dengan TV Nasionalnya ambil hal-hal yang baru.  
Biasanya kan TVRI TV Nasional, dia mengedepankan edukasi, integritas yang tidak bisa 
memecahkan negara, karena dia TV Nasional, nggak sembarangan ambil program.  

AFN Biasanya kalau nonton di keluarga saya, biasanya siang hari. Paling yang ditonton 
sinetron-sinetron India di AnTV secara terus-menerus. Kalau malam baru kadang saya, 
kakak-kakak saya, sama bapak saya nonton, bu. 

NM Kalau nonton bareng itu, biasanya kendali remote ada di tangan siapa? 

AFN Remote ada di tangan ibu.  
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NM Oh, dia penentu ya. Jadi semua tergantung pilihan ibu nontonnya? 
Nonton TVRI nggak, AFN ? 

AFN Waktu dulu-dulu sih masih, waktu di TV yang satu itu pernah mengakses TVRI. Hanya saya 
yang nonton, bu. Waktu  itu ada program acara di Sulawesi Selatan [putus-putus, 
gangguan sinyal], kebetulan siaran di universitas saya.  

MR Kalau TV, secara pribadi di sini sih, kalau di Makassar, khusus keluarga saya kalau pagi itu 
milik pondokan. Jadi siaran-siaran kartun gitu diputar sampai siang.  

NM Stasiun TV mana? Kartunnya di mana nontonnya? 

MR MNCTV, “Upin-Ipin,” dilanjut “Aladdin.” Kalau siang Ummi biasa nonton di Indosiar, 
sinetron.  Nah, kalau malam saya yang megang, jadi semua punya waktu. Kalau pagi 
keponakan, siang orangtua, sore kadang saya, kalau malam setelah 30 menit nonton 
TVOne, Ummi lagi nonton sinetron, jadi sampai tengah malam gitu. Nanti kalau ummi 
sudah nonton TV, saya biasanya lanjutin lagi pake HP atau di Youtube gitu.  

NM Keluarga suka nonton TVRI nggak? 

MR TVRI suka diputar kalau pagi terkait informasi seperti kayak cerita anak, ada “Klub Rumah 
Pohon” gitu, di situ kayak belajar terkait bukan hanya matematika saja. Kadang kalau 
keponakan saya nonton juga terkadang membahas tentang kartun juga ya. Yang kedua 
terkait dunia sains, yang ketiga terkait masalah problematika apa yang sedang menarik 
gitu untuk diperbincangkan. Kadang pagi sih TVRI, selebihnya siaran lain, kayak gitu.  

NM Rutin itu tiap pagi? 

MR Nggak rutin juga, hanya kalau iklan di MNCTV dialihin ke situ karena kan bercerita tentang 
anak-anak gitu kalau pagi  di TVRI, masalah “Klub Rumah Pohon.” 

AS Kalau di keluarga itu lebih ke sinetron sih, bu. Kadang d AnTV, kadang di Indosiar, kadang 
di RCTI.  

NM Nggak nonton di TVRI keluarga? 

AS Kalau TVRI itu jarang-jarang, kalau ada lomba di Sulawesi Selatan, ada teman yang ikut. 
Atau pun nonton acara lokalnya TVRI kayak pencerita yang pernah menang waktu itu. 

NM Oh, jadi acara lokal ya? Tapi itu pun Padang ya?  

AS Iya.  

NM AS kan bukan penonton TVRI, bisa dijelaskan alasan AS tidak menonton TVRI? 

AS Kalau menurut pandangan saya, kak, karena mulai dari segi tampilannya kurang menarik. 
Karena kan rata-rata stasiun TV yang itu grafiknya sudah lebih bagus. Kadang juga kalau 
TVRI di TV saya itu hilang-hilang. Ya gitu.  

NM Di luar yang tadi tidak menarik itu, selain tampilannya itu apa lagi? 

AS Kemudian tidak tertarik, dari segi itunya... karena saya kan juga jarang nonton TVRI. 
Program TV-nya sih, kak, juga. Kayaknya lebih intinya, kalau channel-channel lokal saya 
suka.  

NM Kalau memang channel lokal itu suka, AS juga tidak memilih menonton channel lokal? 

AS Kadang, kak, kalau teman saya ada di situ, saya nonton.  

NM Itu karena tampil ya temannya? 

AS Iya, di acara “Cerdas Cermat”, “Lomba Debat”, dan lain sebagainya.  



297 
 

AFN Alasannya karena dibanding program stasiun TV lain, dibandingkan dengan TVRI, bu, 
dalam segi program acaranya itu bisa dibilang masih kurang. Dan juga tampilannya kalau 
dibandingkan dengan stasiun TV yang lain. 

NM Yang disebut kurang itu apa ya program acaranya dibandingkan stasiun TV lain? Persisnya 
apa, bisa dijelaskan?  

AFN Maksud saya, bu, yang dimaksud dengan kurang program acaranya... jujur saya itu jarang 
nonton TVRI, waktu itu Cuma sekilas dan kadang isinya kadang menurut saya tidak 
menarik. Kayak lebih memilih yang lain di stasiun TV yang lainnya.  

MR Karena yang pertama terkadang kan nggak semua hal yang membuat orang rumah 
tertarik nonton karena lebih terfokus pada film seperti yang di Indosiar, yang kedua siaran 
TV yang terkadang setiap hari diputar lebih yang situ. Sehingga bukan informasi yang 
menarik, jarang digonta-ganti. Lebih pada MNCTV, lebih pada TVOne, Trans7. Jadi TVRI 
kayak selingan, kalau sudah tak ada lagi di Trans7, TVOne, sudah habis lagi di MNCTV, 
terus beralih lagi ke TVRI lalu hal yang ditonton untuk anak-anak mungkin, edukasi 
mungkin, ya di-stop ke situ. Jadi kalau terkadang ada ndak siaran lain, lebih dominan ke 
situ.    

NM Kenapa nggak milih duluan ke TVRI MR ? Kenapa TV lain dulu, baru TVRI jadi alternatif 
gitu? 

MR Jadi yang pertama karena kan terkadang di MNCTV, contoh “Upin-Ipin”, ini kan istilahnya 
hampir semua ya. Ini karena narasi di dalamnya, masalah ke-Islaman juga ada, terus lebih 
sering diputar ketimbang TVRI ini menjadi kenapa yang dikatakan alternatif karena jarang 
ditonton mungkin. Bahkan sehari hanya sekali saja diputar, sedangkan MNCTV kan “Upin-
Ipin” bahkan sampai 3 kali. Nah kalau di TVRI siarannya mungkin Cuma sekali saya dapat 
hari ini. Kalau di MNCTV kan sampai 3 kali diputar “Upin-Ipin” pertama pagi, kedua sore, 
terus yang ketiga Maghrib. Nah masuk di Indonesia mulai dari pagi sampai sore itu 
diputar, itu mungkin yang membuat orang lain tertarik untuk menonton di situ aja.  
Kadang mungkin di TVRI ada acara edukasi, mungkin siaran TV-nya itu jarang diputar 
semua orang, makanya nggak sampai ke situ semua informasinya.    

AA Yang menjadi faktor itu utama itu karena saya tidak mendapatkan jaringan daripada TVRI, 
namun sebelum itu beberapa tahun lalu saya juga sering menonton TVI. Menurut saya 
beberapa pekan kemarin saya menonton TVRI beberapa menit. Yang saya ambil dari 
beberapa menit itu, TVRI tidak mengikuti perkembangan daripada apa yang diminati oleh 
masyarakat Indonesia. Seperti yang diutarakan tadi dari saudari MR bahwa contoh 
misalnya Indonesia sangat suka dengan film-film sinetron RCRI, Indosiar, dan lain 
sebagainya. Tapi yang saya lihat, di TVRI tidak menayangkan hal-hal yang diminati oleh 
masyarakat Indonesia. Begitu, bu.  

WI Mungkin kalau menurut saya sih, kita kan anak milenial, sukanya yang grafik-grafiknya 
melebihi “Dow” gitu. Padahal TVRI harusnya bisa lho, kan ini stasiun TV pertama di 
Indonesia. Hanya saja saya lihat TVRI sangat menjaga integritas jangan sampai mata 
pandangan orang Indonesia melihat TVRI amburadul karena ini stasiun TV Pemerintah, 
bukan stasiun TV Swasta. Jadi kalau untuk pelajaran untuk mendukung Kemendikbud 
yang SD-SMA pada saat itu, yang belajar di TV itu sangat bagus.  
Mungkin itu sih yang buat orang Indonesia tidak suka nonton TVRI, mungkin grafiknya 
terlalu menjaga image karena milik Pemerintah. Kita anak milenial sukanya lebih kayak 
talkshow-talkshow gitu, tapi nggak lokal. Mungkin Cuma itu sih, bu.  

NM Kalau gitu yang membedakan TVRI dengan stasiun TV lain apa? 

WI TVRI milik pemerintah, sedangkan TV lain milik swasta. Lalu TVRI itu sangat 
mengedepankan integritas, sedangkan TV lain tidak. Mengapa saya bilang begitu karena 
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banyak isu yang tidak diangkat oleh TVRI yang menusuk kepada pemerintah. Kemudian 
TV lain lebih mengedepankan yang namanya perkembangan zaman, pemikiran anak-anak 
sekarang, sedangkan TVRI sangat tidak mengembangkan. Banyak sih anak-anak yang ada 
di TVRI tapi takut dengan aturan yang ada.  
Mungkin Cuma itu.  

AS Pertama itu standar tampilan grafiknya. Swasta lebih... visualnya lebih tertarik untuk 
menonton. Tapi kalau TVRI tuh kurang untuk ditonton. Terus kalau TVRI jaringannya suka 
ilang-ilang, channelnya juga suka nggak ada, ada, hilang lagi.   

AFN Jika dibandingkan dengan stasiun TV lain itu, kalau saya bilang program acaranya, bu. 
Kalau mungkin saya lihat TVRI lebih ke penyebaran informasi dan edukasi, bu. Kalau 
dibandingkan dengan stasiun TV lain yang lebih mengikuti perkembangan zaman, seperti 
isi acaranya, orang-orang yang viral saat ini sering diundang. Kita sebagai penikmatnya itu 
jadi tertarik untuk menonton stasiun TV itu, dibandingkan dengan TVRI. Seperti itu 
menurut saya.  

AA Menurut saya, saya sependapat dengan saudara AFN , TVRI sangat menjaga sebuah 
integritas di mana tayangannya itu untuk mendukung program pemerintah. Terkadang 
ada budaya dan sebagainya. Tapi TVRI itu tidak mengikuti perkembangan zaman. Yang di 
mana seperti di stasiun TV lainnya, kalau ada yang viral dan hot akan langsung diundang 
atau diperbincangkan, lalu dibuat menjadi hal yang menarik. Menurut saya itu, bu.  

NM Apa kekuatan TVRI yang tidak dipunyai stasiun TV yang lain? 

AA Kalau saya, TVRI namanya Televisi Republik Indonesia, maka pemerintahan. Jikalau 
stasiun TV lainnya adalah milik swasta ataupun milik pribadi dari seseorang.  

WI Kalau saya melihat sih, selalu menampilkan kultural beragam kebudayaan di Indonesia. 
Inlah yang menjadi kekuatan dari TVRI. Seperti Toraja, dan lain-lain.  

AS Kalau untuk kekuatan, saya senangnya lebih ke acara lokal. Kayak acara yang membahas 
masalah bagaimana kehidupan orang Makassar, ciri-cirinya, asal-usulnya, mengundang 
budaya-budayawan.  

AFN Bisa dibilang TVRI itu, bu, siaran-siarannya lebih mengedepankan edukasi dan Intelektual, 
seperti Cerdas Cermat. Sedangkan adapun program-program acaranya yang masih 
melestarikan budaya-budaya lokal. Seperti di Padang itu setiap iklan ada kadang 
diselipkan tarian-tarian khas Sulawesi Selatan. Itu yang paling sering saya tonton kadang-
kadang.  

NM Oke, oke baik, selanjutnya, kalau tadi kekuatan sekarang kelemahan TVRI. Dibandingkan 
stasiun TV lain apa kelemahan TVRI?  

AFN Seperti yang tadi sebelumnya saya bilang Ibu, kalau TVRI itu kadang mungkin bisa dibilang 
dia tidak lebih mengikuti terkait apa yang kita sekarang tertarik itu, tentang apa yang viral 
saat ini Bu, itu kadang dia tidak menyiarkan hal-hal seperti itu Ibu. Sedangkan jika 
dibandingkan dengan stasiun TV yang lain setiap ada yang viral, pasti itu lagi yang dia 
angkat isunya, seperti itu Ibu.  

NM Oke, baik, terima kasih. AS, kelemahan TVRI apa? 

AS Sudah tadi Ibu, sudah tadi. 

NM Yang tadi, yang teknis ya? 

AS Iya, masalah resolusi.  

NM Iya, resolusi. Oke baik terima kasih. AA ? 
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AA Ya, kalau saya sendiri tuh masalah seperti yang saya katakan tadi, TVRI itu kelemahannya 
sendiri tidak mengikuti hal yang kontemporer sekarang dan kalau saya juga melihat 
grafiknya yang tidak dimiliki dari stasiun TV lain. Masalahnya grafik dari atau resolusi dari 
TVRI itu kurang wah ataupun kurang menarik tampilannya dibandingkan dari TV-TV 
swasta yang lainnya Bu. 

NM Oke, baik AA  terima kasih. Sekarang NI.  
NI  kalau saya tanya lagi, kelemahan TVRI apa NI? 

NI Kalau saya sendiri melihat bahwa kelemahan TVRI itu kurang mengikuti zaman. Kita dapat 
melihat, ini TV pemerintah pasti taat dengan undang-undang, yang menyerang 
pemerintah pasti tidak ditayangkan. Karena menjaga nama baik pemerintah itu penting 
bagi TVRI. Padahal TVRI ini bisa lho, karena dia stasiun pertama di Indonesia. 

NM Nah kalau begitu NI , setiap orang kan ketika nonton TV orang punya kebutuhan ya? Kalau 
kebutuhan NI  sendiri bisa dipenuhi enggak oleh TVRI sejauh ini?  

NI Enggak, kalau saya rasa tidak, karena kurangnya berita-berita yang hangat sekarang tu 
menghambat informasi kami terhadap dunia, karena ini jendela dunia. Tapi kalau soal 
adat dan budaya yang di sana sangat bagus sekali. 

NM Nah, Ketika bicara soal adat dan budaya yang bagus yang ditampilkan oleh TVRI, apakah 
itu menjawab kebutuhan kamu? 

NI Iya Bu, karena, Toraja cara memotongnya, cara menguburnya, menguburkan adat-adat 
Toraja itu sangat menambah wawasan saya tehadap adat-adat Toraja di sana.  

NM Oke, kalau memang tadi stasiun TVRI itu misalnya untuk informasi itu tidak dapat 
memenuhi kebutuhanmu, kebutuhan kamu untuk menonton TV itu dipenuhi oleh stasiun 
TV lain enggak? 

NI Kalau menurut saya enggak juga sih Ibu, karena saya selaku anak milenial lebih 
mengedepankan Youtube, Instagram lebih banyak mencari ke situ sih Bu. 

NM Oke, baik, terima kasih NI. AA  gimana? 
AA , apakah kebutuhan AA  terhadap televisi itu sudah dapat dipenuhi oleh TVRI? 

AA Bagi saya, belum sangat terpenuhi di mana saya lebih menarik melalui TV swasta lain 
karena dia memiliki porsi yang saya inginkan, sedangkan yang berada di TVRI saya tidak 
mendapatkan porsi yang sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jadi maksud saya TVRI ini 
mungkin ke depannya untuk dapat bersaing untuk TV-TV swasta lainnya untuk 
mengedepankan apa yang diminati oleh masyarakat.  

NM Ok, baik, kalau begitu kebutuhan AA  akan tadi televisi, apa yang ingin di dapat dari televisi 
kalau dari TVRI enggak bisa, dari stasiun TV lain bisa enggak terpenuhi? 

AA Meskipun dari stasiun TV lain saya jarang sekali untuk mendapatkan apa yang berada di 
dalamnya. Saya lebih suka beralih ke Youtube untuk mendapatkan informasi menarik, 
ilmu-ilmu yang menarik dan lain sebagainya karena semenjak 2 tahun kemarin saya 
sangat jarang menyentuh yang Namanya TV-TV baik itu TVRI atau TV Swasta dan lain 
sebagainya. 

NM Oke, baik AA  terima kasih. Kalau AFN gimana? Apa kebutuhan AFN . Apakah kebutuhan 
terpenuhi oleh TVRI? 

AFN Kalau bagi saya belum sepenuhnya terpenuhi, kenapa saya bilang seperti itu, karena bisa 
dibilang apa yang saya inginkan itu belum bisa saya dapatkan, yang bisa saya dapatkan itu 
seperti kayak siaran-siaran mengenai budaya-budaya lokal di daerah Sulawesi Selatan ini. 
Seperti bagaimana kehidupan lokal mereka di sana, budaya-budaya mereka di sana serta 
makanan ataupun tarian mereka seperti apa, hanya itu mungkin Ibu yang saya dapatkan.  
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NM Oke, kalau kebutuhan kamu akan TV itu kalau memang TVRI hanya sebagian saja 
memenuhi kebutuhanmu tapi kalau stasiun TV swasta yang lain? Memenuhi kebutuhan 
kamu enggak? 

AFN Belum sepenuhnya juga Ibu, karena saya lebih sering mencari menggunakan sosial media 
Google ataupun Youtube.  

NM Oke, baik AFN terima kasih. Sekarang AS. 
AS, apakah kebutuhanmu akan televisi itu terpenuhi oleh TVRI? 

AS Menurut saya sedikit, karena TVRI masih unggul dalam acara-acara lokal itu yang saya 
senang.  

NM Oke, nah sebenernya kebutuhan-kebutuhan lainnya kalau memang TVRI bisa memenuhi 
dalam hal kebutuhan acara lokal kebutuhan lainnya apakah bisa dipenuhi oleh TV Swasta? 

AS Mungkin, kalau saya nonton tuh yang pertama resolusi yang saya utamakan. Sama 
program-program acara lain. 

NM Oke baik AS. Kalau begitu apakah kebutuhanmu itu bisa dipenuhi oleh TV swasta? 

AS Beberapa TV swasta sudah cukup memenuhi. 

NM Maaf ini NI  ijin kenapa NI? Boleh tahu? 

NI Ya, kami ini waktu Indonesia Bagian Tengah sudah adzan Bu.  

NM Oo, oke, atau kita jeda dulu ya? Tapi apakah bisa masuk lagi nanti? Karena ini masih ada, 
ini baru separuh jalan. 

NI Mungkin setengah satu untuk Indonesia Tengah kita masuk kembali. 

NM Oke, AFN gimana bisa ya?  

AFN Iya Bu, insha Allah Ibu saya usahakan. 

NM AS juga bisa? 

NI Insha Allah bisa, 

NM Oke, NI  juga ya nanti jam, jadi jam, Ike jam berapa Ike? 

Iks Jam 12 waktu Jakarta dan jam 1 waktu… 

NM Enggak, tadi jam setengah 1 ya? AA , jam setengah satu? 

AA Iya, jam setengah satu  

NM Oke, jam setengah satu kita kembali lagi, NI  terima kasih sudah mengingatkan waktu 
ibadah. Setengah satu kita kembali lagi ya? Baik terima kasih semuanya, Assalamualaikum 
sampai nanti setengah satu. 

NM ……enggak bisa diakses karena itu enggak nonton TVRI. Kalau NI  gimana? 

NI Kalau dari saya itu sih bu, mungkin kalau dari saya, sebagai anak milenial tidak menyukai 
hal-hal yang berbau kayak terlalu formal, maunya sih kayak ada talk show-nya, komedi-
komedian. 

NM Tapi kalau akses siaran TVRI sendiri gampang diakses enggak, gampang ditangkap enggak 
siarannya, enggak ada masalah? 

NI Iya gampang bu, enggak ada bu. 

NM Oke, nah di penilaian NI  sendiri tentang program informasi atau berita di TVRI gimana? 

NI Kalau dalam hal itu, mungkin sangat bagus bu karena tentang berita-berita lokal dan 
enggak ditampilkan di TV swasta, itu akan ditampilkan di TVRI. 
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NM Oke, kalau acara hiburan gimana NI? 

NI Hiburan yang ada di TVRI bu? 

NM Heem. 

NI Mungkin cerita-cerita kayak adatnya bu sih, itu hari saya nonton kalau enggak salah 
bahas-bahas baru, bahasanya pake bahasa lokal bu, jadi agak lucu sih. 

NM Oh, oke agak lucu itu? 

NI Iya bu kalau menurut saya. 

NM Oke, seharusnya pake Bahasa Indonesia aja? 

