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ABSTRAK 

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan anak sebagai 

konsumen televisi pada tayangan Infotainment. Infotainment adalah salah satu 

jenis pengembangan bahasa yang kemudian menjadi istilah populer untuk berita 

ringan yang menghibur atau informasi hiburan. Anak secara khusus adalah 

sebagai konsumen menonton acara infotaiment. Seharusnya adanya perlindungan 

terhadap anak juga dapat dijadikan solusi bagi terbatasnya tayangan-tayangan 

infotaiment yang mengudara di televisi. Disebutkan di dalam Undang-Undang 

No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seperti yang terdapat di dalam 

pasal 1 angka 12, yaitu: “Hak anak adalah bagian dari hak azasi manusia yang 

wajib dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, 

pemerintah dan negara.” 

Tujuannya adalah mengetahui peraturan perundang-undangan ini dapat 

melindungi anak atau tidak dapat melindungi anak dalam hal sebagai konsumen 

program pertelevisian dalam tayangan infotainment. 

Kesimpulannya adalah di dalam 3 peraturan perundang-undangan yang mengatur 

perlindungan anak sebagai konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2002 Tentang Penyiaran, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen tidak memberikan perlindungan hukum bagi anak di 

dalam 12 acara infotainment di 3 stasiun televisi yang penulis teliti sebagai objek 

penelitian. 

Kata Kunci: Anak, Infotainment, Perlindungan Konsumen 
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ABSTRACT 

This thesis aims to analyze how the protection of children as Televisions’ 

consumers on Infotainment Impressions. Infotainment is one type of language 

expansion then became a popular term for a light news entertainment or 

entertainment information. In particular Children are consumers who watch 

infotainment. The protection of the children should also be used as a solution to 

reduce of the Infotainment shows that aired on television. Mentioned in the 

Constitution – Regulation No.23 of 2002 on Child Protection as contained in 

Article 1 paragraph 12 , that : "The right of the children is a part of human rights 

that must be guaranteed protected and fulfilled by parents , families , communities 

, government and the state . " 

The goal is to know the regulation may protect the children or is unable to protect 

the children in terms of the consumer of television programs in the infotainment 

impressions. 

In conclusion, in the three regulations that manage the protection of children as 

consumer, which are Regulation No. 32 Year 2002 on Broadcasting , Regulation 

No.23 of 2002 on Child Protection , and Regulation No. 8 of 1999 on Consumer 

Protection does not provide legal protection for children in the 12 infotainment 

impressions in 3 television stations which writer have researched as an object of 

research . 

Keywords : Children , Infotainment , Consumer Protection 

 

PENDAHULUAN 

Saat ini yang masih sangat laris diperbincangkan adalah acara infotainment. 

Kata infotainment adalah salah satu jenis penggelembungan bahasa yang kemudian 

menjadi istilah populer untuk berita ringan yang menghibur atau informasi hiburan. 

Infotainment kependekan dari istilah Inggris information-entertainment. 

Infotainment di Indonesia identik dengan acara televisi yang menyajikan berita 

selebritis dan memiliki ciri khas penyampaian yang unik.
1
 Dibalik eksistensi 

infotaiment saat ini, perlu dipikirkan sejenak tentang apa dan siapa yang menonton 

acara tersebut. Bahkan di setiap infotainment lebih kepada tidak menunjukkan 

bahwa infotainment ini layak ditonton oleh siapa. Karena itulah tidak menutup 

                                                           
1
 http://id.wikipedia.org/wiki/Infotainment.html, diunduh pada tanggal 18 April 2013, pukul  04:10 
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kemungkinan bahwa anak-anak juga melihat tayangan tersebut. Membicarakan 

dampak negatif terhadap anak, tak akan pernah selesai, selain itu, porsi waktu dari 

