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Jika berlebihan disebut sebagai satu-satunya, bisa dipastikan institusi 
rating adalah otoritas utama untuk menilai dan menentukan kadar 
kepantasan program tayangan televisi di Indonesia saat ini. Rating bagaikan 
the impartial spectator, otoritas moral yang menentukan program apa yang 
harus diproduksi atau direproduksi, serta program-program apa yang bisa 
diabaikan oleh stasiun televisi. Stasiun televisi bisa saja reluctan atau apriori 
terhadap kritik dan evaluasi masyarakat. Kritik dari masyarakat bahkan 
sering diperlakukan sebagai ancaman. Namun khusus terhadap hasil 
perhitungan rating, stasiun televisi pada umumnya tidak bisa berkata 
“Tidak”. 

Dalam konteks inilah, Yayasan SET, IJTI, Yayasan Tifa, Habibie Center, 
LSPR beserta jaringan “Masyarakat Pecinta Televisi Indonesia” di 11 kota 
besar melaksanakan riset “Rating Publik”. Dengan menggunakan survey 
panel Peer Group Assessment, sebanyak 220 orang pemerhati televisi 
memberikan penilaian terhadap kualitas program-program televisi yang telah 
ditentukan sebelumnya. Pada tahap pertama, Riset rating publik memilih 
program hiburan, talkshow, dan berita regular pada bulan Februari 2008. 
Basis penilaian terutama pada 5 program dengan rating/share tertinggi pada 
masing-masing kategori. 

Survey panel ini bertujuan untuk memberikan referensi penilaian 
berbasis kualitas terhadap program televisi. Sejauh ini, penilaian itu 
didominasi oleh penilaian kuantitatif : melulu menilai suatu program televisi 
berdasarkan besarnya jumlah penonton. Penilaian program televisi berbasis 
pada kualitas program, dibutuhkan untuk memberikan pedoman bagi 
masyarakat untuk kritis dan selektif terhadap program televisi, serta bagi 
para praktisi penyiaran agar lebih peduli terhadap masalah-masalah kualitas 
dan dampak program yang ditayangkan kepada masyarakat, dan tidak hanya 
berorientasi pada hitungan-hitungan kuantitatif. Survei panel ini 
direncanakan akan dilaksanakan secara reguler 5 kali dalam setahun. 

 
Secara umum, berikut ini hasil-hasil Rating Publik yang telah kami 

laksanakan : 
 

1. Tingginya angka rating dan share program televisi ternyata tidak 
berbanding lurus dengan hasil penilaian atas kualitas program tersebut. 
Rating Publik yang kami lakukan menunjukkan adanya kesenjangan 
antara program televisi yang paling berkualitas dengan program televisi 
yang mempunyai rating dan share tertinggi. Program yang dinilai paling 
berkualitas didominasi oleh program-program berita reguler (reguler 
news program) dan talkshow. Sementara program televisi dengan rating 
dan share tertinggi, didominasi program hiburan, terutama sekali 



sinetron. Empat Program Televisi Terbaik pada bulan Februari 2008 
adalah : 1) Kick Andy Metro TV, 2) Liputan 6 Petang SCTV; 3) Si Bolang 
Trans 7; 4) Metro Realitas Metro TV. Bandingkan dengan Empat 
Program dengan rating/share tertinggi : 1) Azizah SCTV; 2) Cinta 
Bunga SCTV; 3) Super Mama Indosiar; 4) Cahaya RCTI.  

2. Program Berita Televisi secara umum dinilai berkualitas dan 
bermanfaat bagi pemirsa, yakni dalam aspek : 1) Menambah 
Pengetahuan Pemirsa, 2) Memberi Peringatan Kepada Pemirsa, 3) 
Meningkatkan Empati Sosial, 4) Mengangkat Kepentingan Publik. 

3. Program Talkshow Televisi secara umum dinilai berkualitas dalam 
aspek : 1) Menambah Pengetahuan Pemirsa, 2) Meningkatkan Empati 
Sosial, 3) Meningkatkan Daya Kritis, 4) Mengangkat Kepentingan Publik, 
5) Memberikan Hiburan. 

4. Program Hiburan Televisi secara umum dinilai kurang berkualitas, 
karena lemah dalam hal : 1) Meningkatkan Empati Sosial, 2) 
Memberikan Model Perilaku Yang Baik, 3) Menghindari Adegan Non 
Kekerasan, 4) Menghindari Muatan Non Pornografi, 5) Mengangkat 
Tema Yang Relevans Bagi Publik, 6) Menyajikan Tayangan Yang Ramah 
Anak, 7) Menyajikan Materi Yang Tidak Bias Gender 

5. Program Televisi di Indonesia secara keseluruhan dinilai berkualitas 
biasa-biasa saja. 

6. Program Anak-Anak, Kriminalitas, dan Hiburan di televisi secara 
keseluruhan mendapatkan penilaian kurang berkualitas. 

7. Program Politik, Ekonomi, dan Agama secara keseluruhan 
mendapatkan penilaian berkualitas biasa-biasa saja. 

8. Hanya Program Olah Raga yang mendapatkan penilaian sebagai 
program yang berkualitas baik.  

 
Demikian hasil Rating Publik yang telah kami lakukan (Hasil lebih 

lengkap dapat dilihat dalam Laporan Akhir Rating Publik). Semoga dapat 
disebarluaskan dan dapat menjadi referensi untuk menilai program televisi di 
Indonesia. Kami memohon masukan-masukan untuk perbaikan pada 
penyelenggaraan berikutnya. Atas kerjasamanya, kami mengucapkan terima 
kasih. 
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