NI Iya bu. 

NM Oke, acara apa yang NI  sukai di TVRI NI? 

NI Itu sangat susah sih bu, karena jarang nonton TVRI-nya. 

NM Oke baik. 

NI Tapi yang saya sukai itu hanya pembelajaran SD, SMP, SMA, yang programnya Kementrian 
Pendidikan. 

NM Karena memang nonton atau gimana? 

NI Ada adek saya, adek saya. 

NM Oke, kalau yang enggak disukai apa NI? 

NI Yang enggak disukai? Enggak ada sih bu, mungkin gara-gara enggak formalnya aja. 

NM Oke baik, kalau AA  gimana? Penilaian terhadap program informasi berita di TVRI gimana? 

AA Kalau menurut saya masalah mengenai program beritanya itu [gangguan sinyal] 

NM Ya, oh AFN masuk ya. AA  gimana penilaian berita di TVRI? Berita atau informasi? 

AA Kalau menurut saya tidak seperti dengan TV-TV swasta lainnya apa, kalau saya mengenai 
soal berita maka saya akan beralih kepada TVOne yang akurat melalui sumber dan 
informasi yang diberikan untuk TVRI, saya mungkin kurang terlalu sreg mengenai masalah 
berita di TVRI. 

NM Kurang sreg-nya kenapa? 

AA Apa, seperti apa, saya sudah terkena virus melalui berita-berita melalui TVOne, karena 
apa, lebih sepemahaman dengan masalah berita. 

NM Oke, kalau acara hiburannya apa tuh, penilaianmu terhadap berita, terhadap acara 
hiburan di TVRI? 

AA Kalau untuk masalah acara hiburannya ya menurut saya, melalui seperti budaya-budaya, 
melalui nyanyian-nyanyian, salah satu hiburan bagi saya karena dapat mengedukasi 
bahwasannya, ada bahwasannya hiburan melalui daerah di Indonesia dan sekeliling kita. 

NM AA  pernah nonton TVRI? Ada program yang disukai enggak? 

AA Kalau untuk yang saya suka itu di TVRI itu tentang adanya musik-musik daerah, saya suka 
musik-musik daerah. 

NM Kalau yang tidak disukai apa? 

AA Kalau yang tidak disukai, saya kurang tahu juga bu, karena saya tidak terlalu menyelami 
tentang pertelevisian dari channel TVRI ini. 

NM Oke baik, terima kasih AA . AFN terima kasih sudah kembali ya? 

AFN Iya bu. 
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NM AFN mau nanya, siaran TVRI bisa diakses enggak oleh kamu, diterima dengan baik enggak? 

AFN Bisa bu bisa. 

NM Jernih siarannya? 

AFN Tidak bu, kadang-kadang hilang-hilang dia jaringannya. 

NM Kalau dibandingkan dengan TV swasta, dia gimana sama atau enggak kesulitan 
ditangkapnya ini? 

AFN Beda bu jika dibandingkan dengan stasiun TV yang lainnya itu beda, karena kalau stasiun 
TV yang lainnya itu bu cukup lancar kalau diakses, kalau TVRI masih kurang. 

NM Oke baik, AFN gimana penilaiannya terhadap program acara informasi atau berita di TVRI? 

AFN Kalau penilaian saya bu, tentang berita atau mengenai program acara informasinya di 
TVRI, jujur sebenarnya saya enggak terlalu bisa menilai, jadi cuma kayak gonta-ganti kayak 
sekilas aja ibu. 

NM Oke, kalau yang sekilas itu terhadap berita apa acara hiburan, AFN bisa kasih penilaian 
enggak? Kalau tadi kan informasi berita, kalau sekarang hiburan. 

AFN Ya bu, biasa tuh kalau program acaranya yang sekilas lewat itu kadang saya melihat kayak 
acara cerdas cermat, dan juga acara-acara lokalnya mengenai apa, misal tari-tarian 
kadang saya liat sekilas, dan menurut saya itu bu bagus, karena program-program seperti 
cerdas cermat itu kan bisa menambah wawasan bagi kami yang menonton begitu 
terutama mahasiswa atau mahasiswi. 

NM Oke baik, kalau dari TVRI ada enggak acara yang disukai oleh AFN ? 

AFN Kalau mengenai ada acara jujur saya enggak tahu nama-nama program acaranya, karena 
cuma kadang kayak liat sekilas-sekilas aja bu. 

NM Oke baik, kalau begitu bisa menyebutkan juga enggak, ada enggak acara yang enggak 
disukai? 

AFN Kalau untuk acara yang enggak disukai juga sama bu, karena jujur tidak terlalu. 

NM Apa yang ingin kamu dapatkan dari televisi, dan orang-orang seumuran?  
Menurut AFN apa? 

AFN Kalau untuk seusia saya, kayak seperti mahasiswa sekarang, yang kami ingin dapatkan dari 
televisi itu seperti contohnya kayak “Mata Najwa” gitu, ya menambah pengetahuan, 
memberikan pengetahuan atau menambah wawasan, bagaimana isu-isu saat ini 
mengenai politik, hukum dan permasalahan-permasalahan saat ini, seperti itu bu. 

NM Oke, ada lagi AFN yang ingin didapatkan dari TV? Menurutmu, orang-orang seumuran 
dengan kamu? 

AFN Mungkin ya bu, yang kami ingin program-program acara yang mengedukasi. 

NM Mengedukasi? 

AFN Lebih menambah wawasan seperti itu. 

NM Oke, baik AFN .  
Sekarang NI , NI  menurutmu orang-orang seumuranmu itu ingin mendapatkan apa, yang 
paling diinginkan dari televisi? 

NI Kalau menurut saya sih mungkin itu hal-hal yang menambah wawasan. Karena ini 
tamparan bagi anak milenial kurangnya baca buku menyebabkan kita memang akan lupa 
pada sejarah. Hal-hal yang seperti inilah yang harus kita ketahui sebelumnya bu. Mungkin 
juga cara penyampaiannya karena kita kan anak milenial, enggak suka kalau terlalu lebay, 



303 
 

harus dengan banyak kreasi supaya kita paham bahwa kita tahu bagaimana rasanya jadi 
anak milenial, gitu sih bu. 

NM Maksudnya lebay itu apa? Maksudnya lebay apa? 

NI Semacam terlalu berekspresi, ekspresinya berlebihan bu. 

NM Ekspresi berlebihan itu gimana sih? 

NI Kayak sedih, sedihnya berguling-guling di tanah, kalau sedih ya sedih aja. 

NM Oke, oke itu yang tidak dinginkan ya? 

NI Iya bu semacam itu. 

NM Oke baik, kalau AA  gimana AA ? Apa yang paling diinginkan dari televisi oleh anak-anak, 
oleh anak muda seumuran kamu? 

AA Kalau menurut saya yang terutama paling penting adalah masalah penanaman moral yang 
di mana sudah sangat terlecehkan pertelevisian Indonesia, yang di mana ada begitu 
banyak hal yang tidak patut untuk ditonton. Tapi bagi saya yang penting adalah 
penanaman wawasan mengenai apa yang berada di sekitaran kita, saya juga sebagai 
mahasiswa tentunya sebagai agent of change, agen perubahan bahwa saya sangat haus 
akan sebuah nilai-nilai kenegaraan, nilai-nilai keislaman, terutama saya adalah seorang 
mahasiswa Pendidikan Agama Islam, tentu untuk saya sangat membutuhkan adanya 
stimulan-stimulan baru pertelevisian yang dapat menambah khasanah saya sebagai anak 
muda milenial pada saat sekarang ini. 

NM Oke baik. Nah, AA  gimana penilaianmu kalau ada anggapan pernyataan bahwa TVRI itu 
stasiun TV yang lebih cocok untuk orang tua dibandingkan untuk anak muda, pendapat 
kamu apa? 

AA Kalau menurut saya kalau ada yang mengatakan hal persepsi itu ya wajar-wajar saja, 
karena ini kan TV pertama di Indonesia, justru orang tua lah yang pertama 
memvisualisasikan TVRI. Karena mengapa juga dikatakan sebagai untuk orang tua, karena 
isinya yaitu tentang mengenai budaya-budaya, atau mungkin cocok untuk mereka dan 
lain sebagainya, karena kalau kita ingin lihat kalau untuk orang tua orang tua pasti akan 
menyukai hal-hal yang sederhana dan sebagainya, dan di TVRI itu berada dan memiliki hal 
itu. 

NM Oke baik AA , NI? NI? 

NI Sama, sama seperti yang dikatakan AA  bahwa TVRI ini adalah TV, TV dengan stasiun 
terlama di Indonesia, mungkin hal-hal yang tidak pernah dilihat dari TV swasta itu 
dirasakan oleh orang tua. Jadi memang ini TV nasional memang rasanya TV lokal, jadi 
dapat dipahami untuk orang-orang, orang tua semacam ibu saya. 

NM Oke baik, kalau AFN gimana? 

AFN Pertanyaannya tadi apa bu? 

NM Kalau ada anggapan kalau TVRI adalah stasiun TV yang lebih cocok untuk orang tua 
dibandingkan untuk anak muda. 

AFN Menurut saya itu, saya rasa sangat betul karena selain karena TVRI merupakan stasiun TV 
pertama dan selain itu TVRI ini kan lebih apa ya, program-programnya lebih 
mengedepankan bagaimana budaya-budaya lokal kita dan ini sangat cocok dengan orang 
tua, begitu bu. 

NM Oke. 
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AFN Karena jika dibandingkan dengan yang lainnya mungkin kalau stasiun TV yang lain lebih 
apa ya, lebih mengikuti dia anak-anak milenial yang sekarang, sedangkan kalau TVRI itu 
bu, dia sangat apa ya, masih untuk orangtua-orangtua kita. 

NM Baik satu lagi nanya terkait ini adalah (Bagaimana) penilaian kamu kalau ada pernyataan 
begini, menonton TVRI buat anak muda tu terlihat enggak keren, jadul, zaman dulu, 
gimana itu? 

AFN Sebenernya bu apa ya, saya tidak terlalu setuju ibu. Karena mungkin ada sebagian 
beberapa, tapi saya enggak setuju itu, karena mungkin ya dikatakan enggak keren 
penampilannya, dari segi tampilannya itu kan kayak masih jauh di belakang dibanding 
dengan TV yang lain.  
Nah, mungkin menonton TVRI ini juga sangat bagus karena dia kan program-program 
acaranya juga itu apa ya, bagus memberikan edukasi kepada anak-anak, kayak program 
Cerdas Cermat, untuk program mengenai acara bagaimana budaya-budaya lokal dari 
suatu daerah. Menurut saya itu sangat keren. 

NM Oke, jadi tidak benar ya anggapan itu ya? Hallo, iya AFN ?  
Kalau gitu NI  gimana tanggapannya? 

NI Apa tadi bu pertanyaannya? 

NM Pertanyaannya adalah kalau ada anggapan bahwa menonton TVRI buat anak muda tu 
terlihat enggak keren, jadul? 

NI Saya kurang setuju bu. Karena perspektif orang-orang pasti berbeda, beda orang beda 
cerita. Gimana sih kalau kita, ada sebagian dari anak muda adalah pengamat, pengamat 
stasiun TV, itu mungkin jadi faktor saya tidak setuju bu. Dan hal-hal yang layak kita tonton 
di TVRI itu masih mengandung norma-norma kesopanan, jadi saya rasa penonton TVRI itu 
bagi anak muda sah-sah aja sesuai dengan perspektifnya gimana sih, gitu bu. 

NM Oke, jadi anggapan itu sebenarnya tidak tepat ya? 

NI Iya bu, iya bu. 

NM Kalau AA  gimana? 

AA Iya bu? 

NM Kalau ada pendapat yang menyatakan bahwa menonton TVRI bagi anak muda itu enggak 
keren, jadul, itu gimana? 

AA Menurut saya bisa dikatakan akan lebih keren kalau misalnya porsi dari apa yang di TVRI 
itu apa yang dimiliki, apa yang diinginkan oleh anak-anak muda atau anak milenial, karena 
menurut saya itu persepsi kurang benar, bahwasannya semua bisa menikmati acara TV 
baik itu channel-channel TVRI dan lain sebagainya. Karena kalau saya melihat TVRI ini 
sangat menjaga image dari TV -nya sendiri. Jadi menurut saya kurang benar kalau 
misalnya ada mengatakan bahwasannya anak-anak muda itu tidak tampil keren kalau 
misalnya menonton dari TVRI, itu alasan mungkin suatu kebanggaan bahwa kita 
mempunya TV yang bisa eksis sampai sekarang ini. 

NM Oke baik AA , AA  saya lanjut, menurut kamu TVRI selama ini sudah menempatkan anak 
muda sebagai sasaran penontonnya belum? 

AA Menurut saya sampai sekarang ini belum sampai mengenai hal itu, karena ada beberapa 
perihal yang disampaikan oleh teman-teman tadi bahwasannya anak-anak muda milenial 
ini matanya sangat suka dengan hal-hal yang menarik, dan saya ulangi lagi TV TVRI tidak 
mendapatkan hal itu dan sinetron-sinetronnya pun tidak dimiliki atau tidak diinginkan, 
apa yang diinginkan oleh orang-orang, oleh kaum milenial. 
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NM Oke, kalau NI  gimana penilaiannya? Apakah TVRI selama ini sudah menempatkan anak 
muda sebagai sasaran penonton? 

NI Nah, kalau itu sih saya melihat dengan perasaan saya, memang TVRI belum, belum bisa 
bu menargetkan pemuda itu sebagai penontonnya, karena mengapa? Ini kan juga TV 
lokal, lokalnya cuma di kota itu saja, pemirsanya cuma ada di kota, jadi ini menyebabkan 
kurangnya penonton TVRI. 

NM Oke, kalau AFN gimana? 

AFN Menurut saya bu kalau belum kena. Seperti yang saya katakana tadi beberapa kali sudah 
mengatakannya bahwa TVRI ini kan belum apa ya bu. Kalau bisa dibilang anak-anak muda 
sekarang kan lebih cenderung menonton TV yang lain, karena menurut mereka lebih 
mengikuti apa yang mereka inginkan, sedangkan di TVRI ini apa ya… masih di belakang 
ibu begitu, siaran-siarannya begitu, seperti sinetron-sinetron yang mungkin acara 
program-program hiburannya tidak seperti yang diinginkan oleh anak-anak muda 
sekarang, apalagi anak milenial ibu. 

NM Oke baik, Ulan kalau begitu AFN ada saran enggak, apa yang harus dilakukan TVRI, agar 
TVRI disukai oleh anak muda? 

AFN Mungkin TVRI itu bisa mengadakan apa ya berdiri seperti anak-anak muda milenial terkait 
bagaimana seperti memberikan contoh seperti apa yang mereka inginkan ataupun bisa 
apa ya, mengikuti dengan apa-apa yang viral saat ini bu. Karena anak-anak milenial 
sekarang cenderung lebih tertarik dengan apa-apa yang viral saat ini. 

NM Oke, oke kalau NI  usulannya apa? Apa saran? 

NI Kalau saran sih buat TVRI itu untuk visualnya, talent-nya harus anak muda, lalu 
pencahayaan… 

NM Talent-nya? 

NI Iya talent-nya supaya pencahayaannya, tata ruangnya juga masih kayak TVRI yang dulu, 
masih sampai sekarang itu saja tata ruangnya, kemudian mungkin cuma itu bu. 

NM Oke baik NI , kalau AA  apa sarannya? 

AA Kalau saya, saran saya ke depannya untuk TVRI, kita harus mengikuti perkembangan 
zaman, kalau tidak kita pasti akan ketinggalan, saran saya untuk TVRI mungkin untuk 
memberikan wadah ataupun ilmu, untuk mengikuti perkembangan seperti sekarang ini. 
Bukan berarti begitu lama TVRI ini tapi tidak mengikuti arus perkembangan zaman, 
namun hal itulah yang harus dikembangkan oleh TVRI untuk tetap eksis ke depannya, 
untuk tetap menjadi tempat tontonan yang bagus untuk kita semua. 

NM Oke baik AA . Nah, sekarang saya mau nanya ke teman-teman, pernah mendengar istilah 
Lembaga Penyiaran Publik? Mulai dari NI? 

AFN Kalau saya sendiri bu belum. 

NM AFN , AFN belum pernah? 

NI Saya juga bu belum. 

AFN Belum. 

NM Oke, AA ? 

AA Kalau dari LPI itu pernah tapi kalau dari KPI sudah. 

NM Oke, yang dari AA  tahu apa Lembaga Penyiaran Publik? 

AA Lembaga penyiaran, kalau saya itu, lembaga yang mengatur tentang isi-isi yang berada 
dalam acara-acara dari stasiun-stasiun TV tersebut. 
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NM Oke baik, menurut AA  ya fungsi TVRI itu sama aja enggak sih atau beda dengan stasiun 
TV swasta? 

AA Menurut saya, buku yang telah saya baca, semua stasiun TV mempunyai porsinya masing-
masing, ada misalnya TVOne mengedepankan berita, mungkin dari TVRI mengedepankan 
sebuah sosial budaya dan lain sebagainya untuk menambahkan apa, minat untuk memilih 
tahu tentang Indonesia. 

NM Oke baik, kalau AFN gimana? 

AFN Iya ibu. 

NM Jadi apakah fungsi TVRI itu sama aja atau beda dengan stasiun TV swasta? 

AFN Menurut saya bu, masing-masing stasiun televisi mempunyai seperti yang dikatakan tadi 
apa teman, diliat porsi atau bagiannya masing-masing bu yang berbeda-beda. Karena 
stasiun TVRI sendiri menurut saya lebih mengedepankan bagaimana budaya-budaya lokal 
yang ada di Indonesia ini, sedangkan mungkin beberapa stasiun TV yang lain seperti 
Indosiar lebih kayak sinetron, dan kalau MetroTV dan TVOne lebih mengedepankan 
bagaimana berita-berita, permasalahan tertentu selama ini. 

NM Oke, jadi kalau menurut AFN TVRI selama ini sudah mengangkat masalah yang terjadi di 
wilayah AFN ? Lokal? 

AFN Iya bu? 

NM Apakah TVRI selama ini sudah mengangkat masalah-masalah lokal? 

AFN Menurut saya, terkait dengan masalah yang terjadi di suatu daerah, saya iya bu karena 
dari yang beberapa sering saya lihat, kayak lihat sekilas sih bu, menurut saya iya. 

NM Oke baik, kalau AA  gimana, Apakah TVRI sudah mengangkat masalah lokal? 

AA Menurut saya sudah sangat bagus untuk mengangkat masalah-masalah lokal yang berada 
di sekitar kita, itu kelebihan tersendiri dari TVRI mengenai mengangkat isu-isu lokal yang 
berada di sekitar kita bu. 

NM Oke baik, NI? Menurut NI  fungsi TVRI sama aja atau beda dengan stasiun TV lainnya? 

NI Sebenernya dari perkataan teman-teman itu sudah sangat betul bahwa setiap stasiun 
televisi mempunyai porsi yang berbeda-beda. Kalau melihat dari, memang TVRI sangat 
berbeda karena bukan hanya milik pemerintah, tapi TVRI juga dari dulu tidak pernah 
mempunyai masalah oleh KPI, Komisi Penyiaran Indonesia karena dia sangat 
mengedepankan kesopanan kepada hal-hal kayak sinetron. Dan saya yakin bahwa saran 
yang tadi kami sampaikan masih ragu diambil oleh TVRI karena ini bukanlah hal yang main-
main, karena image negara pemerintah ada di TVRI, begitu bu. 

NM Oke baik NI , sekarang kalau ini NI  ininya apa, apakah TVRI sudah mengangkat masalah-
masalah lokal di wilayah NI? 

NI Kalau saya itu sih kurang tahu juga bu karena kurang mendalami dalam TVRI, kurang 
menonton TVRI. 

NM Ya, ya. 

NI Yang selama ini saya pahami TVRI itu kental dengan budaya-budaya bu, budaya yang ada 
di sekitar saya di Sulawesi Selatan. 

NM Baik, NI  ini tadi kan bilang bahwa fungsinya itu TVRI, tadi pertanyaannya adalah apakah 
fungsinya sama atau tidak. Nah, sekarang kalau menurut pendapat NI  sendiri program 
acara yang diangkat oleh TVRI sebaiknya sama atau beda dengan stasiun TV swasta? 
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NI Kalau menurut saya sih biarkanlah beda, ini biarkanlah menjadi TV nasional yang tetap 
keren [gangguan sinyal] 

NM Wah hilang, kelempar kayaknya NI  ya? Jaringan. AA  tadi MR  enggak bisa dikontak ya? 

AA Iya cheklist satu bu. 

NM Oke, bagaimana NI , boleh lanjutkan lagi? 