tayangan televisi untuk anak yang sedikit dan terbatas, bukanlah faktor mutlak 

yang menyebabkan terganggunya kepribadian anak.
2
 Anak secara khusus adalah 

sebagai konsumen menonton acara infotaiment. Seharusnya adanya perlindungan 

terhadap anak juga dapat dijadikan solusi bagi terbatasnya tayangan-tayangan 

infotaiment yang mengudara di televisi. Seperti yang disebutkan di dalam Undang-

Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat di dalam 

pasal 1 angka 1, yaitu: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang 

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 

konsumen.” Kemudian selain tentang perlindungan konsumen, hak-hak sebagai 

anak juga diatur dalam Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak seperti yang terdapat di dalam pasal 1 angka 12, yaitu: “Hak anak adalah 

bagian dari hak azasi manusia yang wajib dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh 

orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.” Selain kedua undang-

undang tersebut, berita-berita yang disiarkan oleh satu media televisi pada satu 

stasiun televisi juga harus memuat tujuan, dan fungsi penyiaran itu sendiri. 

Dijalaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran di 

dalam pasal 3 yang memuat tentang tujuan penyiaran itu sendiri: “Penyiaran 

diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya 

watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan 

bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat 

yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri 

                                                           
2
 Wawan Kuswandi, 1996,Komunikasi Massa SebuahAnalisis Media Televisi, Jakarta: PT Rineka 

Cipta,, hal.63. 
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penyiaran Indonesia.” Selain di dalam pasal 3, disebutkan juga fungsi dari 

penyiaran itu sendiri, yaitu di dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2002 tentang Penyiaran yang memuat tentang: “(1) Penyiaran sebagai 

kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, 

pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.” Dalam kedua pasal 

tersebut jelas diterangkan tentang tujuan dan fungsi penyiaran, namun dilihat dari 

bentuk siaran infotainment itu sendiri, belum memuat adanya unsur-unsur yang 

menyatakan fungsi dan tujuan dari penyiaran tersebut. Maka dengan jelas 

diterangkan bahwa seharusnya pemerintah ikut ambil andil dalam melindungi ha-

hak anak sebagai penerus bangsa untuk dilindungi, meskipun secara tidak 

langsung. Hal-hal sederhana seperti itu saja berdampak besar apabila dibiarkan, 

apalagi dengan melihat pertumbuhan remaja jaman sekarang. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka masalahnya dapatlah 

di rumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah profil infotainment yang 

ditayangkan stasiun televisi RCTI, Trans TV dan SCTV ? (2) Bagaimanakah 

perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai konsumen infotainment  

yang ditayangkan stasiun televisi RCTI, Trans TV, dan SCTV? 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adaah : (1) Untuk mendeskripsikan 

profil dari masing-masing infotainment yang ada khususnya di stasiun televise 

RCTI, Trans TV dan SCTV. (2) Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum 

terhadap anak sebagai konsumen televise RCTI, Trans TV, dan SCTV. 

Dengan di adakannya penelitian ini, diharapkan agar dapat bermanfaat: (1) 

Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai penelitian awal 
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yang berguna untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam, di samping itu 

pula diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap khasanah ilmu hukum 

pada umumnya dan hukum perlindungan konsumen pada khususnya. (2) Manfaat 

secara praktis, hasil penelitian ini sebagai bahan pengetahuan dan wawasan bagi 

penulis, serta sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar 

sarjana hukum UMS. 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: Dari berbagai jenis metode pendekatan yuridis normatif yang dikenal, 

penulis memilih bentuk pendekatan normatif yang berupa, inventarisasi  peraturan 

perundang-undangan dan pengkajian terhadap penemuan hukum in-concreto. 