NI Mungkin kalau saya biarkan jadi TV nasional aja yang menyalurkan dan tetap konsisten 
sampai sekarang, karena stasiun TV yang tidak pernah mempunya masalah dalam KPI 
ataupun lembaga yang lain. 

NM Oke, kalau AFN gimana? Menurut AFN program yang diangkat oleh TVRI sebaiknya sama 
atau beda dengan stasiun TV swasta? 

AFN Kalau menurut saya ibu sebaiknya beda, karena istilahnya harus berinovasi dengan cara 
menunjukan ciri khas dari stasiun TVRI sendiri, jadi apa ya, mengikuti dengan program 
acara-acara TV dengan stasiun TV yang lainnya, mungkin apa ya yang masih harus 
dibenahi seperti talent-talent dari program acaranya TVRI mungkin harus lebih dibenahi 
lagi bu. 

NM Oke, kalau AA  gimana? Apakah program acara TVRI sama atau beda dengan swasta? 

AA Menurut saya pribadi jadilah sebuah pembeda tapi tetap mencerahkan bangsa, menurut 
saya juga tetaplah jalan eksistensinya, tetap pertahankan apa yang telah dijaga selama 
ini. Menurut saya sangat bagus dari TVRI yang mengangkat sebuah budaya-budaya di 
daerah lokal, karena salah satu kekurangan TV swasta lainnya adalah kurangnya 
mengangkat derajat-derajat dari budaya Indonesia tersendiri. 

NM Oke, AA  menurut AA  juga TVRI itu sebaiknya fokus di berita aja atau juga mengangkat 
hiburan seperti di TV swasta? 

AA Menurut saya alangkah lebih baiknya juga untuk mengedepankan sebuah berita yang 
menarik, tapi ada juga sedikit dibumbui komedian tapi tidak selebay dengan TV-TV yang 
ada di sebelah. Kalau Bahasa Makassarnya itu “tak lewa sekali” kalau misal terlalu 
berlebihan, jadi mungkin ke depannya untuk mengikuti sebuah arus perkembangan harus 
juga mengedepankan sebuah berita dan dibumbui dengan sedikit hal komedian ataupun 
hiburan-hiburan. 

NM Kalau AFN gimana? Apakah TVRI fokus di berita aja atau informasi saja atau juga 
mengangkat hiburan lain seperti TV swasta? 

AFN Menurut saya disajikan dengan acara program hiburannya. [gangguan sinyal] 

NM AFN , maaf, maaf enggak kedengeran boleh diulang lagi? AFN boleh diulang lagi? Ya, boleh 
diulang lagi karena keputus-putus? 

AFN Ya, menurut saya bu baiknya jika TVRI itu diubah menambah beberapa program-program 
acara hiburan, karena alasan lebih baik, karena beberapa anak-anak milenial lebih 
menyukai dan lebih menonton acara program hiburan. Namun buat program acara 
hiburan dengan ciri khas mereka sendiri, beda seperti dengan beberapa program-
program acara hiburan yang lainnya, seperti bu. 

NM Baik, AFN mengatakan bahwa sebaiknya hiburan tapi dengan ciri khas sendiri, ciri khasnya 
menurut AFN apa? Bisa kasih saran? 

AFN Mungkin ibu, kalau kan mungkin seperti tadi yang dikatakan yang beberapa teman, yang 
Saudara AA  bahwa kalau dibandingkan dengan stasiun TV yang lainnya dan program-
program acaranya hiburannya terlalu berlebihan. Mungkin apa ya… kalau TVRI ini bisa 
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buat bagaimana ciri khas mereka sendiri sih bu, dan mungkin beberapa talent-nya juga 
yang mengisi acaranya juga. 

NM Oke baik AFN , NI  belum NI  belum ngasih penilaian, apakah TVRI sebaiknya fokus di berita 
atau informasi saja atau mengangkat hiburan seperti TV swasta, baiknya gimana? 

NI Boleh sih mengangkat hiburan, tapi jangan sampai hiburan ini keluar dari aspek-aspek 
yang tidak diinginkan oleh pemerintah, kalau menurut saya sih mungkin kalau ingin 
mengangkat hiburan cari talent yang dapat memanggil pemirsa, cari talent yang sudah 
terkenal, sehingga bisa mengikuti apa yang ada dalam TVRI, mungkin. 

NM Oke baik, sekarang ini pertanyaan terakhir, NI  dulu deh, bagaimana kamu menilai kualitas 
berita atau informasi di TVRI? 

NI Kalau saya sih, kalau melihat dari standarisasi lokal, saya menilainya sangat bagus. 
Mengapa? Karena hal-hal yang tidak pahami anak-anak milenial kita bisa pahami, hal-hal 
sejarah, sejarah dari adat-adat di Sulawesi Selatan, sampai-sampai kita bisa pahami dari 
sudut yang paling terbawah sekali. 

NM Oke baik, kalau AA  gimana? Penilaian mengenai, menilai kualitas berita atau informasi 
TVRI? 

AA Menurut saya sudah sangat relevan dengan yang terjadi sekarang, salah satu yang sangat 
saya sukai dari pemberitaan dari sebuah TVRI mengenai TV-TV swasta lain yang tidak 
memilih hal dan kelebihan itu. Saya pertama kali melihat TVRI, saya sangat begitu bangga 
bahwasannya ada TV yang mengangkat begitu bagus berita mengenai masalah Indonesia 
terutama itu masalah cagar budaya dan lain sebagainya, menurut saya itu hal yang patut 
diapresiasi untuk TVRI, untuk tetap mempertahankan eksistensi bahwasannya itulah yang 
harus tetap dijaga untuk TV nasional atau TV lokal yang kita cintai. 

NM oke baik AA  terima kasih, AFN gimana? Apa penilaian? 

AFN Menurut saya sangat bagus, karena beberapa program-program acara dari TVRI ini sangat 
bisa dijangkau oleh dari berbagai kalangan, dari anak-anak maupun melalui program 
seperti apa, Cerdas Cermat dan sebagainya. Adapun program-program acara lainnya 
seperti mengenai mengangkat masalah-masalah budaya lokal dari suatu daerah… nah 
inilah yang sangat apa, yang membuat TVRI ini sangat bagus dan berbeda dengan stasiun 
TV yang lainnya. Sehingga apa ya, budaya-budaya lokal, budaya-budaya yang ada di 
Indonesia ini tetap dilestarikan seperti itu ibu. 

NM Oke, baik kalau begitu untuk semuanya kita sudah selesai, kami mengucapkan terima 
kasih banyak untuk semua partisipasi teman-teman. Sangat berharga masukannya, 
terima kasih. Saya juga jadi banyak belajar dan ini ada perspektif Makassarnya.  
Karena beberapa teman tadi bilang bahwa itu mengangkat budaya lokal itu sesuatu yang 
baik sekali, ini masukan bagus untuk TVRI nanti ya. Terima kasih banyak, nanti kalian akan 
dikontak lagi oleh Mbak Ike. Minta maaf untuk segala kerepotan yang kami ciptakan untuk 
kalian ya, terima kasih. 

 (FGD Berakhir) (Iks/IS/Dd) 
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2. Klaster Penonton TVRI  
Tanggal  : Sabtu, 21  November 2020 
Waktu  : 13.00-15.00 WITA 
Fasilitator  : Ummi Salamah (Um) 
Administrator : Ike WSA 
Transkrip  : Fitri/Iyay Sriwiyanti 
Penganalisis : (TBA) 
Durasi   : 2 jam 15 menit 
 

No  Inisial  Jenis 
Kelamin Usia Asal  

1 MA L 21 th UIN Alauddin 

2 AY  L 21 th UNM  

3 NA P 21 th UMI 

4 NuA P 20 th UMI 

 
 

Nama Isi/materi yang disampaikan 

Um Baik terima kasih sebelumnya atas kesempatan dan waktunya sudah bersedia bergabung 
dengan riset kami di kegiatan unit komunikasi, unit studi komunikasi Lembaga Penelitian 
dan Pengembangan Sosial Politik Universitas Indonesia, ya.  
Kita kenalan dulu, perkenalkan nama saya Ummi Salamah, saya adalah bagian dari tim 
riset yang hendak mengetahui persepsi dari mahasiswa terkait dengan media televisi 
yang ada saat ini di Indonesia ya. Baik, kita gentian kenalan, nanti akan ada sesi tanya 
jawab, santai aja ya, boleh sambil makan, boleh sambil minum silakan ya! Saya ucapkan 
terima kasih juga kepada Anda yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung di sini 
ya.  
Baik, saya tim riset di unit ini dan bertindak sebagai fasilitator, kita akan ngobrol sampai 
dengan 2 jam ke depan ya, untuk bicara mengenai persepsi Anda terkait dengan media 
televisi. Nah, di sini saya bersama dengan Mbak Ike yang akan berperan sebagai host dan 
juga observer untuk sesi FGD ini ya, dan kalau ada pertanyaan silakan ya, nanti langsung 
ya.  
Oke, saya akan memulai dengan perkenalan kita sesama ini ya, sesama peserta jadinya, 
silakan disebutkan nama, usia saat ini, kemudian kegiatan saat ini, sebagai mahasiswa di 
mana, dan apa kira-kira yang terkait dengan media televisi nanti kita akan gali lebih lanjut 
ya.  
Silakan mulai dari Mas MA, boleh silakan Mas MA? 

MA Baik kak, bismillahirohmanirrohim, Assalamualaikum, iya mbak? 

Um Silakan! 

MA Sekali lagi Assalamualaikum wr, wb. 

Um Waalaikumsalam wr, wb. 

MA Perkenalkan nama saya MA, saya, status saya sebagai mahasiswa aktif di Universitas 
Islam Alauddin Makassar, usia saya sekarang 21 tahun. Terima kasih atas 
kesempatannya. 
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Um Ya oke, terima kasih Mas MA.  Next sekarang berikutnya adalah Mbak Kina? 

NuA Baik terima kasih kak, selamat siang, assalamualaikum wr, wb. 

Um Waalaikumsalam wr, wb. 

NuA Perkenalkan nama saya NA, akrab disapa NA, saya juga sekarang sebagai mahasiswa aktif 
di salah satu Universitas yang ada di Kota Makassar, di Universitas Muslim Indonesia, 
untuk perguruan ininya apa, Fakultasnya saya di Sastra dan Prodinya Ilmu Komunikasi, 
sekarang masih semester 3. Kalau untuk umur masih 20 tahun kak. 

Um Wah, masih muda sekali ya, baik saya mau tanya nih. Boleh enggak saya panggil nama 
aja, biar kita lebih akrab. Anda boleh panggil saya Mbak Ummi, nama juga enggak apa-
apa, Ummi aja enggak apa-apa ya, karena anak-anak saya juga manggil saya Ummi. Bebas 
ya, boleh panggil nama? NA, MA? Oke, ya makasih, berikutnya adalah NA? 

na 
 

Makasih kak, assalamualaikum wr, wb. 

Um Waalaikumsalam. 

NA Biasa dipanggil NA, saya mahasiswa aktif di Universitas Muslim Indonesia, jurusan 
Komunikasi, semester 5, umur saya sekarang 21 tahun. 

Um Oke baik, terima kasih NA, terima kasih bergabung. Baik, untuk terakhir tapi bukan yang 
tertinggal ya, panggilannya siapa? AY? 

AY Ya, ya AY. 

Um Iya, silakan! 

AY Ya, perkenalkan saya AY, saya sekarang mashasiswa aktif di Universitas Negeri Makassar, 
Jurusan Akuntansi, ya umur saya 21 tahun juga. 

Um Oke baik terima kasih AY ya.  
Baik terima kasih semua, sebelum kita mulai dengan FGD-nya saya perlu menyampaikan 
beberapa hal terkait ini. Saya juga minta izin ya, bahwa sesi ini di rekam ya, sebagai 
bentuk pertanggungjawaban dari riset yang sedang di selenggarakan, riset ini bertujuan 
untuk mengetahui persepsi dari mahasiswa terkait dengan media televisi ya. Tapi ada 
pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya lebih spesifik dari itu, lalu videonya harus selalu on 
karena memang kita perlu merekam sesi FGD ini secara audio maupun secara visual. Nah, 
lalu kami juga akan menyebarkan satu koesioner yang nanti mesti diisi ya, sebagai 
pelengkap untuk FGD ini, dan nanti setelah sesi ini berakhir akan ada evaluasi dari Anda 
terkait dengan FGD ini. Nah, sebelum saya mulai adakah pertanyaan dari Anda semua 
terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh saya, silakan ada pertanyaan, misalnya? 
Atau nanti sambil jalan, oh silakan NA? 

NA Kan tadi kita sudah jelaskan apa yang mau dikerjakan, mungkin bisa lebih spesifik selama 
2 jam ini apa yang nanti dilakukan supaya tidak, bagaimana nanti pembahasan jadi 
terarah juga, kami mengerti. 

Um Oh gitu baik, kita akan ngobrol-ngobrol, saya akan mengajukan pertanyaan, anda tidak 
perlu menjawabnya secara bergiliran, tapi begitu kemudian pertanyaan saya, anda kira-
kira sudah punya jawaban anda bisa langsung, langsung jawab, jadi tidak usah nunggu 
giliran untuk itu. Lalu saya punya panduan, artinya ada pertanyaan-pertanyaan yang 
diajukan pada anda, jawab sesuai dengan pengalaman dan perasaan Anda, tidak ada 
jawaban yang benar dan salah dalam hal ini ya, jadi bebas aja kita apa namanya, santai 
tapi tetap serius ya. Sambil makan dan minum juga boleh ya, jadi posisi duduk juga bisa 
diatur supaya nyaman, karena 2 jam ke depan kita mau ngobrol-ngobrol santai aja, lebih 
kepada pengalaman anda ya.  
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Ada lagi kira-kira? Ini bukan tugas kuliah ya, santai aja oke, kalau tidak saya boleh 
melempar ini ya satu apa namanya, pemicu diskusi untuk kita siang ini.  
Baik, saya ingin tahu, media apa saja yang anda gunakan saat ini, media yang dibaca, 
didengar, ditonton gitu ya, yang dikonsumsi sehari-hari ya, silakan enggak usah pake 
giliran enggak apa-apa, ya, apa yang media yang Anda gunakan sehari-hari? 

NA Sehari-hari banyak digunakan itu handphone, media sosial terus untuk televisi itu 
digunakan pada saat waktu senggang jika tidak ada buat di hp, mungkin bisa nonton TV, 
kalau bacaan mungkin di media sosial, semua kak bacaan-bacaan. 

Um Baik, NA  pake media sosial apa aja? Yang diakses via handphone? 

NA Instagram, WA, telegram, (suara kurang jelas) 

Um Oke, Facebook dan Whatsapp. Oke, yang lain? MA? 

MA Oke saya. 

AY AY  dulu. 

Um Oke, MA  silakan, nanti AY. Tadi MA  duluan soalnya, silakan! 

MA Iya, kalau saya untuk media sebenarnya lebih banyak ke Youtube, selain Youtube saya 
lebih banyak juga di media sosial. Media sosial saya yang sering digunakan itu Instagram 
dengan Facebook, untuk televisi sama dia selanjutnya, selain daripada yang pertama 
tadi, pertama dan kedua yang saya sebutkan. 

Um Oke, terima kasih. Next AY? 

AY Ya, kalau saya media yang digunakan yang sering pasti handphone, media sosial seperti 
Youtube, Instagram, dan temen-temennya yang lain kayak Twitter apa, kemudian untuk 
televisinya biasa saya pake kalau sore-sore karena, biasa kalau hp-ku lagi dipake sama 
adikku belajar, jadi nonton televisi mbak. 

Um Oh, baik-baik, jadi kalau handphone lagi sibuk digunakan ya, Anda pake baru nonton 
televisi gitu? 

AY Iya. 

Um Berapa jam kira-kira sehari itu? 

AY Biasa enggak sampai sejam. 

Um Oke. 

AY Paling Cuma di TransTV kayak video-video apa, petualangan-petualangan itu yang masuk 
desa-desa itu loh. 

Um Oh oke, kalau MA  berapa jam satu hari nonton televisi? 

MA Kurang dari satu jam kak, tapi terkadang sampai satu jam, rata-rata kurang dari satu jam, 
tapi ya bisanya juga lebih dari satu jam. 

Um Baik, kalau NA  berapa jam kira-kira sehari? 

NA Kalau saya enggak tentu perharinya, tergantung kesibukan aja di luar, kalau misalnya 
sibuk di luar kadang sehari juga enggak nonton, karena biasa pergi pagi pulang malem 
langsung istirahat gitu kak. 

Um Oke baik, paling lama berapa lama, paling sedikit berapa lama? 

NA Paling lama itu paling 2 jam kak, biasa sampai nunggu mau tidur kalau enggak ada 
kegiatan, atau biasa bangun pagi, nonton sejam kayak gitu kak. 

Um Baik. Nah, baik NA silakan! Apa saja media yang Anda gunakan sehari-hari? 
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NuA kalau media pasti kak liat handphone, ya memang tiap hari selalu sama, terus kalau untuk 
media lainnya untuk sosial media paling sering memang kayak Instagram, tapi punya 
Facebook sama WA, tapi kalau di Facebook agak jarang, tapi kalau WA tiap hari, terus 
kalau yang lain Youtube juga memang lebih sering sebenernya kak daripada maksudnya 
nonton TV begitu, karena kalau streaming di Youtube itu lebih seneng memang nonton 
kalau nonton gitu, seperti itu kak. Kalau untuk jam waktu nonton televisinya sendiri 
sebenernya hampir sama, sama Kak NA, jadi enggak tiap hari kak, soalnya memang 
punya beberapa kegiatan yang di luar juga yang waktunya cukup dihabiskan banyak di 
luar begitu, jadi biasa kalau untuk waktu nonton TV-nya kebanyakan di weekend sih kak. 

Um Hmmm baik, Anda adalah ini ya, penonton TVRI ya? Saya dapat informasi, boleh 
diceritakan seperti apa proporsi apa Anda menonton TVRI dibandingkan dengan televisi 
lainnya? Silakan MA? 

MA Saya dulu kak, ya kalau untuk siaran televisi saya memang lebih suka untuk TVRI, pertama 
untuk siaran di rumah itu, saya liat TVRI punya perkembangan baik, untuk kualitas siaran 
dia lebih bagus dibandingkan siaran TV lain, dan memang saya liat kualitas gambarnya 
jernih itu yang pertama, jadi yang kedua juga saya lebih cenderung senengnya nonton 
untuk berita di TVRI kan ada Klik Indonesia, dan satu hal lagi yang saya suka nonton dari 
TVRI itu ada Bangkit Melawan Covid.  

Um Itu di TVRI ya, baik kalau diceritakan persentase antara menonton TV swasta dengan TVRI 
itu, misalnya menonton TV 100%, berapa persen TVRI dan berapa persen TV yang lain? 

MA Sekitar 50 sampai 60% kak. 

Um TVRI-nya 50-60%, sisanya TV lain. 

MA TV lain. 

Um Makasih MA, yang lain silakan! AY  silakan! 

AY Ya kalau saya sih kak untuk apa namanya, untuk TVRI memang saya lebih suka TVRI 
karena selain, jujur kak enggak pernah dapat TVRI itu gambarnya kabur-kabur sih, bagus 
terus jernih, kalau dibanding yang lain, ya terus kedua yang paling bikin salut itu di TVRI 
itu ada anunya, biasa kalau pagi, adikku kan belajar online, di situ belajar, dari situ kaget, 
ada giniannya ya, jadi di situ juga bagus sih, karena guru bisa menjelaskan langsung di 
situ, kerennya TVRI kak. Kemudian untuk durasi nontonnya persentasenya itu hampir 
sama dengan MA  50, 60 lah kak. 

Um Untuk TVRI ya? 

AY Iya, 50-60. 

Um Oke baik, TV lain yang ditonton apa? Selain TVRI? 

AY Trans, ada TransTV sama Trans7. 

Um Oke, TransTV dan Trans7 ya, betul ya. Oke kalau MA  apa TV yang ditonton selain TVRI? 

MA Trans7 dengan MNCTV. 

Um MNCTV baik, berikutnya silakan antara NA dan NA, mohon diceritakan? NA  silakan! 

NA Kalau saya lebih ke TVRI kak, karena biasa kalau pagi-pagi habis sholat subuh itu ada 
Serambi Islam. 

Um Oh acara Serambi Islam. 

NA Iya, itu tiap hari diputar sama orang tua, jadi biasa ikut nonton juga. 

Um Oke, berapa lama itu nonton acaranya, ya berapa lama acara Serambi Islam? 
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NA Ya sampai pagi kak, sampai selesai Serambi Islam saya nonton, orang tua sering nonton 
itu jadi saya ikut juga nonton seperti itu, terus kalau kayak jam sore atau apa biasanya 
ada Pesona Indonesia, tentang keindahan Indonesia, saya suka juga itu kak, itu program 
TV yang saya suka kalau di TVRI. 