Peraturan perundang-undangan lain yang ada (disamping juga doktrin dan teori 

hukum), dijadikan sebagai premis mayornya, kemudian data sekunder yang lain 

serta data primer yang terkait, sebagai premis minornya, terakhir konklusi akan 

diambil dengan cara membandingkan data sekunder yang ada dan yang sudah 

diolah  dengan berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin dan teori hukum 

yang ada, sehingga pada tahap akhirnya akan ditemukan hukum in-concertonya. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Media massa dimaksudkan sebagai proses penyampaian berita melalui 

sarana teknis untuk kepentingan umum dan kelompok besar yang tidak dikenal, di 

mana penerima dapat menjawab secara langsung pada berita itu.
3
 

                                                           
3
 JVS. Tondowidjojo CM, 1985, Media Massa Dan Pendidikan, Yogyakarta: Kanisius, hal: 11 
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Dalam hal ini media massa adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi 

massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, 

memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk 

tulisan suara gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk 

lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran 

yang tersedia.
4
 

Infotainment adalah salah satu media massa yang saat ini banyak 

diperbincangkan oleh khalayak. Infotainment adalah berita yang menyajikan 

informasi mengenai kehidupan orang-orang yang dikenal masyarakat (selebritis) 

dan arena sebagian besar dari mereka bekerja pada industri hiburan seperti pemain 

film/sinetron, penyanyi, dan sebagainya maka berita mengenai mereka disebut juga 

infotainment. Infotainment adalah salah satu bentuk berita keras karena memuat 

informasi yang harus segera ditayangkan. Dewasa ini, infotainment disajikan 

dalam program berita sendiri yang terpisah dan khusus menampilkan berita-berita 

mengenai kehidupan selebritis.
5
 

Menurut Iswandi Syahputra infotainment adalah kemasan acara yang 

bersifat informatif namun dibungkus dan disisipi dengan entertainment untuk 

menarik perhatian sehingga informasi sebagai pesan utamanya dapat diterima.
6
 

                                                           
4
 Desi Listrina Wirantani, 2006, Anak dan Cerita Komik (Studi Tentang Perlindungan Hukum 

Terhadap Anak Sebagai Konsumen Cerita Komik), Surakarta: Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, tidak dipublikasikan, Hal 21 
5
  Morrisan, 2008, Jurnalistik Televisi Mutakhir, Jakarta : Kencana, hal. 27. 

6 Iswandi Syahputra, 2006,  Junalistik Infotainment : Kancah Baru Jurnalistik dalam 

IndustriTelevisi, Jogjakarta : Pilar Media, hal 66. 
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Infotainment lahir berawal dari sebuah media cetak di Indonesia pada tahun 

1975 yang terbit pertama kali Batavische Bouvellesen Politique Raisonnemenentes 

dibawah pimpinan pemerintah Belanda. Konsep Infotainment dicetuskan oleh John 

Hopkins Uneversity (JHU), Naltimore, Amerika Serikat, dengan misi kemanusiaan. 

Infotainment tidak lain akan selalu mengembangkan popularitas sebagai public figure 

yang menjadi bahan sorotannya, karena hak privasi seorang public figure seakan 

menjadi sajian yang tidak ada habisnya untuk dikupas kepada khalayak . yang jelas 

disini terjadi politik Infotainment.
7
 

Pembicaraan tentang anak dan perlindungan tidak akan pernah berhenti 

sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus 

pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana 

pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, 

tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi 

sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju 

masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 

1945.
8
 

Ruang lingkup hukum perlindungan komsumen sulit dibatasi hanya dengan 

menampungnya dalam suatu jenis undang-undang seperti Undang-Undang tentang 

Perlindungan Konsumen. Hukum perlindungna konsumen selalu berhubungan dan 

                                                           
7
 Rendra Junanto, 2007, Pandangan Kyai NU Cabang Sleman Tentang Acara Infotainment di 

Televisi, Skripsi, Jogjakarta: Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga, Tidak Dipublikasikan, hal.30. 
8
 Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, hal. 1. 
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berinteraksi dengan berbagai bidang dan cabang hukum lain, karena pada tiap bidang 

dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpredikat “konsumen”.
9
 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Konsumen pasal 1 angka 2 

menyatakan: 

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia 

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain 

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” 

Suatu siaran televisi yang disajikan oleh stasiun televisi harus memuat etika-

etika tertentu sehingga layak untuk disajikan. Etika ini berhubungan dengan siapa 

yang menonton acara televisi tersebut dan juga melindungi hak-hak penonton sebagai 

konsumen penikmat siaran televisi. 