Um Pesona Indonesia ya. 

NA Terus untuk yang berita, biasa juga kak ikut karena orang tua, karena bapak tidak mau 
ganti, biasa orang tua nontonnya berita, jadi ikut juga nonton beritanya kak. 

Um Dunia dalam Berita? 

NA Bukan, enggak tahu itu program TV apa paling sering habis maghrib, seperti jam-jam 
segitu kak, biasa orang istirahat nontonnya berita. 

Um Di TVRI? 

NA Iya. 

Um Oke baik, jam berapa? 

NA Jam habis maghrib kak. 

Um Baik, kalau proporsi antara TVRI dengan TV lainnya? 

NA 60, 40, karena orang tua lebih sering nonton TVRI, jadi kebanyakan di TVRI. 

Um Baik, baik makasih NA  ya. NA silakan berbagi cerita mengenai kebiasaan Anda? 

NuA Iya, terima kasih kak, mungkin tadi banyak sekali jawaban dari teman-teman mengenai 
pengalamannya dengan stasiun TVRI, kalau untuk NA sendiri kak, memang kalau di TVRI 
enggak bisa dipungkiri bahwa program-programnya memang selalu intelek sekali dan 
sangat menarik memang, cuma kalau untuk NA pribadi, karena memang nontonnya itu 
biasanya di weekend, tapi kalau untuk TVRI termasuk salah satu stasiun TV yang cukup 
saya rekomendasikan pribadi kak, karena misalnya kalau kayak apa, program berita 
begitu, seperti Info Terkini, terus juga beberapa program yang apa ya kak, kan kalau dari 
NA sendiri bukan tipikal orang yang suka nonton sih kak, maksudnya nonton kayak film-
film yang apa, yang kayak layaknya FTV begitu kak, enggak terlalu suka, memang lebih 
suka di streaming youtube begitu, jadi kalau untuk di TV sendiri memang lebih senengnya 
kayak berita, terus acara-acara musik, kayak live show terus apa, kayak lomba-lomba TV 
begitu kak, music gitu dan kalau untuk presentasi apa, tadi Kak Ummi untuk TV, 
presentasi TV ya sekitar 50% juga begitu. 

Um 50% TVRI dan 50% TV lainnya ya, oke. 

NuA Iya begitu kak. 

Um Baik, makasih Kina. Sejak kapan Anda semua menjadi penonton TVRI, tahun berapa? 

NuA Dari siapa dulu ini kak? 

Um Silakan, langsung enggak apa-apa. 

MA Saya tahun ini kak, baru tahun ini. 

Um Baru tahun ini MA? Mengapa, apa alasannya jadi nonton TVRI? 

MA Kalau alasannya, alasan utama kak sebenarnya kendala siaran TV di rumah, TVRI tahun-
tahun sebelumnya kebetulan juga agak kurang baik, kalau sekarang memang saya sudah, 
kan kemarin sebelum masuk kuliah mulai sering coba baca berita, mendengarkan berita 
lewat televisi, dan saya memang senangnya di TVRI semenjak siarannya sudah baik. 

Um Hmm oke, tinggalnya di daerah mana di Makassar, MA? 

MA Daerah utara kak, Jl. Sultan Abdullah I [gangguan sinyal] 
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Um Oke, yang lain silakan! 

NuA NA deh kak? 

Um Kina, silakan! 

NuA NA sebenarnya untuk TVRI sudah tahu, dan sebenernya nontonnya sudah cukup lama 
kak, cuma kalau untuk intens-nya tidak ber- apa namanya, tidak se-intens tahun-tahun 
yang maksudnya tiap tahun enggak kayak gitu kak, cuma kalau TVRI memang sudah 
cukup lama. Cuman untuk nonton intens-nya baru juga, mungkin sekitar tahun ini gitu, 
maksudnya di masa kuliah baru kak. 

Um Oke, alasannya nonton TVRI? 

NuA Kenapa kak? 

Um Alasan nonton TVRI? 

NuA Karena kadang memang juga kebutuhan apa kak, kebutuhan tugas kuliah pernah, 
soalnya kan kebetulan saya ambil jurusan komunikasi kak, dan lalu sekali di mata kuliah 
Jurnalistik memang mencari buat berita, terus juga info-info berita misalnya hard news, 
hot news, kayak gitu-gitu kak. 

Um Baik, makasih Kina, silakan NA  atau AY? Silakan, NA  dulu boleh, ya? 

NA Baik kak, kalau saya nonton TVRI dari kecil kak, tapi waktu kecil memang sering, tapi 
jarang sering di rumah berkurang juga waktu nontonnya, jadi di jam-jam tertentu, waktu-
waktu tertentu saja nontonnya. 

Um Sejak tahun berapa nonton? 

NA Tahun berapa, seingat kan di rumah dari kecil ada TV kak, yang biasa TV yang masih kecil 
itu, yang ada stasiunnya yang ada stasiun TV, TVRI yang biasanya enggak pernah hilang, 
kayak gitu kak, dari kecil TVRI enggak pernah hilang, kan TV kecil yang dulu itu masih kecil 
untuk stasiun TV-nya, begitu kak. 

Um Oke baik, untuk saat ini alasannya mengapa masih tetap menonton TVRI? 

NA Alasannya, secara pribadi sebenarnya kenapa lebih suka TVRI, itu kayak bahagia kakak 
lihat di depan mata sendiri sering melewati kantornya yang di Makassar, jadi kayak bilang 
ih ini TVRI di sini siaran, ada kesenangan tersendiri, apalagi jurusanku Ilmu Komunikasi, 
terus pernah juga apa, pernah magang tapi bukan di TVRI waktu magang kak, karena 
enggak diterima waktu itu. 

Um Hmmm makasih sudah berbagi NA, AY  silakan! 

AY Ya baik, kalau saya sendiri sama juga sudah dari kecil nonton TVRI, cuma nontonnya 
enggak intens waktu kecil, paling waktu dulu tahun 2008, mungkin karena cewekku suka 
juga nonton TVRI, itu paling ikut nonton TVRI kalau pas bulan puasa itu pas mau buka 
puasa, itu biasa yang apa, yang sholawat-sholawatnya baru ikutan di situ juga nonton, 
kemudian baru lagi nonton TVRI itu mungkin pada saat ini apa, pembelajaran jarak jauh 
berlangsung, karena kan baru lagi nonton TV tahun ini, saat-saat corona, jadi itulah jadi 
nonton televisi. Terus kalau untuk kenapa bisa TVRI, sebenarnya satu hari itu random, 
cari-cari film tentang enggak tahu, enggak dapat film bagus, pada saat itu ada film 
diputar, eh bukan film sih acara TV di TVRI itu tentang alam-alam, tadi disebutkan sama 
NA, Pesona Indonesia namanya, nah dari situ baru nonton lagi, begitu sih kak saya. 

Um Ya, ya baik makasih AY  ya? Apa sih. 

MA Saya izin kak, izin menambahkan? 

Um Silakan MA, silakan! 
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MA Saya kan tadi jawabnya cukup terlalu singkat untuk persoalan pertanyaan terakhir ini, 
memang sama sebenernya intens-nya baru satu dua tahun terakhir ini, tapi sebelum-
sebelumnya juga saya juga sebenernya penonton TVRI, cuma untuk mengingat kembali 
siaran-siaran yang lama yang pernah waktu umur SMP, SD itu sudah terlalu lupa saya ini 
kak, jadi saya Cuma mau menambahkan itu saja. 

Um Baik. 

MA Jadi saya menonton TVRI mulai intens-nya sama satu tahun lebih terakhir ini. 

Um Baik makasih MA  ya, baik informasi tambahannya, baik saya mau tahu lebih jauh 
mengenai kebiasaan Anda menonton TVRI, apakah setiap hari, secara rutin atau waktu 
tertentu saja, dan mungkin ada acara-acara yang Anda apa namanya, yang Anda sudah 
tahu jadwalnya gitu, silakan yang mau berbagi! 

MA Saya kak. 

Um MA.  

MA Untuk kebiasaan nonton TVRI sebenernya saya setelah jumat, setelah Jumat. 

Um Hmm jadi di akhir perkan ya? 

MA Terutama setelah Jumat, ya. Terus yang kedua juga untuk siang di hari biasa itu berita-
beritanya aja kak yang Klik Indonesia dan sebagainya, kalau untuk siaran lain saya 
random kak, apalagi untuk nonton belajar dari rumah terkadang itu nanti diminta sama 
ibu, kalau saya tidak ada pilihan tugas yang lain baru saya damping adek nonton bersama 
juga kak. 

Um Baik, apa yang diminta ibu untuk, apa tujuan ibu untuk meminta Anda menonton? 

MA Yang siaran Belajar dari Rumah sebenarnya saya untuk temani belajar menonton setiap 
jadwal dari sekolah, iya kak. 

Um Baik makasih MA, yang lain silakan! Rutin atau tidak nonton dan mungkin ada program-
program tertentu yang Anda memang tonton, kebiasaan Anda menonton dari TVRI? Ya? 

NuA NA kak. 

Um Silakan Kina! 

NuA Kalau NA ya seperti tadi kak, mungkin di waktu weekend, di waktu weekend terus biasa 
sama bapak juga, kalau biasa apa namanya nonton berita, seperti itu kak kalau untuk 
kebiasaan waktunya. 

Um Jam berapa itu biasanya berita? 

NuA Kenapa kak? 

Um Jam berapa beritanya, acaranya? 

NuA Kalau bapak  biasanya di waktu sore kak. 

Um Baik, makasih Kina. 

NuA Sama-sama kak. 

Um Berikutnya AY  silakan! 

AY Kalau saya sendiri justru weekend yang jarang nonton TV karena kan saya sedang puas 
megang hp, jadi adikku pake hp-nya bapak atau ibu, jadi saya biasa full pegang hp, jadi 
lupa nonton TV-nya. 

Um Hmm malah biasa nonton TV-nya ya. 

AY Iya, hari biasa nonton TV-nya. Itupun biasa sore nonton, Pesona Indonesia yang 
menjelang sore acaranya. 
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Um Baik terima kasih, NA  silakan! 

NA Iya kak saya, kalau saya enggak tentu harinya kak, tergantung kesempatan, tergantung 
sempatnya di rumah kapan terus jam-jamnya itu kalau untuk Serambi Islam habis sholat 
subuh, kurang lebih jam setengah 5 biasanya saya nonton untuk Serambi Islam, terus 
kalau Pesona Indonesia itu kalau enggak salah ya betul yang dikatakan AY, sebelum sore 
itu jam, sekitar jam 2, setengah 3an itu Pesona Indonesia atau jam 3. Terus ternyata saya 
baru ingat itu yang kegiatan belajar di rumah ade saya biasa, kan ade saya harus belajar, 
ternyata ada acara di TVRI itu untuk anak SMP, jadi saya liat jadwalnya di internet jam 
berapa untuk anak SMP, jadi pas jamnya saya suruh untuk belajar sambil mendampingi, 
kayak gitu. 

Um Makasih NA  ya baik. Nah, ini seperti terkait dengan kebiasaan keluarga juga ya dalam 
menonton televisi, bisa Anda ceritakan kebiasaan keluarga Anda menonton televisi, tadi 
kan kebiasaan Anda, sekarang kebiasaan keluarga, MA  silakan! 

MA Saya kak, untuk kebiasaan keluarga sebenernya dua macem kak, mereka nonton TV satu 
sinetron, dua berita, itu saja kak memang, kalau untuk ibu sering nonton sinetron kalau 
bapak sering nonton berita, jadi kenapa saya juga persentasenya seperti itu, ketika saya 
ada di rumah juga tergantung siapa yang pegang remote. 

Um Oh gitu baik ya. 

MA Begitu kak. 

Um Baik, setiap hari itu ya, ibu pasti nonton sinetron, bapak nonton berita? 

MA Iya kak. 

Um Oke, makasih MA.  Silakan AY ! 

AY (suara menghilang) Sinetron kemudian juga biasa kayak gitu sih setiap hari, kalau ibuku 
enggak sering nonton TV. 

Um Jadi yang tiap hari nonton TV berarti lebih ke adik gitu ya? 

AY Ya adik, sama kalau ayah tu dia sering nonton selain berita juga dia nonton kayak film-
film movie gitu, cuma di TVRI enggak pernah dapat film movie gitu ya, enggak tahu aku. 

Um Ya, ya, enggak ada itu ya? 

AY Iya, enggak pernah dapat kak. 

Um Enggak pernah dapat, baik AY  terima kasih, NA nanti akan bergabung kembali dengan 
kita, mungkin ada masalah jaringan, kita lanjutkan dengan ini, kan setiap orang kalau 
nonton tu punya kebutuhan ya, punya kebutuhan untuk dipenuhi gitu, kalau Anda 
sendiri ketika menonton TVRI apa kebutuhan yang terpuaskan, artinya yang terpenuhi 
dengan menonton acara-acara di TVRI, MA? 

MA Saya kak, jujur sebenernya saya juga sebenarnya bagian dari relawan covid, jadi untuk 
siaran yang saya sebutkan, saya selalu memang tahu itu supaya ada motivasi tersendiri 
khususnya siaran yang Bangkit Melawan Covid, kemarin terakhir saya dengar ceramah, 
jadi hal-hal seperti itu justru menambah imunitas tubuh, kualitas kejernihan berpikir 
terkait berita yang ada tentang covid, makanya saya sering nonton itu kak untuk 
kebutuhan saya, untuk berita itu (suara kurang jelas). 

Um MA? Ya, kayaknya yang terakhir agak freeze, boleh diulang kalimat terakhir? 

MA Bisa kak bisa, jadi alasannya saya sebenernya itu untuk berita pertama tentang apa 
namanya, siaran pertama Bangkit Melawan Covid untuk kebutuhan saya terkait dengan 
siaran yang sempat saya sebutkan tadi, untuk berita memang saya suka juga pantengin 
hal-hal yang uptodate khususnya berita-berita yang nasional, dan di TVRI berita bagi saya 



317 
 

yang netral dibandingkan dengan, kalau kita bicara kondisi politis orang-orang yang ada 
di belakang siaran TV yang lain sebenernya itu juga bisa kita baca sebenernya model 
beritanya seperti apa, makanya saya lebih milih TVRI untuk berita, karena saya pikir 
sepengetahuan saya TVRI itu adalah stasiun TV yang independen. 

Um Hmm menarik, makasih MA  ya, oke AY  silakan! 

NuA Kak maaf baru masuk. 

Um Oh iya Kina, kita mau lanjut, enggak masalah ya. 

NuA Soalnya kuotanya abis, jadi aku hotspot dulu soalnya. 

Um Oh iya baik, baik. Ya, ini kita sedang bicara soal apa namanya, kebutuhan yang dipenuhi 
dari menonton TVRI, baik saya berikan kesempatan untuk Anda yang baru bergabung 
boleh, ya enggak apa-apa ya NA, AY? Kita beri kesempatan pada NA dulu ya, silakan! 

NuA Apa tadi kak? 

Um Kebutuhan apa yang terpenuhi ketika Anda menonton TVRI? 

NuA Kebutuhan apa? Aduh Ya Allah kayak blank. 

Um Enggak apa-apa, istirahat dulu, saya nanya yang lain dulu enggak apa-apa ya, jadi apa 
namanya, NA punya kesempatan nafas kasian tegang. AY  dulu deh, kebutuhan apa yang 
terpenuhi ketika menonton TVRI? 

AY Kalau saya hiburan, karena kan hp enggak ada jadi kan hiburan saya. 

Um Ya baik. 

AY Ya hiburan, biasanya kalau nonton berita mungkin enggak terlalu sering nonton 
beritanya karena kan bisa dilihat di sosial media juga, jadi mungkin lebih ke hiburan, 
karena kalau hiburan di televisi itu kan random sih biasa, dibanding kita acara di 
handphone harus mikir dulu, mau nonton apa ini, kalau di televisi kan enggak, tinggal 
cetek-cetek oy bagus kayaknya ini, ini ajalah, jadi kayak surprise kalau di televisi tentang 
hiburannya. 

Um Dan enggak bisa diubah jadi pasrah. 

AY Iya sih. 

Um Ya, ya makasih AY. 

AY Ya. 

Um NA  silakan! 

NA Kalau saya tentang Pesona Indonesia kan, saya tipe orang yang suka sekali keindahan, 
apalagi kayak takjub dengan Indonesia, kadang liat di internet tenyata ini gambar di 
Indonesia, jadi kayak kagum, kayak kalau nonton jadi bahagia, ada kebahagiaan 
tersendiri kak, bahkan terus ada harapan, biasa juga saya iseng-iseng list, oh ini 
tempatnya bagus dekat desa, siapa tahu nanti dapat rejeki bisa ke sana, terus kalau ada 
kesenangan tersendiri kak, kalau Serambi Islam kayak bagus ditonton pagi-pagi kayak 
ada amunisi baru untuk diri kita untuk menjalankan hari, kayak tenang untuk 
menjalankan hari karena ada tentang agama-agama keislaman yang kita dapat lagi, 
kayak begitu kak. 

Um Ya, NA  makasih menarik ya baik, NA sudah bisa berbagi dengan kita kebutuhan yang 
terpenuhi? Masih mute kayaknya ya? 

NuA Oh iya, sorry sorry kak, kalau untuk NA sendiri kak, kebutuhan yang pastinya hiburan, 
karena kalau untuk program berita dan apa, program lainnya TVRI sudah tidak bisa 
diragukan lagi, seperti tadi beberapa program yang disampaikan sama kakak-kakak, ada 
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Pesona Indonesia dan lainnya, cuma setiap orang kan kak berbeda ketertarikannya. Nah, 
NA sendiri memang lebih tertarik dengan kayak apa show-show music kayak gitu, terus 
juga yang kayak live music begitu kak, kayak cukup tertarik dengan yang seni-seni begitu, 
dan mungkin itu yang bisa TVRI lebih perbaharui lagi, ada apa namanya, ada inovasi baru 
seperti itu kak kalau dari Kina. 

Um Oke, makasih NA ya. Nah, apakah kebutuhan itu hanya bisa didapat dari TVRI atau 
sebetulnya bisa didapatkan dari televisi lain? Silakan MA ! Abis ini NA enggak apa-apa, 
silakan! 

MA kalau saya kak sebenernya untuk kebutuhan sebenernya bisa, bisa didapatkan di siaran 
lain, tapi pertimbangan saya tadi itu kak, untuk persoalan independensi berita, persoalan 
apa namanya, ini TVRI kan salah satu stasiun televisi yang paling berpengalaman di antara 
yang lain, jadi untuk perkembangan dan banyak hal lah kak, mungkin saya lebih pilih 
untuk nonton TVRI, apalagi berita-beritanya, kalau liat MNCTV atau di belakangnya 
TVOne dan sebagainya, GlobalTV, saya lebih suka memang berita di TVRI gitu kak. 

Um Baik terima kasih MA  ya, silakan Kina! Apakah kebutuhan tersebut hanya didapat di TVRI 
atau sebetulnya ada di TV lain? Masih mute kayaknya. 

NuA Apa kak pertanyaannya? 

Um Apakah kebutuhan tadi ya, kebutuhan Anda  terpenuhi saat menonton TVRI, hanya bisa 
diberikan TVRI atau memang sebetulnya ada di TV lain? Silakan! 

NuA Mengenai kebutuhan sebenarnya bisa dicukupi dengan apa, stasiun TV lain kak memang 
ada, cuma ini masalah kesukaan tersendiri setelah ketertarikan gitu, dan memang saya 
lebih senang di TVRI bukan cuma itu, tadi seperti yang dikatakan Kak NA, apalagi di 
Makassar ada ininya sendiri, jadi kayak seneng begitu kak, kalau stasiun-stasiun pribadi 
begitu, terus itu jadi tontonan sendiri begitu. 

Um Ya, boleh lebih diceritakan apa yang membuatnya menjadi seperti tontonan sendiri? Apa 
karakteristiknya? 

NuA Apa ya kak, kan kalau misalnya RCTI terus juga kayak stasiun TV lain itu kan kalau kayak 
ini kak, kalau sesuai dengan pemahamanku kak, kalau salah diluruskan (suara 
menghilang) harta gitu kita kayak menghayal, maksudnya kadang kayak Studio 5 Indosiar 
kayak gini, kayak gini, semua kan kebanyakan di pusat gitu kak, di Jakarta gitu. Terus 
kalau untuk TVRI kan memang apa, di Makassar juga kita lewati memang kak dan ih 
pokoknya susah, seneng sih kak. 

Um Enggak apa-apa itu penting sekali ya, terima kasih ya sudah menyampaikannya, berarti 
ada suasana dekat gitu ya, ni kantornya di Makassar juga gitu? 

NuA Cuman maksudnya untuk pemahaman mengenai TVRI-nya kan memang kalau NA 
pribadi, mungkin sedikit sekali pengetahuan dan pengalamannya, justru karena 
kebetulan juga kakak di sini sebagai riset terus cari tahu tentang TVRI, jadi ya bisa klop 
gitu kak, bisa sebagai penyampai informasi juga. 

Um He em, makasih NA ya? NA  mungkin ada yang ditambahkan? 

MA Saya kak bisa menambahkan? 

NA Saya dulu lah MA.  

Um Sebentar MA, NA  dulu, silakan NA ! 

NA Kak, kalau untuk program TV yang saya nonton itu ada juga di stasiun TV yang lain kak, 
termasuk juga itu Pesona Indonesia ada di TransTV, menayangkan hal yang sama, tapi 
kalau di pesona Indonesia lebih real, biasa host-nya juga lebih real untuk membawakan 
itu acara ketimbang stasiun lain, kalau stasiun lain itu kayak terlalu gimmick kak untuk 
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bawakan itu program, terus untuk Pesona Indonesia, biasa ada yang terkhusus untuk 
Sulawesi Selatan, kan apalagi host-nya itu saya kenal, tapi itu host enggak kenal saya, 
biasa saya liat story-nya oh dia buat video tentang keindahan di kabupaten ini, maka saya 
mau nonton deh apa yang ditayangkan nanti di sana, siapa tahu bisa dekat ke sana pergi, 
jadi karena saya berteman di Instagram presenternya, host-nya, jadi saya lihat oh ada 
program, programnya nanti Pesona Indonesia bagus, di Sulawesi Selatan syutingnya, 
kayak gitu kak, terus untuk tadi itu yang saya sebutkan semua program TV TVRI yang 
nasional, saya baru ingat, ada juga program TV TVRI yang lokal, yang Makassar yang habis 
maghrib itu, yang lagu-lagu daerah, kalau itu tidak didapatkan di stasiun TV lain, 
terkhusus di TVRI, jadi kayak TVRI kayak tidak melupakan sejarah-sejarah kayak gitu kak. 

Um Baik, makasih NA, tadi NA  sebutkan bahwa untuk host-nya itu lebih real, boleh lebih ini, 
lebih spesifik, artinya apa, gimana sih gayanya yang kemudian membedakan dengan host 
lain di TV lain? 

NA Kan kalau di TV lain biasanya dibawakan sama artis, artis yang sudah terkenal, biasanya 
itu dia kayak, bagaimana kayak dunia artis kayak apa tadi, kayak lebih enggak real kak, 
karena kayak dia bilang ini keren banget padahal ini biasa kita lihat atau apa, kalau di 
anu, kalau di TVRI memang kita enggak terlalu terkenal itu host-nya tapi kayak lebih real 
itu apa yang kita rasa sama apa yang kita tonton kayak gitu. 

Um Baik terima kasih, penting sekali NA. MA  silakan nanti setelah itu AY  ya, oke. 

MA Iya kak, jadi yang saya mau sampaikan sama kak persoalan program TV dari TVRI yang 
tentang lokal tadi, saya sering memang kalau malam, bukan saya sih yang nonton, tapi 
saya sering dengar, ketika saya misal di meja belajar atau di mana main hp, terus orang 
tua nonton lagu-lagu daerah, di malam hari siaran TVRI dan itu tidak didapatkan begitu 
di siaran TV yang lain, yang kedua juga yang tidak di dapatkan di siaran TV yang lain, 
memang itu yang kerja sama dengan Kemendikbud, belajar dari rumah dan yang 
selanjutnya juga tidak di dapatkan di siaran TV yang lain itu paling saya suka itu yang apa 
namanya, nama program kegiatannya TVRI yang Bangkit Melawan Covid, saya memang 
punya motivasi tinggi covid ini tidak hanya meninggalkan banyak luka, tapi juga 
meninggalkan banyak hal-hal baik untuk kita. 

Um Baik, walaupun masih dalam pandemi ya? Oke, makasih MA  optimismenya ya, silakan 
AY ! 

AY Iya kalau saya sendiri yang pertama seperti yang dikatakan MA  kalau berita walaupun 
jarang cuma kalau mau cari independensi-nya saya larinya ke TVRI kayak gitu, kemudian 
untuk acara program televisi sendiri itu lebih ke keindahan alam, saya suka melihat 
gambar-gambar alam, jadi dia lebih banyak menggambarkan di situnya di banding video 
ke host-nya gitu diliat, kayak kemarin itu beberapa bulan yang lalu kalau enggak salah 
dia di danau Tempe kalau enggak salah inget, beberapa bulan lalu dia jelaskan itu Danau 
Tempe gimana. 

Um Itu ada temennya di belakang, Hai? Terima kasih AY. 

AY Nunggu-nunggu dia. 

Um Saya ingin tahu sekarang mengenai kepuasan Anda tentang TVRI ya, seperti apa 
kepuasan Anda terhadap siaran yang diberikan oleh TVRI ya secara umum dan kemudian 
dari skala 1 sampai 10 berapa nilainya? Silakan MA ! Ini karena namanya A jadi MA  terus 
ya. 

MA Saya kak, saya lanjut kak, jadi untuk kepuasan sebenernya saya sangat puas untuk siaran 
TV TVRI, yang dipertanyakan mungkin TVRI yang tidak puas karena saya jarang menonton 
mungkin, tapi pada dasarnya saya sering nonton kalau nonton TV pasti itu persentasenya 
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tadi 50 hingga sekian persen dibandingkan TV yang lain tergantung jadwal juga, terus 
untuk angka dari 1 sampai 10 saya kasih 10 kak. 

Um Hmm baik, terima kasih MA.  AY  gimana? Abis ini NA ya? Saya ngacak ni jadinya. 

AY Ya, kalau saya sama dengan MA  kak, dia punya banyak program, ada program TV yang 
tidak dimiliki oleh stasiun TV yang lain, salah satunya mungkin belajar dari rumah dan itu 
kaget sekali kenapa, bisa juga belajar dari TV, untuk kepuasannya sendiri program TV 
Pesona Indonesia kalau di kalkulasi dalam bentuk angka sama juga 10, 10 dari 10. 

Um Wah, tinggi nilainya ya? AY, Anda beberapa kali menyebutkan belajar dari rumah, 
bagaimana tanggapan Anda tentang program tersebut, bisa diceritakan? 

AY Ya, yang pertama mungkin antisipasi guru untuk, cuma memberikan tugas saja, karena 
pengalaman di kampus cuma share materi, baca ppt-nya, sudah itu sudah kemudian ada 
tugas, kita enggak bisa ngerti, walaupun pada TV kita tidak bisa bertanya, tapi setidaknya 
menjelaskan sih gitu, tapi akhir-akhir ini adikku, dia agak jarang nonton TVRI sih, karena 
gurunya buat video sendiri kemudian di share ke grup di WA juga, tapi mungkin bagus 
juga sih kalau begitu mengembangkan potensi gurunya untuk membuat video juga. 
Sebenarnya saya juga dulu sempat berpikir untuk guru-guru itu kalau memberikan 
materi atau menjelaskan di, pada masa pelajaran belajar dari jarak jauh ini, mungkin bisa 
diupload di youtube, supaya selain dia jadi youtuber kan, itu kan bisa diakses terus 
menerus dan berulang-ulang, beda kalau TV, kalau liat awalnya kan lewat, itu biasa kan 
kalau ada tugas jangan lupa foto ya tugasnya, karena kan di rumah tidak ada alat 
perekam TV, jadi biasa foto tugasnya jangan sampai lewat kayak gitu. 

Um Baik, makasi AY, ada tambahan mungkin, kayaknya masih ada tambahan tadi? 

AY Cukup, cukup. 

Um Oke makasih AY, silakan Kina, kepuasan Anda, tingkat kepuasannya? 

NuA Ini jawaban jujur ya Kak Ummi? 

Um Iya, harus jujur di sini ya, enggak ada salah, enggak ada benar. 

NuA Iya, jadi kalau untuk NA sendiri ya, untuk NA pribadi untuk TVRI sejauh ini dan sejauh 
selama maksudnya baru paham mengenai TVRI sendiri itu kalau untuk nilai kepuasannya 
kalau dipersentasikan, kalau NA masih kasih 8 sebenarnya kak, kenapa enggak kasih nilai 
10 seperti teman-teman yang lain, karena sebenarnya apa, yang selalu jadi pertanyaan 
dan sebenarnya realitanya kan kak, meskipun TVRI banyak sekali program-program yang 
cukup menarik dan program-program yang memang kita juga sebagai orang Sulsel itu 
bangga, karena TVRI punya apa, TV lokal juga ada ininya di Makassar, tapi yang selalu 
juga jadi realitanya kak kalau TVRI memang belum bisa seperti stasiun TV yang lain 
sebenarnya, seperti RCTI, MNCTV. Nah, terus kenapa NA kasih nilai 8, supaya nilai 2 
poinnya ini bisa ada inovasi baru dari TVRI sehingga dia bisa seperti stasiun TV yang lain, 
tapi bukan berarti TVRI jelek loh ya kak, enggak. Cuman maksudnya seperti tadi 
contohnya, contoh kasus yang dikasih sama Kak NA, kayak misal dari segi pembawa acara 
host-nya, kenapa artis-artis seperti Raffi Ahmad dan kawan-kawan itu lebih mau, 
maksudnya di stasiun TV yang besar seperti RCTI dan sebagainya dan program-program 
TV yang lain, terlepas dari apa, terlepas dari program keren yang ada di TVRI juga, seperti 
itu kak. Mungkin Kak Ummi nanti bisa sharing juga dari TVRI-nya itu sendiri kayak 
gimana. 

Um Ya, ya baik. 

NuA Itu sih kak dari Kina, Ya Allah. 

Um Makasih NA ya, bagus sekali pendapat Anda. 
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NuA Makasih kak. 

Um Nah, silakan NA ! Saya mute sebentar karena posisi saya di Depok sedang hujan besar ya, 
silakan! 

NA Saya, kalau untuk presentasi penilain di TVRI itu 8 kak, kenapa 8? Betul tadi yang dibilang 
sama Kina, nah duanya bisa jadi motivasi untuk jadi lebih baik, kalau duanya yang saya 
rasa kak, 2%-nya mungkin TVRI bisa lebih berkembang kayak TV-TV lain, kan kalau kayak 
TV lain banyak akses Facebook itu muncul juga program TV-nya di situ sebagai video kak. 
Nah, di situ bagus juga kalau TVRI bisa berkembang seperti itu, karena kan kita tahu kalau 
sekarang kaula-kaula muda itu lebih banyak di handphone, jadi kalau lebih gampang 
diakses lewat hp, nah itu mungkin bisa jadi peningkatan untuk TVRI kayak gitu kak, terus 
kak boleh saya tambahkan sedikit untuk yang pertanyaan sebelumnya. 

Um Silakan! 

NA Untuk pertanyaan sebelumnya ya, itu kan saya tadi bilang ada program TV berita, saya 
pernah dengar seperti ini kak, siapa yang punya televisi, siapa yang bisa mengendalikan 
TV berarti dia bisa mengendalikan dunia, seperti itu. Berarti siapa orang-orang di 
belakang, di belakang stasiun TV itu dia bisa kayak mengubah mindset-nya orang. Nah, 
kalau TVRI kan dia milik pemerintah, milik pemerintah, jadi otomatis siaran-siaran yang 
diberikan itu lebih kepada kepentingan rakyat, betul yang disampaikan oleh MA, 
beritanya itu lebih realistis dibandingkan TV lain, misalnya saya pernah dengar seperti 
ini, misalnya di TV ini yang punya, nah biasa dia menjelekkan stasiun TV lain dengan 
orangnya, lawannya, orangnya yang dijelekan kayak gitu kak. Kalau TVRI kayak lebih 
netral berdiri di tengah-tengah karena tidak mau membingungkan rakyat, tidak mau 
memberikan rakyat berita-berita yang bisa mengadu domba seperti itu kak. 

Um Baik, makasih NA  ya. Baik kita mulai mempertajam lagi sekarang, apa kelebihan dan 
kekurangan dari TVRI di mata Anda, silakan ini nomor absen A biasanya, MA? 

MA Siap. 

Um Silakan! 

MA Apa kelebihan dari TVRI, pertama mungkin karena mitra kerjanya dengan pemerintah, 
yang kedua untuk TVRI independensinya lebih terjaga, yang ketiga untuk TVRI sekalipun 
di rumah kondisi saya, dulu sebenernya bukan siaran TV TVRI-nya yang tidak bagus, 
memang antena rumah saya yang mestinya diperbaiki, jadi kemarin untuk siaran TV 
kelebihan, saya jamin bagus mantap juga untuk kualitas siaran dibandingkan dengan 
siaran TV yang lain, kalau mungkin saya bisa sebut TVOne, TVRI itu lebih bagus daripada 
TVOne kualitas siarannya, kalau yang keempat untuk siaran itu sendiri sebenernya 
program, nama program dan bentuk konten program memang untuk kita lebih suka 
kepada hal-hal yang edukasi itu lebih pilih di TVRI dibandingkan kalau di TV lain yang 
fokus kepada hal-hal yang hot issue tapi kontroversial dan beberapa program di TV lain 
saya pikir membosankan untuk bicara artis, saya juga nggak suka terlalu enggak, tipikal 
penonton yang enggak suka nonton-nonton berita artis sebenernya. Untuk kekurangan, 
sebenernya lebih kepada viral lebih tidaknya atau lebih terkenalnya siaran TV yang lain, 
memang kalau persentasinya TVRI belum terlalu terkenal di kalangan milenial, apalagi 
misalnya orang-orang milenial itu dari dulu tidak suka nonton TV, nanti ketika dewasa 
baru nonton TV pastilah yang lebih dominan mereka nonton kondisinya bukan TVRI, tapi 
kalau orang yang paham sejarah TVRI bagaimana, dan pernah mendengarkan cerita dari 
orang tuanya bahwa dulu itu siaran TV yang suka kita nonton ini saja (menggunakan 
Bahasa Makassar), mohon maaf kak kalau saya menjelaskannya sedikit menggunakan 
logat Makassar, tapi memang penjelasan dari orang tua dan informasi yang saya 
dapatkan seperti itu, dulu mereka memang nonton itu, jadi untuk kekurangan selain 
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kurang terkenal dibandingkan siaran TV yang lain, kalau untuk konteks milenial itu 
kekurangannya, yang kedua TVRI kekurangannya saya pikir apa ya, agak sulit sih memang 
menjelaskannya, intinya sebenarnya untuk konteks milenial dia tidak, di beberapa 
kebutuhan milenial dia belum bisa penuhi itu, kecuali milenial-nya berpikir dewasa 
bukan hanya penasaran, akan berpikir TVRI lebih baik. Saya kan tadi kasih nilai 10, jadi 
saya agak sulit untuk mencari kekurangannya, karena memang di pikiran saya TVRI ini 
siarannya bagus-bagus semuanya dan bahkan yang untuk perwakilan milenial-milenial 
yang suka TVRI saya kasih nilai 10. 

Um Makasih MA  ya, insight yang bagus sekali dari Anda ya kelebihan dan kekurangan TVRI, 
ya silakan NA boleh berbagi? 

NuA Baik terima kasih kak, mungkin tadi ada beberapa kesamaan pendapat juga dengan Kak 
MA  mengenai kelebihan dari TVRI itu, dari independensinya, terus juga (suara tidak 
jelas). 

Um Jaringannya sepertinya agak ini ya, agak goyang, agak enggak stabil. Boleh diulang 
kalimat terakhir? 

NuA TVRI juga sempat maksudnya dulu sangat dikenal sekali, jadi mungkin kak yang sudah 
terwakilkan gitu kan, cuma mungkin kelebihan-kelebihan yang lain itu TVRI ini 
sebenarnya sudah sangat bagus sekali dengan program-program yang dihasilkan 
layaknya program berita, program-program hiburan lainnya, terus juga tadi mengenai 
apa, perbandingan-perbandingan yang disampaikan sama teman-teman kalau kelebihan 
dari TVRI sendiri itu dia lebih realistis selebihnya dan seperti itu, saya setuju kak dengan 
hal itu kelebihannya, cuma mungkin kalau untuk kekurangan ya, sama juga apa, TVRI ya 
mungkin memang dari segi publikasi dan di media memang tidak apa ya, masih kurang 
kak, maksudnya kurang belum terlalu dikenal, apalagi memang sempat dibahasakan oleh 
Kak MA, apalagi untuk kaum-kaum milenial pada dasarnya tidak suka nonton TV, tidak 
punya pengalaman atau tahu sejarah-sejarah mengenai TVRI, apalagi kaum-kaum 
milenial yang sering streaming youtube itu kan kak pasti kurang pengetahuannya tentang 
TVRI dan pasti sebagai pemula mungkin tidak, TV yang akan menjadi rekomendasikan 
mereka, mungkin bukan TVRI kak, mungkin akan menjadi stasiun-stasiun TV yang lain, 
seperti itu pandangannya gitu kak. 

Um Makasih NA ya, AY  silakan! 

AY Ya kalau dari kelebihan, kelebihannya banyak dari TVRI dari TV yang lain, itulah kenapa 
saya kasih dari nilainya itu 10, karena TVRI sebenernya berbeda dengan TV yang lain, di 
samping karena dia ini lebih condong kepada sisi edukatifnya banyak, apalagi pendidikan 
dengan Kemendikbud tentang belajar dari sekolah. Nah, cuma yang lebih uniknya lagi di 
sini untuk apa namanya, kayak film-film itu kan saya tidak dapat, tapi itu saya tidak 
anggap sebagai kekurangan tapi itu keunikan tersendiri karena ya memang TVRI untuk 
lebih ke edukatif. Kemudian memang selain itu apa, betul yang dikatakan teman-teman 
yang lain publikasinya yang mungkin yang kurang sehingga kurang dikenal untuk teman-
teman milenial yang lain, mungkin kalau bisa kedepannya mungkin dibikinkan, kalau 
saranku itu bikinkan konten tentang pengenalan program TV, misalnya mungkinkan 
orang-orang suka dengan apa, tentang  budaya, acara-acara tentang budaya, mungkin 
bisa dibikin konten seperti itu, apalagi kan pengenalan budaya lokal mungkin bisa juga 
dibikinkan konten di media sosial, kayak gitu kak. 

Um Makasih AY  ya, silakan NA  ya! 

NA Saya kak, tunggu dulu ini kak, kasih keluar adekku. 

Um Iya, NA  silakan! Maaf ya di Depok saat ini hujan deras sekali, jadi saya mute supaya 
suaranya apa namanya enggak terganggu ya. 
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AY Di sini mendung kak. 

Um Di sini hujan juga? Di Makassar hujan juga? 

AY Mendung. 

Um Oh mendung, sebentar lagi hujan ya, silakan NA  ya! 

NA Saya kak, kalau untuk apa tadi kak pertanyaannya, bisa diulang? 

Um Kelebihan dan kekurangan TVRI? 

NA Kalau kelebihannya, kan kalau saya enggak salah TVRI kan TVRI nasional pertama yang 
ada di Indonesia, terus tahun ke tahun itu dia sudah peningkatannya naik kak, 
persentasenya itu naik, jadi mungkin itu sebagai kelebihan di TVRI, itu kelebihannya mau 
dari gambar, program TV, itu semua persentasinya naik bagus tiap tahun, kalau untuk 
apalagi sekarang kan TVRI sudah punya akun youtube, jadi kita yang enggak sempat akses 
di TV bisa nonton juga di youtube, jadi itu mungkin salah satu kelebihan dari TVRI juga, 
jadi mengikuti juga sebagian perkembangan zaman, tapi untuk sampaikan sosial media 
mungkin kurang pengiklanannya mungkin kurang di sosial media kalau TVRI itu punya 
program TV yang bagus apa segala macem, seperti itu kak. 

Um Ah, kalau TVRI ciri khasnya tu apa NA  menurut Anda? 

NA Kalau ciri khas TVRI itu kan lebih ke nasionalisme kak, yang enggak lepas tentang budaya 
Indonesia, kearifan lokal, kan kalau program TV yang lain kayak banyak ni sekarang kayak 
bikin program TV yang lebih kehidupan pribadi apa segala macem yang ditayangkan, 
padahal itu kan tidak semua orang menerima kalau hal seperti itu, kalau TVRI kayak lebih 
membangun serta memotivasi, itu menurut saya kak. 

Um Makasih NA. NA menurut Anda apa ciri khas TVRI? 