Mengenai siapa yang menonton acara televisi yang disajikan, berkaitan dengan 

ini, penulis menspesifikasikan berkaitan dengan anak. Anak adalah seorang konsumen 

yang sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh apa yang didengar dan dilihat., karena 

itu diperlukan kode etik tentang siaran yang disajikan khususnya siaran televisi untuk 

anak. 

Infotainment menjadi salah satu konsumsi terbanyak dalam sehari. Terkadang, 

orang tua tidak sadar akan bahaya anak yang melihat siaran infotainment yang 

tayangannya tidak semua dapat dipertontonkan oleh anak. Oleh sebab itu, penting 

adanya kode etik tentang penyiaran, untuk mengontrol tayangan televisi secara umum 

dan tayangan infotainment secara khusus. 

                                                           
9
 Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: PT Grasindo, hal.1. 
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Mengingat bahwa anak merupakan mahluk yang harus dilindungi, maka penulis 

mencoba untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan pada anak dalam 

bentuk tabel dan uraiannya, untuk mengetahui sebatas mana ketiga Undang-Undang 

tersebut memberikan perlindungan hukumnya pada anak. Dalam hal ini penulis 

mencoba melihatnya dari hak-hak anak dan tujuan perlindungan anak. 

Tujuan Perlindungan Anak dilihat dari Undang-Undang No.23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan anak Pada pasal 3 menyatakan: 

”Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak 

agar  dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal 

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang 

berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”. 

 

Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa tujuan dari perlindungan anak 

adalah : 

a. Melindungi dan menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh 

dan berkembang.  

b. Melindungi dan menjamin hak-hak anak agar dapat berpartisipasi 

secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia.  

c. Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.  

d. Agar anak mendapat langkah-langkah perlindungan khusus. 

Hak Anak dilihat dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak pada: 

Pasal 4, menyatakan: 
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“Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi 

secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 

mendapat perlindungan dar kekerasan dan diskriminasi.” 

 

Pasal 6, menyatakan: 

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan 

berekpresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan 

orang tua.” 

 

Pasal 10, menyatakan: 

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, 

mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan 

usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan 

dan kepatutan.” 

 

Bahwa prinsip umum (prinsip dasar) konvensi hak anak, meliputi: 

a. Non diskriminatif. 

b. Kepentingan yang  terbaik bagi anak 

c. Hak hidup, kelangsungan hidup dan berkembang. 

d. Menghargai pendapat anak.  

 

PEMBAHASAN 

Di dalam uraian ini penulis akan menguraikan perlindungan hukum 

terhadap anak sebagai konsumen infotainment: 1. Profil infotainment yang 

ditunjukkan oleh tiga stasiun televisi yaitu RCTI, SCTV dan TRANS TV, 

menunjukkan bahwa: a. Terdapat tayangan 12 infotainment setiap minggunya yang 

dikonsumsi oleh anak-anak; b. Dari 12 infotainment yang ditayangkan, terdapat 

hasil profil infotainment yang sesuai dan tidak sesuai berdasarkan ketentuan 

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, di stasiun televisi RCTI, 

SCTV dan TRANS TV, adalah sebagai berikut: 1) Waktu penayangan. Sebanyak 
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12 infotainment yang tayang  di tiga stasiun televisi sudah memenuhi ketentuan ini 

dalam jumlah prosentasenya ( 100 % ). Tetapi pada dasarnya walaupun dengan 

adanya ketentuan waktu penayangan tersebut ternyata dapat membuat pergeseran 

waktu sekolah, bermain dan belajar anak. 2) Pencantuman klausula khalayak 

penonton. Sebanyak 12 infotainment yang tayang di tiga stasiun televisi sudah 

memenuhi ketentuan ini dalam jumlah prosentasenya (100%). Muncul 

penggolongan klasifikasi khalayak penonton bukan hanya ( A ) untuk anak, ( R ) 

untuk remaja, ( D ) untuk dewasa dan ( SU ) untuk segala umur, dari hasil 

penelitian muncul ( BO ) yang berarti bimbingan orang tua. Padahal untuk 

klasifikasi ( BO ) tidak diatur di dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar 