NuA Ya hampir sama juga kak dengan Kak NA, TVRI tu memang terkenal dengan program-
programnya yang edukatif, membangun, realistis terus juga netral, terus dia lebih 
nasional, terus juga di samping itu, kearifan lokal dan budayanya juga lebih apa, lebih 
utama gitu ditayangkan dibanding memang stasiun TV yang lain, yang memang banyak 
sekali program-program barunya di stasiun TV yang lain, cuma mungkin karena 
mengikuti apa kak, mengikuti zaman juga, jadi mereka kayak ada program gitu kayak tadi 
yang disampaikan Kak NA  bahwa banyak sekali artis-artis yang menjadikan kehidupan 
pribadinya itu sebagai tontonan gitu, ya gitu kak. 

Um Terima kasih Kina, ada lagi maaf saya tadi kayaknya Anda masih belum selesai bicara, 
silakan! 

NuA Enggak kak, maksudnya hampir sama aja kan kalau di TVRI enggak ada penayangan-
penayangan kayak, tidak, kayak tidak per orang gitu kak, maksudnya enggak ada 
penayangannya misalnya apa, kayak kehidupan-kehidupan artis-artis atau apa yang 
ditayangkan di TVRI, jadi memang betul-betul TVRI ini stasiun TV yang edukatif, 
membangun dan sebagainya begitu kak, kan kalau TV yang lain dia lebih kayak apa ya, 
lebih maksudnya sudah programnya tu di dalam sudah terlalu banyak gitu kak, dan dari 
kayak obrolan dijadikan obrolan keluarga yang dijadikan program, terus juga apa, 
problem-problem keluarga yang dijadikan apa, yang dijadikan perfilman begitu kak di 
stasiun TV yang lain begitu, kalau TVRI kayaknya belum ada sih sepengetahuan NA kak 
gitu. 

Um Oke, makasih NA ya, MA  silakan! 

MA Ya baik kak, untuk ciri khas dari TVRI saya pikir paradigma saya tentang TVRI dulu yang 
sering saya sebutkan, bahwa TVRI ini representatif dari negara dalam hal konteks 
pertelevisian, dia merepresentasikan negara dalam hal ini melalui stasiun TV. Nah, tadi 
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sudah disebutkan nasionalisme dan sebagainya, dan saya pikir sisi lain TVRI ini ciri 
khasnya dia substantif, jadi karena tidak terlalu banyak variabel siaran, program lebih 
kepada isi yang edukatif dan memang bahkan dalam programnya pun ketika ditayangkan 
itu kurang iklannya, jadi kita juga merasa menonton merasa sangat puas, merasa sangat 
puas karena apa yang disampaikan, apa yang kita tonton itu lebih banyak isinya 
dibandingkan dengan hal-hal yang tidak kita butuhkan, saya pikir itu kak, dan TVRI saya 
pikir bisa membaca itu, rakyat membutuhkan apa dan sebagai stasiun televisi yang 
merepresentasikan negara, dia mampu membaca itu sebagai penonton yang memang 
berpikir kalau bagi saya, enggak tahu kalau penonton yang lain, saya lebih berpikir 
memang TVRI lebih substantif karena kurang iklannya, dia memang bentuk sedemikian 
saya bacaan saya untuk tampilan dari TVRI dia memang fokusnya kepada itu isi, terima 
kasih kak. 

Um Baik, makasih MA, AY  silakan! Ciri khas dari TVRI menurut Anda? 

AY Ya kalau ciri khas dari TVRI itu sendiri, dia itu acara TV-nya itu semuanya ada di edukatif 
dan menambah wawasan, apalagi membahas dia lebih banyak tentang budaya-budaya 
lokal yang ada di Indonesia, itu dia bedanya dengan TV-TV yang lain, kalau TV-TV yang 
lain mungkin dia program TV-nya mungkin sekitar apa namanya, kayak talk show yang 
membahas tentang artis-artis dan sebagainya, itu mungkin ya walaupun itu kebanyakan 
enggak tahu kenapa orang-orang sukanya film-film begitu, tapi mungkin sejarahnya 
beda-beda. Kemudian ya itu seperti yang dikatakan sama NA  dan MA  itu iklannya 
sedikit, iklannya sangat sedikit, kayak apa, kayak sebentar sekali iklannya, iklan sedikit 
main lagi, bahkan ya sedikit sekali, mungkin itu ciri khasnya, seperti itu kalau saya kak. 

Um Jadi cepat nonton lagi ya setelah itu ya, lama jeda iklannya? 

AY Iya, itu mungkin untuk orang apa, cocok untuk orang yang enggak sabaran untuk nonton 
kembali TV, oh cepat iklannya tungguin aja deh, kayak gitu saya kak. 

Um Oke AY  terima kasih ya. Nah, bisa Anda ceritakan di Makassar seperti apa penerimaan 
terhadap sinyal TVRI dibandingkan dengan televisi swasta, tadi beberapa sudah ada yang 
cerita bahwa ada, bahwa ini gambarnya paling jernih ya, tapi mungkin bisa dibandingkan 
seperti apa penerimaan di televisi swasta ya bisa diterima dengan baik dibandingkan 
dengan TVRI atau sebaliknya? Silakan, AY ! Abis ini MA.  

AY Gimana ya, kalau tentang jaringan kan itu hari dulu pernah ganti antena kalau enggak 
salah, nah pas dikasih masuk tancap di televisi kan rata-rata biasa banyak yang kabur itu 
di stasiun televisinya, kalau di TVRI itu kan lebih duluan sih jernih biasa, kalau saya kak. 

Um Baik NA  setelah itu MA  ya? Silakan NA ! 

NA Saya kak, kalau untuk siaran sinyalnya itu bagus kak, karena sepengetahuan saya kalau 
pemancar dari TVRI itu untuk di Makassar eh di Sulawesi Selatan itu di Bili-bili Gowa, 
rata-rata stasiun televisi pasangnya di situ, untuk pemancarnya, jadi kan itu daratan 
tinggi, jadi sinyal untuk menyeluruh ke daerah Makassar itu kan jadi bagus, siarannya 
masuk, kalau televisi-televisi lain sama kak, tidak ada biasanya orang bilang enggak bagus 
siarannya TVRI karena lokal, enggak bagus kayak ada garis-garis atau bintik-bintik, tapi 
untuk sekarang itu sama ni untuk kualitas sinyalnya kak, karena rata-rata di sana semua 
tempat untuk pemancarnya. 

Um Makasih NA, MA  silakan! 

MA Kalau untuk penerimaan masyarakat kota Makassar terkait dengan TVRI, saya mungkin 
bacaan saya atau sesuai pengamatan saya ada dua macam, ada dua macam penerimaan, 
yang pertama mungkin memang di kalangan akademi dan sebagai-sebagainya, memang 
melihat TVRI ini adalah siaran yang sangat bagus, jujur saja kalau untuk penerimaan, dia 
lebih diterima di kalangan, di umur berapa ya, intinya umur-umur orang tua, umur-umur 
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orang tua karena memang apa namanya, TVRI ini siaran yang menjadi siaran favorit 
orang tua kita dulu termasuk orang tua saya, jadi secara penerimaan sudah bagus dan 
apalagi ditambah peningkatan kualitasnya juga bagus, kalau penerimaan tadi atau apa 
namanya, hal kedua penerimaan kedua saya pikir tadi sudah mewakili, itu seperti 
memang realnya saya rasa belum, belum apa ya, menerima sih cuma kalau kita 
dibandingkan dengan siaran TV yang lain memang enggak tahu kalau misalnya di daerah 
lain, tapi untuk di masyarakat khususnya di dekat rumah saya utara, karena memang di 
sini apa namanya, daerah pesisir laut dan beberapa kita juga bukan di kalangan 
akademisi yang tadi saya sebutkan, memang banyak pekerja, nelayan yang sekolahnya 
tidak sampai perguruan tinggi kebanyakan, makanya saya ambil sample dua pernyataan 
tadi, ada yang menerima dan ada yang belum terlalu menerima, menerima dalam artian 
memang memahami arti dari TVRI itu sendiri, tergantung kualitas pendidikan sih kalau 
di daerah yang dekat rumah saya masyarakat Makassar Utara, pesisir laut, sepertinya 
seperti itu, dan saya rasakan di keluarga saya sendiri. 

Um Terima kasih, silakan Kina! Penerimaannya seperti apa, terutama sebenarnya ini terkait 
dengan fisik ya sinyal dibandingkan dengan televisi swasta, NA masih bersama kami, 
hallo? Kayaknya freeze ya, kalau ada kesulitan nanti saya juga akan melengkapinya via 
chat atau media lain ya. Oke, kita lanjut sekarang ke pertanyaan berikutnya apa 
pertimbangan utama Anda ketika memilih siaran televisi ya, apakah terkait dengan 
program atau kah memang terkait dengan gambar, sinyal dan lain-lain ya, jadi 
pertimbangan utama yang ingin Anda miliki saja, silakan dari NA, setelah itu MA.  

NA Kalau pertimbangan memilih stasiun TV pertama itu tentang mood kak, kalau 
kebutuhannya mau dihibur atau apa, cari program TV yang menayangkan pada saat jam 
itu menayangkan hiburan, tapi kalau misalnya kebutuhannya ini mencari informasi, cari 
stasiun TV yang menayangkan informasi, tergantung itu jika kalau kita lagi butuhnya apa, 
terus pada saat kalau misalnya pas di TVRI menayangkan berita terus kita butuhnya 
informasi tentang berita, nah kita nonton itu, ya tergantung kebutuhan, mood, 
keinginan, begitu kak. 

Um Termasuk menentukan antara menonton TVRI atau nonton TV swasta lainnya? 

NA Kalau dalam menentukan biasanya lebih ke TVRI kalau berita, apalagi kan malam banyak 
siaran-siaran berita, jadi kayak lebih ke TVRI. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya 
saya bilang beritanya lebih real kak yang di informasikan. 

Um Terima kasih NA, MA  silakan! Ya, NA setelah ini ya? Aduh kasian jaringan pasti 
masalahnya. Ya silakan! MA  sepertinya masih mute? Ah silakan! 

MA Kalau saya alasan utamanya dalam memilih siaran televisi, karena kan saya bukan orang 
yang dari dulu suka nonton TV semasa SMA, nanti di akhir-akhir, waktu di awal masuk 
kuliah sekarang saya semester 5, saya menjelaskannya dari situ saja, maksud saya bukan 
dari pengalaman-pengalaman ketika saya masih (suara tidak jelas) acara televisi yang 
memang banyak anak-anak dan masyarakat lokal dan untuk misalnya dari range waktu 
ketika saya kuliah dan sering menonton berita karena dari situ saya mulai membangun 
berpikir, kebetulan juga saya jurusan Ilmu Hukum di UIN, memang saya banyak cari 
berita tentang berita-berita hukum. Nah, berbicara untuk masalah ini, jadi khusus 
pemberitaan saya lebih fokus ke sana tadi, untuk pembacaan peta politik untuk 
persoalan trust, kepercayaan pada televisi lain itu sudah mulai berkurang, karena 
seringnya melihat televisi lain sehingga saya beralih ke TVRI, sebenernya alasan saya itu, 
saya sering membaca kondisi yang ada di televisi lain, saya sebenernya bukan tipikal 
penonton TV yang cari hiburan sebenarnya, hiburan itu kesekian kalinya, hiburan saya 
banyak di media sosial bukan di televisi, jadi untuk televisi saya terkadang serius untuk 
menonton, apalagi dalam konteks apa namanya, politik kebangsaan, saya sukanya ke situ 
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arahnya, apalagi menjelang Pilwali ini, Pemilukada, banyak informasi tentang paslon, 
debat Pilkada dan sebagainya salah satunya TVRI menyiarkan itu, itu hal yang sangat saya 
sukai, sehingga untuk menentukan pilihan di antara stasiun televisi lain, saya pasti pilih 
TVRI. 

Um Baik makasih MA, penting sekali poin dari Anda ya. Silakan Kina! NA hilang lagi? AY, 
silakan AY ! Untuk pertimbangan utama Anda memilih program dan siaran ya, televisi 
TVRI atau televisi swasta. 

AY Kalau untuk hiburan biasa sama, mood-moodan kalau cari hiburannya, beda kalau cari 
beritanya tu mestilah yang anu kalau misalnya lagi serius, pengen liat berita, pengen 
update berita dan saya cari yang lebih independen, karena banyak stasiun TV yang 
enggak terlalu independen, jadi biasanya dari pertimbangan itu yang mana dibilang 
independen dari stasiun-stasiun televisi. Kemudian hiburannya sendiri yang pertama 
mungkin dari program acaranya apa, biasa pilih-pilih program acara, yang kedua biasa 
kadang jaringannya, maksud saya walaupun memang sedikit kabur, tapi kalau 
programnya kusuka, ku tonton saja, seperti itu. 

Um Oke, makasih AY  ya, NuA Anda, baca chat room Anda, saya sudah tuliskan beberapa 
pertanyaan yang terlewat, silakan! Sudah dibaca? Kalau jaringannya jelek, ya silakan! 

NuA Sudah bisa kak, apa tadi kak? Enggak apa-apa nanti NuA langsung ini. 

Um Selamat datang kembali, bisa diceritakan timbangan utama Anda memilih TV dan 
programnya? 

NuA Mengenai TVRI kak? 

Um Mengenai TVRI dan TV swasta, apa pertimbangan utamanya kalau pilih stasiun dan pilih 
program? 

NuA Kalau tergantung sebenarnya (suaranya hilang) 

Um NuA mungkin Anda boleh ketik juga enggak apa-apa, boleh-boleh ini juga direkam kamu 
jadikan bukti dari data, masalah pertimbangan utama? 

NuA Iya kalau masalah TVRI, NuA langsung jawab random saja ya kak ya, kalau masalah 
jaringan kalau di daerahnya NuA sendiri kak untuk TVRI sendiri alhamdulilah, terus kalau 
untuk penerimaan (suara menghilang). 

Um NA mungkin videonya bisa dimatikan, Anda pake audio saja, makanya jaringannya lagi 
jelek sekali tidak stabil ya, silakan jadi agak membantu, jadi suara aja silakan! 

NuA Iya kak, jadi kalau misalnya untuk penerimaan, terus kalau untuk penerimaan TVRI saya 
sepakat dengan yang dikatakan MA  kalau untuk di Makassar sendiri khususnya, apalagi 
maksudnya untuk di rumah sendiri kak, memang TVRI itu lebih diminati oleh ibu sama 
bapak, apalagi memang mereka penonton terdahulu, maksudnya mereka sudah nonton 
TVRI sejak TVRI masih menjadi stasiun yang terkenal sekali sebelum-sebelumnya kak, 
terus kalau untuk kaum milenial memang tidak bisa dipungkiri bahwa karena kurangnya 
publikasinya dari TVRI ini sendiri, bukan karena programnya kurang menarik ya kak, 
tidak, justru (suara menghilang). 

Um Kina? Silakan ya! 

NuA Bukan karena programnya tidak menarik, tapi memang kalau kita melihat kaum-kaum 
milenial sekarang dan mahasiswa-mahasiswa baru milenial sekarang, yang maksudnya 
memang mau lebih cepat update dan sebagainya memang mereka lebih banyak lari 
kepada streaming di sosial media gitu kak untuk cari-cari infonya juga. Terus apa tadi lagi 
kak? 

Um Tadi pertimbangan memilih program, pertimbangan pertama memilih program televisi? 



327 
 

NuA Apa tadi kak? 

Um Pertimbangan utama memilih program di televisi, jadi tadi memilih stasiunnya sekarang 
milih programnya. 

NuA Oh iya, kan kalau NuA memang lebih suka Nontonnya tu di weekend karena memang 
banyak kegiatan di luar, jadi kalau untuk pertimbangannya tergantung mood sih 
sebenarnya dan kebutuhan kuliah, begitu kak. Kemudian kalau kayak tugas kuliah 
kemarin kayak misalnya jurnalistik gitu kak, saya memang lebih tertarik untuk cari 
referensi beritanya tu ya di TVRI, TVRI dan Kompas sih kak sebenarnya. 

Um TVRI dan Kompas, mengapa NA yang menjadi referensi utama TVRI dan Kompas? 

NuA Ya Allah maafkan teman-teman, cuma kalau untuk program hiburan lainnya kak apa, 
mungkin memang saya di stasiun TV lain kak, dan program TV lain karena memang cukup 
mengikuti, tetapi kalau untuk program berita masih suka TVRI begitu, makanya karena 
itu mungkin jadi masukan juga buat TVRI biar ada apa, inovasi tersendiri menghadirkan 
program-program lainnya yang maksudnya lebih milenial, yang lebih mengaitkan yang 
memang mahasiswa-mahasiswa begitu kak, terus kemarin bahkan kak sedikit masukan, 
kemarin pas di mata kuliah Jurnalistik saya bahkan sempat memberikan saran sama 
dosen saya, kalau misalnya ada perekrutan kayak volunteer like that begitu, terus 
memang TVRI ada ini, saya sebenarnya cukup tertarik kak mau jadi volunteer di TVRI, 
karena sebenarnya yang membuat saya tertarik saya mau tahu kenapa bisa TVRI ini, 
kalah dari segi publikasinya begitu, dari segi itu kak, sebenernya saya mau cari tahu 
sekali, padahal kalau diliat programnya betul yang dikatakan teman-teman yang tadi, dia 
tu lebih nasionalisme, terus juga memang lebih kepada budaya, apa karena memang 
milenial yang sekarang kurang tertarik dengan hal-hal itu, jadi maksudnya cukup gereget 
gitu loh kak, kayak mau terjun langsung, mau ikut di dunia, maksudnya di bagian TVRI 
tapi ikut memberikan kontribusi kayak begitu, cuma masih bingung juga kak, soalnya NA 
enggak punya link-link kayak gitu, enggak tahu. 

Um Wah, ini penting sekali ya untuk bisa didengar oleh pihak TVRI, terima kasih NA ya, ide-
ide Anda. Ya, baik NA ada yang mau ditambahkan? Silakan, ya silakan! NA? 

NA Apa tadi pertanyaannya kak? 

Um Atau yang soal pertimbangan ini saya ke belakang lagi, untuk menanyakan pada NA ya? 
Baik, hallo? 

NA Saya kak NA. 

Um Ya silakan NA, NA  ini ya silakan! 

NA Tadi saya pikir apa kembali mengingat begitu kak tentang pertimbangan, sebenarnya 
setiap stasiun TV itu punya karakternya masing-masing, jadi kita tidak bisa kayak 
mengukur lebih bagus TV ini, lebih bagus stasiun TV ini, tidak, karena sebenarnya stasiun 
TV itu dia punya karakteristik masing-masing, misalnya TVOne itu sama karakteristiknya 
dengan MetroTV, kalau TransTV sama dengan Trans7, karena mungkin satu menejemen, 
SCTV sama karakteristiknya dengan RCTI, kayak gitu kak, jadi kita enggak bisa 
membandingkan atau apa, karena setiap stasiun TV itu memiliki karakteristik masing-
masing, kayak gitu kak. 

Um Makasih NA  ya, baik sambil juga saya tanya NA  dan juga semua, apa program televisi 
yang paling Anda suka dan alasannya, serta program televisi yang paling tidak Anda suka 
serta alasannya. Ya, ini boleh di TVRI dan boleh di bukan TVRI, silakan NA ! Ya abis ini 
Kina, abis itu AY. 

NA Program TV kak atau stasiun TV? 
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Um Program. 

NA Kalau program TV yang paling saya suka itu Pesona Indonesia kak, terus kalau yang tidak, 
bukan tidak suka atau bagaimana, tapi kurang suka itu tentang apa, yang gimmick sekali 
kak, kayak Pagi-Pagi Happy, yang biasa datangkan, kan itu pernah saya juga kaji sama 
teman-teman saya di kampus, itu program TV Pagi-pagi Happy, karena kayak sempat 
kontroversial karena ada, kayak ada adegan-adegan kayak pemukulan, seharusnya kan 
kalau di TV itu walaupun bercanda tidak bisa ada kekerasan yang ditampilkan kayak 
begitu kak. 

Um Pagi-pagi Happy itu di televisi apa adanya? 

NA Trans7, TransTV. 

Um Oke, baik terima kasih akan kami cek. 

NA Kalau enggak Trans7, TransTV kak, antara itu sih. 

Um Baik, terima kasih akan kami cek, karena ada kekerasan di dalamnya gitu ya, baik. 

NA Iya kayak itu, apa itu yang ada adegannya yang bagaimana sekali, jadi itu yang diangkat 
waktu ada tugas kampus kak. Yang kayak tidak layak ditampilkan, itu ditampilkan tapi 
kan saya sekarang dapat informasi, dengan baca berita, saya dapat informasi bahwa 
kalau itu Meldys di-blacklist dari TV. Entah karena kejadian itu atau karena kontroversial 
sekali, atau bagaimana kak. 

Um Oke, makasih NA. NA silakan! Yang paling Anda suka dan mengapa? Dan yang paling 
Anda tidak suka dan mengapa? Program.  

NuA Bebas kan ya Kak Umi, maksudnya bisa di stasiun TV lain ya? 

Um Ya bebas. 

NuA Jadi kalau untuk stasiun TV yang kusukai, khususnya di TVRI sendiri, ya beritanya kak. Itu 
yang paling tidak terkalahkan dengan stasiun TV yang lain, kalau dari segi beritanya. Itu 
di program TVRI memang. Makanya NA juga punya keinginan juga untuk bisa magang 
atau apa mbak yang penting bisa jadi tim jurnalistiknya di sana. Boleh kalau ada 
kesempatan gitu. 
Terus kalau untuk yang tidak disukai, ada kak satu, ya Allah malu-malu kakak, yang di apa 
yang di itu kak, yang di apa, di Trans TV deh kayaknya kalau enggak salah, enggak tahu, 
iya kayaknya deh yang di Trans TV itu ada sinetron Katakan Putus kak. 

Um Drama seri ya? Sinetron? 

NuA Iya, cuma ini Katakan Putus, kayak bagaimana gitu terlalu enggak realistis gitu kak, 
settingan banget gitu kak. Dan tidak edukatif pastinya, cukup menghibur mungkin kak, 
menghibur bagi orang-orang yang suka mengenai apa, drama-drama cinta-cinta pasti 
menghibur, dan cukup tertarik semua pasti program ada ketertarikan dan untuk setiap 
orang masing-masing yang beda kesukaannya. Terus selain dari pada itu, mungkin kalau 
stasiun TV lain itu kayak, tapi ada dua pendapat ini Kak Umi, itu di stasiun TV Indosiar, 
yang Catatan Hati Seorang Istri kak, yang itu. Nah mungkin kalau untuk kaum ibu-ibu, 
khususnya di Makassar sendiri itu jadi ketertarikan sendiri kak, karena ada pembelajaran 
di dalamnya, cuma kalau untuk usia anak kecil itu bukan tontonan yang cukup baik. Dan 
lagi-lagi Kembali bahwa TVRI bisa beda dari pada yang lain karena di TVRI selalu 
menayangkan yang edukatif, kayak teman-teman yang tadi pengalamannya yang dia 
share ke Kak Umi, bahwa ada pembelajaran, metode belajar yang ada di TVRI, dan itu 
tidak ada di stasiun TV lain, meskipun stasiun TV lain publikasinya lebih dikenal daripada 
TVRI, tapi sebenarnya [gangguan sinyal] 

Um Oke baik kita kehilangan Kina, AY  boleh dilanjutkan? NA dulu lanjut. 
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NuA Iya kak, aduh kak maaf jaringannya. Mungkin kalau teman-teman atau kaum milenial kak 
yang memang kurang tahu mengenai TVRI pasti mereka tidak ada ketertarikan sama 
sekali. Maka dari itu tadi banyak sekali saran dari teman-teman termasuk dari NA sendiri 
bahwa TVRI memang harus mempunyai inovatif harus mempunyai inovasi terbaru kak 
yang di mana bisa mengaitkan kaum-kaum milenial kaum-kaum mahasiswa sehingga 
kaum mahasiswa malah bisa menjadi jembatan pubikasinya ini TVRI seperti itu kak.  

Um Baik terima kasih Kina. Itu sudah ada saran dari Anda ya, bagus sekali. 
Oke, AY  silakan AY. Program Anda yang paling Anda suka serta alasannya dan tidak Anda 
suka serta alasannya? Atau kalau belum AY, MA  dulu boleh. AY  sepertinya ada masalah 
teknis.  

MA Tidak ada lagi pertanyaan yang tertinggal dari saya kak? Ada pertanyaan yang tertinggal? 
Sebelumnya yang? 

Um Tidak, hanya itu aja yang paling disuka, alasannya, paling tidak suka, alasannya. Boleh di 
TVRI dan boleh di TV lain. 

MA Yang paling saya suka sebenarnya berita dari TVRI. Apapun itu cuma berita dari TVRI yang 
paling saya suka. Kalau yang tidak saya suka semua program TV yang bicara tentang artis 
di stasiun televisi yang lain. Itu sih kak 

Um Alasannya mengapa? Mengapa paling suka berita di TVRI, dan mengapa tidak suka acara 
gosip artis di televisi lainnya? 

MA Alasan saya suka program TV berita dari TVRI, yang pertama karena independensi tadi 
dan yang kedua karena persoalan berita yang di sajikan adalah berita tentang 
kebangsaan Indonesia dan paradigma saya atau stigma saya terhadap TVRI adalah 
representasi dari wajahnya Indonesia di dalam konteks pertelevisian. 
Untuk program TV yang tidak saya suka adalah acara gosip artis karena saya pikir buang-
buang waktu bagi saya untuk saya nonton, Itu saja mbak. 

Um Makasih MA.  AY  silakan sudah bisa bergabung? Terima kasih. 

AY Iya tadi sudah mulai hujan, jadi untuk acara TV yang disukai itu seperti acara yang 
menambah wawasan, seperti kayak On The Spot kemudian acara yang sering 
mengangkat budaya seperti Pesona Indonesia, acara yang begitu sih kak alasannya, 

Um Acara yang paling Anda suka itu belum tentu harus ada di TVRI. Jadi acara di TV yang 
paling Anda suka tuh apa? 

AY Iya, makanya tadi kusebut On The Spot . 

Um Ooo, baik, On The Spot enggak di TVRI ya? 

AY Iya, oo, adakah On The Spot di TVRI? 

Um Oh, ada? 

AY Oh, ada? Baru tahu  

Um On The Spot di mana? 

AY On The Spot biasanya nonton di Trans. 

Um Oo, baik. 

AY Atau kalau enggak lihatnya di NET, baru tahu saya kalau ada di TVRI juga. 

Um Enggak ada, enggak ada di TVRI. 

AY Oo, enggak ada? Senang juga acara-acara tentang desain-desain rumah begitu, karena 
itu juga bagus. Pokoknya yang menambah wawasan lah. Enggak terlalu minat dan tidak 
menarik itu yang seperti tentang gosip-gosip artis, begitu. Alasannya enggak menarik. 
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Um Mengapa Anda suka dengan acara On The Spot ya? 

AY Karena terkadang di On The Spot itu, ada yang tidak kita tahu, bisa saya tahu dari situ, 
seperti itu. Ohh ya tadi saya sempat dapat ide dari berpikir untuk bagaimana TVRI ini bisa 
dikenal. Kalau kira-kira dalam beberapa tahun dekat ini kan ada Piala Dunia, nah kira-kira 
kalau ditayangkan di TVRI itu, bisa enggak ya? Atau mungkin bisa lihat karena kan kalau 
Piala Dunia kan stasiun TV acak yang menyiarkan itu ya. Siapa tahu bisa dikenal langsung 
karena kan ada TVRI Sport, mungkin seperti itu saja kak. 

Um Baik, saya lanjut dengan pertanyaan baru untuk AY. Bagaimana sih caranya agar TVRI 
ditonton oleh milenial seperti Anda? 

AY Gimana ya, kalau untuk milenial kan beda-beda, artinya apa namanya kesukaannya, 
mungkin kalau misalnya sekarang lagi, tapi enggak tahu sih mungkin agak berbeda 
dengan keunikannya TVRI, contoh misalnya kayak pertandingan mobile legends, 
disiarkan melalui TVRI itu bagaimana? Karena kan rata-rata milenial kan suka main game, 
dan game itu mobile legends, e-sport kan seperti itu, siapa tahu mungkin [gangguan 
sinyal] 

Um Baik, jadi hiburan ya yang bisa ditambahkan? 

AY Iya. 

Um Baik, Kina, NA sudah bisa bergabung dengan kita? 

NuA Iya kak, boleh bergabung. Bisa cuma hujan di sini kak, ya Allah. 

Um Iya betul, sama, di sini juga sedang hujan, jadi jaringan sedang tidak stabil, silakan 
bagaimana TVRI bisa ini memenuhi kebutuhan Anda sebagai milenial? 

NuA Apa tadi kak? 

Um Bagaimana TVRI bisa ini memenuhi kebutuhan Anda sebagai milenial? 

NuA Baik terima kasih kak, kalau untuk NA sendiri, kedengeran tidak sih kak? 

Um Kedengaran. 

NuA Jadi kalau untuk NA sendiri, untuk memenuhi kebutuhan dari segi edukatif sebenarnya 
sudah terpenuhi, dari segi penayangan beritanya juga sudah cukup baik dan sudah cukup 
menjadi kebutuhan mahasiswa yang khususnya juga yang membutuhkan info-info 
terkini dengan berita-berita yang cukup menarik dan cukup terpercaya itu bisa di TVRI. 
Terus kalau untuk memenuhi kebutuhan mungkin dari segi sebagai milenial ya kak, 
mungkin dari segi publikasinya [gangguan sinyal] 

Um AY  boleh AY, 

NuA Putus lagi ya kak? 

Um Iya saya malah kasian justru dengan Anda, putus nyambung, putus nyambung. 

NuA Padahal sudah pakai hotspot, jadi mustinya kak, untuk kebutuhan yang lain memang 
mungkin TVRI boleh apa namanya, boleh sekali mengikutsertakan kaum-kaum milenial 
kak, untuk turut serta dalam programnya mungkin, itu masukan dari Kina. 
Terus juga mungkin bisa menghadirkan program-program yang kita harus lihat juga 
sekarang kebutuhan milenial bukan hanya dari segi, maksudnya kan TVRI kan sudah 
terkenal, dengan dia itu TV nasional, budaya, ya maksudnya kita harus cari maksudnya 
kenapa sih, stasiun TV lain ini dengan programnya yang sedemikian tidak mendidik, 
seperti kayak menampilkan kehidupan pribadinya mereka, kan sebenarnya kita sebagai 
milenial yang cerdas dan baik tidak membutuhkan hal-hal seperti itu kak. Dan tidak 
mendukung sekali juga dari segi tugas kuliah dan sebagainya. Tidak hanya sekedar 
menghibur, tapi kenapa itu malah menjadi trending. Nah harusnya di sini TVRI juga 
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harusnya bisa juga ada hal yang harus menjadi inovasinya tersendiri [gangguan sinyal] 
yang tidak melepaskan ciri khasnya sebagai TVRI, tapi juga bisa dikenal di, bukan hanya 
di milenial sih sebenernya kak Umi, tapi dapat juga di terima di tengah masyarakat bukan 
hanya diketahui orang-orang dulunya suka nonton TVRI, tapi bagaimana caranya biar 
TVRI ini dikenal juga sama kaum-kaum milenial bahkan kalau ada program yang dicari itu 
TVRI. 

Um Gimana kira-kira caranya supaya bisa apa namanya menjangkau kaum milenial karena 
TVRI ini kan ada kesan bahwa TVRI itu buat orang tua, Apa betul seperti itu? 

NuA Jadi maksudnya, kenapa NA bilang kayak bosan nih buat orang tua sebenernya karena 
kan yang tadi dikatakan MA  orang dulu maksudnya kayak Ibu sama Bapak senengnya 
TVRI karena tahunya memang cuma TVRI yang TV yang maksudnya sudah di tahu sejak 
dulu kak. Kalau ada apa-apa lihat dulu TVRI berita dan sebagainya stasiun TV lain seperti 
Metro dan sebagai-sebagainya belum cukup terkenal kak. 
Mungkin caranya ya itu kehadiran program-program yang lebih milenial selain daripada 
Pesona Indonesia, terus juga program-program edukatif yang lain mungkin seperti yang 
tadi kak kayak apa ada Kalau enggak salah ya cuma di TV lokal itu kak program STUFO, 
perlombaan musik itu. Itu cukup menarik sebenarnya kak, cuma kan kalau dibandingkan 
lagi dengan apa program musik seperti mohon maaf Kak, sebelumnya kayak Dangdut 
Akademi atau Indonesian Idol atau yang lainnya kenapa coba Stufo ini tidak bisa se-eksis 
itu. Padahal kalau kita lihat yang ikut itu kebanyakan dari Makassar. Itu kak kurang lebih 
seperti itu Jadi maksudnya memang seperti kayak sarannya tadi NA kak Umi boleh lah 
TVRI sekali-sekali punya program yang terus kita buat program bareng project mengenai 
apa yang milenial tapi tetap ada unsur ciri khas TVRI nya di dalam seperti TVRI terkenal 
karena apa nasionalismenya, budayanya, yang diikutsertakan itu kayak anak muda-anak 
muda begitu. 

Um Apa berarti Anda merasa anak muda belum menjadi sasaran untuk TVRI? 

NuA Iya Kak, pandangannya NA dan di lingkungan, di lingkungan NA temen-temennya pasti 
bertanya mengenai apa stasiun TV [gangguan sinyal] 

Um Ya, kita lanjut dulu sambil nunggu Kina. NA  silakan, ada kesan buat TVRI adalah untuk 
orang tua apakah itu benar dan Apakah Anda merasa Anda sebagai milenial itu adalah 
audience sasaran dan TVRI? 

NA Kenapa tadi kak terpotong sampai mana sih? Sebelumnya belum saya jawab 

Um Ohh ya silakan 

NA Apa tadi pertanyaan sebelumnya? 

Um Pertanyaannya Ini, ada kesan bahwa TVRI adalah untuk orang tua? 

NA Bukan kak pertanyaan yang sebelumnya. 

Um Ooo, yang sebelumnya lagi? Tunggu bentar, saya yang lewat. Sebelumnya lagi berarti 
yang, yang paling tidak disuka dan disuka. Sudah? Itu sudah kan? 

NA Sudah kak, yang tentang TVRI untuk milenial. 

Um Gini, itu ada kaitannya dengan pertanyaan yang tadi juga saya tanyakan kepada Kina. 
Ada kesan bahwa TVRI itu untuk orang tua. Bagaimana Anda sebagai milenial tuh merasa 
bahwa apakah Anda memang jadi sasaran untuk TVRI? dan bagaimana caranya supaya 
bisa relevan dengan milenial? 

NA Kalau saya tuh saya kak untuk mungkin sekarang di mindset para milenial itu program TV 
untuk TVRI itu memang rata-rata untuk orang tua. Itu untuk milenial yang tidak nonton 
dia belum tahu isinya TVRI itu sendiri, tapi kalau misalnya milenial yang sudah ikut 
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nonton itu mungkin bukan terbuka pikirannya bukan hanya oh ternyata TVRI bukan 
hanya untuk, TV untuk orang tua ternyata untuk kaum milenial punya peran nonton 
karena menarik nih program-program TV-nya. 
Terus bentuk bagaimana cara menarik perhatian milenial ke TVRI tidak terlepas untuk 
ciri khasnya TVRI itu enggak, jangan dilepas kak karena itu sebagai ciri khasnya sebagai 
TVRI seperti kayak nasionalismenya, tapi buat program yang di mana milenial ini tertarik 
contohnya kan misalnya di RCTI itu naik ratingnya karena ada Indonesian Idol. 
Rantingnya Indosiar naik karena ada Dangdut Academy. Kenapa tidak TVRI buat lomba 
nyanyi lagu daerah, jadi orang setiap daerah mendukung mendukung daerahnya masing-
masing secara tidak langsung dia menonton TVRI. 
Tapi bukan bukan lomba nyanyi lagu daerah tapi skala kecil tidak tapi kita membuka 
peluang sebesar-besarnya di Indonesia terus kita iklannya atau pamfletnya itu tersebar. 
Ohh ternyata ada lomba menyanyi lagu daerah se-Indonesia jadi orang terpanggil oh 
saya Indonesia mungkin saya cocok di sini nyanyinya lagu daerah. Mungkin saya bisa jadi 
ikut dalam lomba ini jadi orang menarik lagi kau ternyata bukan di Dangdut Academy 
apalagi kan Dangdut Academy berapa episode orang bosan. Indonesian Idol juga sudah 
berapa tahun jadi kita membuka program TV yang bisa juga menarik kawula-kawula 
muda karena Batasan. Tapi itu lagi batasan usia untuk program TV itu yang lagu-lagu 
daerah kita ambil untuk kawula muda kaum milenial, supaya yang nonton juga kaum 
milenial seperti itu kak. 
Tidak terlepas dari program TV itu ada pesan yang tersirat oh ternyata kita punya lagu 
Indonesia lagu daerah itu banyak Ternyata banyak yang terlupakan selama ini, kan waktu 
SD memang kita diajari lagu-lagu daerah, lagu-lagu nasional, nah sekarang itu mungkin 
sempat hilang kak. tak kayak gitu. 

NuA Kak Umi boleh tambahan sedikit? 

Um Silakan-silakan. 

NuA Jadi sependapat tadi NA sama kakak NA  bahwa memang TVRI sebenarnya kak sudah 
punya ciri khas tersendiri kan kalau kita lihat stasiun TV yang lain Kak dia sebenarnya 
tidak punya ciri khas, maksudnya tidak ada sesuatu yang bisa dikenal misalnya oh, 
mohon maaf kak saya sebut stasiunnya, misalnya RCTI oh apa sih ciri khas dari RCTI ini? 
tidak ada yang maksudnya melekat bagi pecinta TV atau maksudnya orang yang sering 
nonton TV mengenai faktornya mereka, karena programnya terganti-ganti terus, kalau 
misalnya yang satu ratingnya turun dia cari lagi yang baru yang bisa menunjang biar 
ratingnya naik lagi, kayak tadi Indonesian Idol nah saya juga kayaknya seru sekali deh kak 
kalau misalnya [gangguan sinyal] 

Um Terima kasih Kina, ya, baik. MA  mungkin ada tambahan? 

MA Saya belum ditanya kalau pertanyaan itu jadi mungkin bukan tambahan tapi jawaban 
saya, 

Um NA nanti kita teruskan ya aku ke MA  dulu.  

NuA Kalau TVRI kak, 

Um Hallo NA nanti kita terusin ya, MA  dulu 

NuA Ohh ya kak, enggak apa-apa. Iya Kak MA.  

Um Silakan MA  

MA Untuk jawaban saya terkait dengan apakah milenial menjadi sasaran dari TVRI atau 
bagaimana caranya supaya TVRI bisa menyasar kaum milenial? Saya pikir saya perlu dulu 
menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh teman-teman sekedar apa yang saya 
ketahui, atau apa yang kemudian menjadi pikiran saya terkait dengan pernyataan-
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pernyataan sebelumnya. Kalau lomba menyanyi misalnya antar lagu daerah terus Tag 
Line dari TVRI adalah pemersatu bangsa, saya pikir kalau diperlombakan itu mungkin bisa 
jadi ada pemicu, pemicu yang satu ketika salah satu daerah yang menjadi juara, 
kemudian daerah-daerah lain merasa dari acara itu timbul masalah baru misalnya dan 
saya pikir untuk menghindari itu supaya tidak ada kontroversial antar suku apa dan 
sebagainya cukuplah saja budaya yang ditampilkan itu atau lagu-lagu daerah yang 
ditampilkan tidak seperti kita perlombakan seperti dengan acara-acara yang ada di 
stasiun TV yang lain. 
Itu bagi saya karena TVRI adalah TV pemersatu bangsa, jangan sampai karena 
diperlombakan ada konsekuensi lain yang bisa saja terjadi menurut saya. Kalau untuk 
tanggapan saya apakah stasiun TVRI ini sudah menyasar milenial? Sebagian besar atau 
beberapa mungkin yang ingin saya sebutkan itu sudah menyasar, salah satu contoh 
konkret misalnya ketika Asian Games TVRI merupakan stasiun televisi yang menampilkan 
semua ajang lomba. Semua lomba yang yang dilaksanakan oleh Asian Games ditampilkan 
di TVRI dan saya salah satu orang yang menyimak betul bagaimanapun kemudian 
perlombaan pencak silat, mulai dari pertama sampai dengan selesai dan bagi saya itu 
menjadi ciri khas penting bahwa memang media TVRI ini adalah media pemersatu 
bangsa. 
Dan itu saja yang harus tetap dijaga nasionalismenya, independensinya kita harus terjaga 
dan tidak boleh berafiliasi dengan iklan-iklan lain kepentingan-kepentingan lain yang bisa 
saja itu kemudian bisa menjadi pemecah. bukan lagi media pemersatu bangsa. Dan 
Tagline yang kedua mungkin Kami Kembali bagus kalau misalnya sarannya untuk 
bagaimana supaya bisa menggait milenial saya pikir kita perlu memanfaatkan tokoh atau 
figur milenial yang misalnya kalau kita ambil contoh beberapa tokoh milenial perempuan 
Najwa Shihab, Sherly dan sebagainya. Dan itu merupakan salah satu figur ketertarikan 
milenial untuk menonton salah satu program TV. 
Kalau misalnya TVRI bisa menjaga independensi itu dengan menghadirkan tokoh-tokoh 
milenial Sebagai public figure di dalamnya dalam program TV itu, itu juga bisa menarik 
apalagi kalau yang namanya itu adalah salah satu orang yang latar belakangnya adalah 
akademisi. Itu kan sinkron dengan ciri khas yang selalu senantiasa yang ditampilkan oleh 
TVRI, bahwa TVRI adalah program edukatif. TV yang mempresentasikan wajah Indonesia. 
Kalau misalnya ada antar antar-antar daerah program-program daerah bisa lebih fokus 
ke situ, dengan memanfaatkan tokoh, jadi untuk pengenalan budaya, mungkin masih 
perlu lagi program-program TV yang lebih variabel untuk menampilkan itu supaya ada 
ketertarikan, ya salah satunya dengan memanfaatkan tokoh yang ada di daerah masing-
masing. 