Program Siaran. 3) Ketentuan isi siaran bagi anak. Ketentuan isi siaran bagi anak 

ini terbagi sebagai berikut: a) Program tersebut khusus dibuat dan ditujukan untuk 

anak. Semua infotainment tidak memenuhi ketentuan ini adalah 12 sinetron dalam 

jumlah prosentasenya ( 100% ). Ternyata dari jumlah tersebut infotainment yang 

dibuat dan ditujukan khusus untuk anak masih sangat minim atau bahkan bisa 

dikatakan tidak ada. b) Program tersebut berisikan materi, gaya penceritaan, 

tampilan yang sesuai dengan dan tidak merugikan perkembangan dan kesehatan 

anak. Infotainment yang telah sesuai adalah 8 infotainment dengan prosentase 

(66,67%), sedangkan yang tidak sesuai adalah 4 infotainment dengan prosentase 

(33,33%), ini dilakukan dari hasil pengamatan di 3 stasiun televisi yang berbeda. 

Masih banyak adegan dan penceritaan serta tampilan pembawaan dari acara 

infotainment yang tidak sesuai untuk anak dan merugikan perkembangan dan 

kesehatan anak. c) Program tersebut tidak menonjolkan kekerasan (baik perilaku 

verbal maupun non-verbal) serta menyajikan adegan kekerasan yang mudah ditiru 
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anak-anak. Infotainment yang diteliti oleh ke 3 stasiun televisi tersebut 8 

infotainment memliki klasifikasi yang sesuai, dengan prosentase (66,67%) dan 

yang tidak sesuai dengan klasifikasi tersebut adalah 4 infotainment dengan 

perosentase (33,33%). Ternyata walaupun tidak ditampilkan, tetapi kemungkinan 

masih ada tayangan berita di infotainment yang memuat kekerasan yang menjadi 

daya tarik utama, karena sejatinya bahwa adegan-adegan yang ada di pemberitaan 

suatu media adalah hal yang terjadi secara spontanitas. d) Program tersebut tidak 

menyajikan adegan yang memperlihatkan perilaku atau situasi membahayakan 

yang muda atau mungkin dititu anak-anak. Materi pemberitaan dalam infotainment 

di 3 stasiun televisi yang berbeda, yang sesuai dengan kaslifikasi tersebut adalah 

10 infotainment, dengan jumlah prosentase (83,33%) dan yang tidak sesuai dengan 

klasifikasi tersebut adalah 2 infotainment dengan prosentase (16,67%). Meskipun 

demikian, hal-hal yang mungkin terjadi di dalam pemberitaan khususnya 

menyajikan adegan yang mudah ditiru anak-anak tetaplah ada, karena kembali lagi 

bahwa suatu pemberitaan adalah kehidupan yang nyata yang terjadi, dan bukan 

suatu rekayasa. e) Program tersebut tidak boleh mengandung muatan yang dapat 

mendorong anak belajar tentang perilaku yang tidak pantas, seperti, berpacaran 

saat anak-anak, bersikap kurang ajar pada orang tua atau guru, memaki orang lain 

dengan kata-kata kasar. Infotainment yang sesuai dengan klasifikasi ini hanya 4 

infotainment dengan prosentase (33,33%) sedangkan yang tidak sesuai dengan 

klasifikasi tersebut adalah 8 infotainment dengan prosentase (66,67%). Ternyata 

masih ada infotainment yang tidak memenuhi ketentuan ini, khususnya adalah 

berpacaran saat anak-anak, banyak sekali pemberitaan yang memuat hal tersebut 

secara nyata. f) Program tersebut seharusnya mengandung nilai-nilai pendidikan, 
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budi pekerti, hiburan, apresiasi esetetik dan menumbuhkan rasa ingin tahun 

mengenai lingkungan sekitar. Infotainment yang sesuai dengan klasifikasi ini 

adalah 11 infotainment dengan jumlah prosentase (91,67%), sedangkan 1 

infotainment tidak sesuai dengan klasifikasi tersebut dengan jumlah prosentase 

(8,33%). Masih ada infotainment yang tidak memberikan referensi pendidikan 

positif bagi anak. g) Jika program mengandung gambaran tentang nilai-nilai dari 

perilaku anti-sosial (seperti tamak, licik, berbohong), program tersebut harus juga 

menggambarkan sanksi atau akibat yang jelas dari perilaku tersebut. Ada 5 

infotainment yang sesuai dengan kriteria ini dengan klasifikasi ini dengan jumlah 

prosentase (41,67%) sedangkan yang tidak sesuai adalah 7 infotainment dengan 

jumlah prosentase (58,33%). Kebanyakan infotainment menampilkan sisi glamour 

dari para artis selebritis yang menunjukkan kesombongannya, bukan sifat yang 

baik bagi anak dengan meniru sifat tersebut, meskipun beberapa diantaranya telah 

mendapatkan sanksi akibat perbuatannya tersebut, namun kebanyakan tidak. h) 

Program tersebut tidak menuai materi yang mungkin dapat mengganggu 

perkembangan jiwa anak, seperti perceraian, perselingkuhan, bunuh diri dan 

penggunaan obat bius. Terdapat 6 infotainment yang sesuai dengan klasifikasi 

tersebut dengan prosentase (50%) sedangkan yang tidak sesuai dengan klasifikasi 

tersebut adalah 6 infotainment yaitu sekita (50%). Ini yang paling dimungkinkan 

tidak baik bagi perkembangan jiwa anak, karena sebagian infotainment selalu 

menayangkan pemberitaan tentang percerian dan juga narkoba yang bisa saja 

dilihat oleh anak-anak yang seharusnya tidak boleh mereka lihat. 1. Dari penelitian 

yang dilakukan oleh penulis pada perlindungan hukum yang diberikan pada anak 

sebagai konsumen infotainment terhadap profil infotainment seperti di atas 
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menunjukkan bahwa: a. Profil infotainment yang sudah memenuhi ketentuan 

memiliki perlindungan hukum terhadap anak dari tiga undang-undang yaitu: 1) 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran pada pasal-pasalnya 

berikut ini: a) Pasal 4 Ayat 1; b) Pasal 36 Ayat 1; c) Pasal 36 Ayat 3; d) Pasal 36 

Ayat 5 Huruf b 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen a) Pasal 4 Huruf c; b) Pasal 4 Huruf f ; c) Pasal 7 Huruf b; d) Pasal 8 

Ayat 1 Huruf f 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak a) Pasal 4; b) Pasal 9 Ayat 1; c) Pasal 10; d) Pasal 13 Ayat 1 Huruf b; e) 

Pasal 49; f) Pasal 56 Ayat 1 Huruf c. b. Profil infotainment yang tidak memenuhi 

ketentuan, berarti tidak memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari tiga 

undang-undang yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang 

Penyiaran a) Pasal 4 Ayat 1; b) Pasal 36 Ayat 1; c) Pasal 36 Ayat 3; d) Pasal 36 

Ayat 5 Huruf b. 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen a) Pasal 4 Huruf c; b) Pasal 4 Huruf f; c) Pasal 7 Huruf b; d) Pasal 8 

Ayat 1 Huruf f. 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak a) Pasal 4; b) Pasal 9 Ayat 1; c) Pasal 10; d) Pasal 13 Ayat 1 Huruf b; e) 

Pasal 49; f) Pasal 56 Ayat 1 huruf c. 1. Masing-masing undang-undang yaitu 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memiliki kekurangan dalam 

memberikan perlindungan hukum pada anak sebagai konsumen infotainment yaitu 

sebagai berikut: a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. 