Um Baik, Terima kasih MA.  AY  Ayo silakan.  
Oh, ada lagi? Silakan. Singkat saja. 

MA Misalnya dalam konteks kampus aja kak ini kan kita bicara kan apa namanya organisasi 
dan sebagainya itu juga bisa ditampilkan di dalamnya, karena milenial saya pikir banyak 
aktivis dan organisasi, organisatoris dan program TV perlu juga untuk menampilkan itu 
dan selama ini tidak pernah atau jarang sekali ada program TV yang menampilkan wajah-
wajah organisasi kita, yang saya pikir itu apa namanya berbagai macam ada di Indonesia 
dan itu perlu diangkat juga kak. 

Um Oke, makasih MA, AY  silakan, kesan bahwa TVRI untuk orang tua dan apakah memang 
menyasar milenial? hallo masih bergabung AY? Masih mute kayaknya. 

AY Ya, ya baik, saya sependapat dengan MA  bahwasannya memang acara TVRI ini sudah 
sedikit menyasar dengan kalangan milenial. Tapi tidak semua karena itu tadi selera-selera 
penonton milenial itu kan berbeda-beda, ada yang lebih suka acara edukatif, ada yang 
lebih kepada hiburan jadi kita tidak bisa pungkiri akan hal itu. 
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Kemudian yang kedua itu mungkin juga kita bisa memanfaatkan tokoh-tokoh supaya 
TVRI agar lebih bisa lagi dikenal oleh milenial. Atau mungkin misalnya seperti adakan 
lomba puisi yang kemudian itu jurinya mungkin bisa Fiersa Besari, itu kan terkenal juga 
di kalangan milenial mungkin bisa seperti itu, banyak yang tertarik itu. 

Um Baik, terima kasih AY. AY, ada yang mau ditambahkan? 

AY Itu aja kak. 

Um Baik, NA? 

NA Itu yang program TV yang bisa yang saya tawarkan. Terus tadi MA  ada bahasanya kalau 
itu bisa kan tagline-nyaTVRI pemersatu bangsa. Tergantung bagaimana cara 
membangun program TV kalau dari awal ini yang di belakang Ini program TV, begitu 
niatnya pasti bakalan begitu tapi kalau ada tagline yang lebih menekankan lomba nyanyi 
lagu daerah itu tanpa menghilangkan identitas identiknya TVRI tentang nasional atau 
lagu daerah tentang daerah-daerah itu bakalan tidak ada di pemikiran seperti itu Ini kan 
untuk bagaimana cara menggaet kaum milenial.  
Mungkin itu salah satu caranya, terus tadi ada saran dihadirkan toko seperti Najwa 
Shihab, nah sekarang kan Nazwa Shihab lagi tren di kalangan milenial, tapi ada tapinya 
di situ juga ada orang-orang tertentu bisa jadi kayak Nazwa Shihab juga tidak netral, 
bukan, bukan juga enggak netral apa tidak, maksudku ada media image-nya terbangun 
kalau Nazwa Shihab itu di sini dia bertindak, dibagian ini fokusnya dia, kalau kita hadirkan 
lagi Nazwa Shihab atau tokoh-tokoh lain di TVRI mungkin itu bakalan berubah imagenya 
TVRI. 
Untuk tentang Quality saya rasa kalau TVRI itu sudah cukup dengan berita-beritanya, 
terus tentang program TV yang ke kampus-kampus Kalau tidak salah ingat saya pernah 
nonton di TVRI itu ada kayak debat atau cerdas cermat kalau enggak salah itu antar 
kampus, kalau saya enggak salah ingat itu ada program itu. 

Um Baik, terima kasih masukannya NA, yang kita curah pendapat di sini tidak saling menilai 
pendapat, tapi menampung saja dulu karena bagaimanapun apa namanya televisi juga 
butuh riset tentang televisi ini juga butuh masukan ya untuk hal-hal ini. 
Baik, Kina, ada tambahan Kina? Tadi putus di tengah jalan, baik, sambil menunggu 
apakah Anda tahu mengenai Lembaga Penyiaran Publik? NA  mungkin? 

NA Saya kak, apa kak tadi pertanyaannya? 

Um Lembaga Penyiaran Publik atau LPP, Anda tahu istilah ini? 

NA Enggak kak, baru saya dengar itu kalau untuk KPI mungkin saya sering dengar kalau untuk 
LPP, pernah dengar waktu mata kuliah jurnalistik kak tapi nggak terlalu mendalam, kayak 
asing itu nama, tidak terlalu familiar. 

Um Sayup-sayup ya? Ya enggak apa-apa. 
Oke, AY gimana AY? Pernah dengar tentang LPP? 

AY Sama, sama juga baru dengar kak. 

Um Baik, MA  di mana MA? 

MA Sama kak, yang saya kenal KPI. 

Um Oke, Kina, bisa dengar saya? 
Kita lanjut ya Jadi kalau dilihat dari apa yang Anda sampaikan ke TVRI? 

NuA Kak, 

Um Ya, silakan Kina. 
Pernah dengar LPP? lembaga penyiaran publik? silakan 
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Baik, kita mudah-mudahan bisa selesai 2:15 ya, saya beberapa pertanyaan lagi ya 
mungkin nanti kita bisa apa namanya selesaikan sebentar lagi setelah ini. 

NuA Apa kak? KPI? 

Um LPP, lembaga penyiaran publik? 

NuA Oh, pernah kak, pernah dengar 

Um Apa itu? 

NuA Lembaga Penyiaran Publik ya kak? Tapi itu di mata kuliah jurnalistik kak, tapi enggak 
terlalu dalam juga. Yang RRI, apa sih kalau enggak salah. Cuma sebatas itu kak enggak 
dalamin juga. 

Um Apakah Anda tahu kaitan antara LPP dengan TVRI? 

NuA Ohh tidak kak tidak tahu. 

Um Nah, balik lagi ya ke TVRI. Apakah TVRI ini sebaiknya punya siaran yang berbeda dengan 
televisi swasta? Kina? 

NuA Siapa ini Kak ditanya duluan. Kenapa tadi kak yang berbeda dengan. 

Um Nanti saya ketik ya, nanti saya chat Anda. MA, silakan MA. 

MA Bisa diulang nggak pertanyaan? 

Um Apakah TVRI sebaiknya punya siaran yang berbeda dengan televisi swasta? 

MA Sebaiknya seperti itu kak 

Um Jadi misalnya gini, apakah lebih banyak ke berita atau harus ada hiburannya juga? 

MA Harus lah, bagi saya juga harus ada hiburannya, karena tidak semua orang membaca 
dalam hal ini televisi, melalui televisi hanya dengan berita saja jadi untuk memenuhi 
segala kebutuhan yang ada perlu juga ada hiburan. 

Um NA sebentar lagi, MA  sedang bicara, setelah itu Anda, silakan 

MA Saya pikir cukup kak jawabannya. 

Um Oke, baik, NuA? Hilang, NA? 

NA Bisa diulang pertanyaannya kak? 

Um Baik, NA  pertanyaannya adalah Apakah TVRI sebaiknya mempunyai program yang sama 
dengan televisi swasta? 

NA Kalau saya rasa tidak perlu kak, karena TVRI kan punya ciri khasnya sendiri tidak perlu 
samakan dengan stasiun swasta, karena kalau dia sudah sama dengan stasiun-stasiun 
yang lain orang bakalan berpikiran, aih, tidak ada identiknya dari TVRI tidak usah nonton 
itu. stasiun TV yang ini saja, apalagi sekarang kan TVRI sudah bagus kak program-
programnya saya rasa. 

Um Baik, apakah TVRI harus meningkatkan kualitas dari beritanya menurut Anda? 

NA Kalau saya untuk peningkatannya, kalau peningkatan ke arah yang lebih bagus Iya pasti 
kak tapi jangan peningkatannya kayak berita-berita yang lain kayak ada orang di 
belakang itu mungkin enggak usah ini kak, tapi kalau untuk peningkatan bagaimana lebih 
baik mungkin itu bisa. 

Um Oke, baik, AY? Apakah TVRI perlu punya program yang berbeda dengan TV swasta dan 
apakah fokus pada berita saja dan tidak dan tidak ada hiburan atau perlu nama porsi 
hiburan? Halo AY, masih bergabung dengan kita? 



336 
 

AY Kalau saya kak mungkin hiburannya mungkin ditambah, tapi hiburan ini bersifat edukatif 
atau mungkin juga bisa ditambahkan mungkin acara pantun yang edukatif mungkin itu 
kak. Tapi kalau untuk apa namanya enggak mesti sama acaranya dengan stasiun TV yang 
lain. Cuman penambahan hiburan aja sih.  

Um Baik, NA sudah, NA sudah keluar lagi dari kita. 
Bagaimana dengan acara-acara yang sifatnya lokal? Menurut Anda apakah perlu 
ditambah? Porsinya tetap atau dikurangi? Silakan NA. 

NA Kalau untuk lokal saya rasa perlu ditingkatkan kak, termasuk juga tentang tempat karena 
ada programnya itu yang kayak nyanyi yang habis maghrib saya rasa itu tempatnya 
enggak bagaimana kita sempit ke ruangnya. Nah mungkin untuk tempat bisa diperluas 
atau misalnya lokal kayak Makassar kan masuk ke kategori kota besar jadi mungkin bisa 
lebih bagus peningkatannya untuk TVRI lokal di Makasar kak. 
Terus ada tadi sedikit tambahan kak yang program TV yang perlu di TVRI, waktu dulu 
saya kecil itu berefek sekali program TV tentang kreativitas tentang kerajinan, nah 
sekarang saya rasa di TVRI itu sudah hilang kak yang seperti itu padahal itu bagus untuk 
anak-anak, karena bisa meningkatkan daya kreativitasnya walaupun tidak diajarkan 
secara langsung. Tapi dari situ bisa meningkatkan kreativitas anak-anak dengan 
menonton bagusnya juga lebih terpanggil aih bagusnya bikin beginian kita coba-coba 
karena itu saya rasakan dulu waktu kecil kak nonton program TV itu. 

Um Baik, ada lagi NA? Oke, MA? 

MA Iya kak. Halo kak. 

Um Halo MA gimana kira-kira untuk apa namanya apa TVRI? Apakah fokus ke berita apa 
hiburan, tadi sudah dijawab dua-duanya ya, tapi apakah lebih pas menetapkan muatan 
lokal atau mengurangi atau mengubah? Silakan. 

MA Kalau saya sebenarnya untuk berita pasti porsinya sudah ada dan tidak mesti juga terlalu 
banyak karena kan dalam hal pemberitaan, terkadang program TV di beberapa juga 
stasiun TV itu juga ada beberapa jenis misalnya ada yang berita pagi, siang, sore atau 
malam, bahkan tengah malam. Dan saya pikir porsinya sudah cukup pas, untuk berita 
tidak musti ditambahkan porsinya, cukup hiburan saja yang ditambahkan porsinya. Dan 
ini kan ini TVRI merupakan satu-satunya mungkin, setahu saya satu-satunya yang apa 
namanya stasiun telvisi yang dimiliki negara. 
Dan saya tadi sempat searching LPP, karena penasaran saya tinggi, jadi baru saja saya 
searching ternyata ini TVRI LPP, jadi untuk menjelaskan itu karena saya baru tahu tentang 
LPP itu, wajar saja kalau misalnya kita agak kesulitan untuk bersaing dengan TV swasta. 
Jadi untuk saran saya hiburan tetap bisa ditambahkan, muatan lokal juga ditambahkan, 
oleh karena itu yang menjadi ciri khas karena misalkan saya kasih contoh, ketika kita 
bicara tentang air mineral adalah Aqua misalnya, saya mau TVRI juga seperti itu, ketika 
kita bicara tentang TV Republik Indonesia atau TV yang memberitakan tentang edukatif 
dan muatan lokal, daerah, pokoknya segala macam substansi isi yang ada di Indonesia itu 
harus melalui TVRI. 
Jadi TV-TV lain sudah punya stigma yang lain, kalau saya mau seperti itu, kearifan lokal, 
muatan lokal ataupun berita-berita yang sekiranya perlu untuk kita beritakan misalkan 
tentang tokoh-tokoh lokal, termasuk tokoh organisasi, influencer lokal dan sebagainya, 
itu perlu juga diberitakan, supaya orang yang mulai beralih membuat konten merilis di 
YouTube itu bisa saja merintis kerja sama dengan TVRI ini. Jadi bukan orang yang 
terkenal, tetapi kita yang mau memperkenalkan orang dari lokal itu supaya bisa terkenal 
secara nasional. Dengan hasil kreativitasnya melalui konten YouTube. Jadi bukan kita 
mengambil karena dia terkenal di youtube, tapi kita yang memperkenalkan di TV supaya 
dia bisa terkenal di media sosial, mungkin itu kak. 
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Um Oke MA, terima kasih. AY  ada tambahan? 

AY Kalau saya itu saja kak, hiburannya ditambahkan kalau untuk beritanya sendiri mungkin 
porsinya untuk saya sudah cukup, pokoknya saya setuju dengan AY  itu tentang membuat 
kerajinan-kerajinan, orang milenial suka itu, yang dalam 5 menit dalam membuat suatu 
karya. Itu sering sekali ditonton oleh adik saya. Seperti itu kak. 

Um Kalau untuk muatan lokal? 

AY Muatan lokal mungkin juga bisa ditambah supaya kita ini bisa lebih mengenal lagi 
tentang kedaerahan kita. 

Um NA sudah bergabung dengan kita? Ada tambahan NuA? Terkait dengan muatan lokal itu 
sendiri? 

NuA Sudah kak sudah masuk Alhamdulillah. Iya kak, apa tadi kak pertanyaannya?  

Um Muatan lokal untuk TVRI. Sambil nanti yang lain saya ini ya, untuk pesan terakhir untuk 
TVRI. Saya minta siapkan pesan terakhir untuk TVRI. NA silakan, 

NuA Iya kak, jadi Kak tadi mengenai muatan lokal di TVRI ya kak? 
Jadi NA sebenarnya cukup setuju juga dengan yang disampaikan tadi sama teman-teman 
ada Kak MA  ada AY  dan Kak NA  cuma tadi sempat terputus Jadi kalau untuk muatan 
lokalnya mungkin boleh ditambahkan tapi tidak mengurangi dari ciri khasnya TVRI sendiri 
apalagi dari segi untuk beritanya kak sudah sangat bagus sekali. 

Um Kekuatannya di situ ya? 

NuA Kekuatannya memang di situ kak yang terkenalnya, terus kalau untuk apa seperti yang 
dikatakan AY  mungkin sebagai inovasi baru mungkin boleh ditambahkan program-
program TV yang lain di mana program TV-nya ini Kak dia milenial tapi tetap edukatif 
seperti itu. milenial tapi tetap edukatif, ya mungkin boleh masukan kayak mungkin kalau 
di TV-TV lain yang menjadi trending kan kayak kehidupan artis dan sebagainya meskipun 
tidak semua orang suka seperti itu ya nanti mungkin boleh di pola sedemikian rupa, 
diubah bagaimana caranya biar yang ditampilkan itu lebih edukatif kak. Seperti itu. dan 
apa namanya. 

Um Sekaligus pesan terakhir NA untuk TVRI kalau ada saran masukan. 

NuA Ohh ya Jadi kalau untuk TVRI kan sebenarnya saya pribadi sebagai warga lokal yang juga 
punya TV lokal TVRI, pertama sangat apresiasi sekali termasuk dalam riset ini saya 
apresiasi sekali terima kasih banyak Kak Ummi dan Kak Ike. Terus kalau untuk saran dan 
masukan memang tidak dapat dipungkiri bahwa stasiun televisi sekarang ini untuk 
menaikan rating mereka masing-masing mereka berlomba-lomba untuk menayangkan 
program-program yang pasti menarik. Bahkan mereka rela menjual yang kontroversial 
dan sebagainya karena memburu rating tersebut kak. 
Kita tidak melihat apa yang mereka tampilkan dari substansi mungkin banyak sekali pro 
dan kontra ada yang setuju ada yang tidak setuju, tapi sebenarnya yang yang mereka 
kejar itu adalah rating. Terus kalau untuk saran jangan mau dikalah kak, maksudnya 
apalagi TVRI ini sudah punya ciri khas tersendiri bagaimana caranya supaya TVRI bisa 
mengembangkan ciri khas tersebut dengan program-program yang diperbaharui seperti 
itu kak. Diperbaharui di mana juga program-programnya ini bukan yang tadi mungkin 
dibahas bahwa hanya kesannya ini kayak kebanyakan orang tua atau orang-orang yang 
memang pecinta berita atau orang-orang yang suka nonton TV sih tahu TVRI. Tapi 
bagaimana meskipun mereka bukan pecinta berita dan sebagai-sebagainya mereka bisa 
suka dengan yang ditawarkan oleh TVRI itu sendiri, cuma mungkin kalau untuk saran 
program apa sih yang bagus buat TVRI, untuk menarik perhatian dari milenial mungkin 
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NA belum punya masukan untuk itu kak, soalnya NA belum punya pengalaman kak dunia 
TV tersendiri. 

Um Baik, berikutnya NA silakan. Pesan terakhir. 

NA Pesan terakhir saya untuk TVRI itu Kak mungkin untuk identiknya dipertahankan yang 
sekarang apalagi soal politik dipertahankan harus netral pro terhadap rakyat. Mungkin 
itu saja kak pesan untuk TVRI karena kita kan harapannya rakyat ini mau punya stasiun 
TV yang betul-betul pro atas rakyat dan tidak kontroversial kayak stasiun TV yang lain 
kak, seperti itu. 

Um Terima kasih NA. MA  silakan. Pesan terakhir. Setelah itu AY. 

MA Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. 

Um Sepertinya masih mute ya MA? 

MA Sudah kak, kedengaran? Ya, jadi untuk pesan terakhir saya terima kasih sebelumnya saya 
ucapkan atas kesempatan yang diberikan dalam FGD ini dan pesan saya terhadap TVRI 
saya pikir untuk menjelaskan Indonesia melalui televisi ini, memang penting kita 
mencakup seluruhnya tidak hanya sebagian tetapi seluruhnya termasuk apa-apa 
kemudian ada bukan hanya dalam persoalan daerah, tapi secara nasional itu beberapa 
instrumen-instrumen penting juga pasti dilibatkan jadi misalkan ada beberapa program 
TV itu yang menyiarkan secara langsung untuk program TV nya kak, ini yang penting 
persoalan publikasinya karena saya pikir di beberapa stasiun televisi yang lain mereka 
juga lakukan publikasi yang masif di media sosial dalam bentuk flyer, pamflet dan 
videotron. Itu juga perlu dilakukan TVRI, seperti itu kak. Masivikasi Publikasinya yang 
belum terlalu karena tagline pemersatu bangsa sepertinya belum melekat dalam pikiran 
milenial. Mungkin itu kak. 

Um Baik, MA  terima kasih. Terakhir AY? Silakan. AY  masih bersama kami? 

AY Untuk pesan terakhirnya, yaitu mungkin untuk TVRI adalah pertahankan keunikan yang 
ada kemudian kekuatan kelebihan yang sudah ada, kemudian tetap masivkan publikasi 
tentang program-program acara televisi di TVRI itu sendiri. Seperti itu. 

Um AY  terima kasih. 
Baik, Terima kasih saya ucapkan kepada MA, NA, AY  dan NA yang sudah dengan sangat 
sabar mengikuti sesi FGD di ini ya dan sudah banyak sekali memberikan inside kepada 
kami tim riset yang sedang meneliti mengenai perilaku menonton televisi di kalangan 
Anda, milenial, sebenarnya Anda termasuknya Gen Z ya. 
Baik, saya ucapkan terima kasih nanti Mbak Ike juga akan mengontak Anda, ini 
internetnya, jaringannya payah sekali, tapi kami akan mengganti biaya internet yang 
Anda keluarkan ini sebagai rasa terima kasih kami Anda sudah berpartisipasi di dalam 
penelitian ini. Terima kasih banyak, saya ucapkan selamat siang, selamat sore mungkin 
di Makassar, sampai jumpa lagi, sampai ketemu. 

 (FGD berakhir) (De/IS) 
 

------- 
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