Didalam Undang-Undang ini belum ada pasal yang memberikan perlindungan 

hukum terhadap anak sebagai konsumen infotainment mengenai ketentuan isi 
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siaran bagi anak, yaitu: 1) Program yang mengandung gambaran tentang nilai-nilai 

dan perilaku anti-sosial (Seperti tanak, licik, berbohong); 2) Tidak memuat materi 

yang mungkin dapat mengganggu perkembangan jiwa anak, seperti: perceraian, 

perselingkuhan, bunuh diri, penggunaan obat bius. b. Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Di dalam Undang-Undang ini 

belum ada pasal yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai 

konsumen infotainment dalam hal: 1) Waktu penayangan sinetron; 2) Ketentuan isi 

siaran bagi anak yaitu meliputi: a) Program tersebut khusus dibuat dan ditujukan 

oleh anak; b) Program tersebut berisikan isi, materi, gaya, penceritaan, tampilan 

yang sesuai dengan dan tidak merugikan perkembangan dan kesehatan anak; c) 

Menonjolkan kekerasan (baik perilaku verbal maupun non-verbal) serta 

menyajikan adegan kekerasan yang mudah ditiru aak-anak; d) Program tersebut 

tidak boleh menyajikan adegan yang memperlihatkan perilaku atau situasi 

membahayakan yang mudah atau mungkin ditiru anak-anak; e) Program tersebut 

tidak boleh mengandung muatan yang dapat mendorong, anak belajar tentang 

perilaku yang tidak pantas, seperti: berpacaran saat anak-anak, bersikap kurang 

ajar pada orang tua atau guru, memaki orang lain dengan kata-kata kasar; f) Jika 

program mengandung gambaran tentang nilai dan perilaku anti-sosial (seperti 

tamak, licik, berbohong); g) Program tersebut tidak memuat materi yang mungkin 

dapat mengganggu perkembangan jiwa anak, seperti: perceraian, perselingkuhann, 

bunuh diri, penggunaan obat bius. c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak. Di dalam Undang-Undang ini belum ada pasal yang 

memberikan perlindungan hukum terhadap remaja sebagai konsumen infotainment 

dalam hal: 1) waktu penayangan sinetron; 2) Ketentuan isi siaran yang meliputi: a) 
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Program tersebut khusus dibuat dan dtujukan oleh anak; b) Program tersebut 

berisikan isi, materi, gaya, penceritaan, tampilan yang sesuai dengan dan tidak 

merugikan perkembangan dan kesehatan anak; c) Menonjolkan kekerasan (baik 

perilaku verbal maupun non-verbal) serta menyajikan adegan kekerasan yang 

mudah ditiru anak-anak. d) Program mengandung gambaran tentang nilai-nilai dan 

perilaku anti-sosial (Seperti tamak, licik, berbohong); e) Program tersebut tidak 

memuat materi yag mungkin dapat mengganggu perkembangan jiwa anak, seperti: 

perceraian, perselingkuhan, bunuh diri, penggunaan obat bius. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu : 

Terdapat tayangan 12 infotainment setiap minggunya yang dikonsumsi oleh anak-

anak dari tiga stasiun televisi yaitu RCTI, SCTV dan Trans TV. Dari ke 12 

tayangan infotainment tersebut hampir semuanya bertentangan dengan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak, berdasarkan analisis yang dilakukan oleh 

penulis. 

Saran  

1. Melihat perlindungan hukum yang diberikan oleh tiga Undang-Undang yaitu 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Undang-Undang 



19 
 

Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak, maka dapat penulis sarankan agar perlindungan hukum 

terhadap anak dalam segala hal, termasuk di dalamnya perlindungan hukum 

terhadap anak sebagai konsumen infotainment perlulah kiranya mendapat 

perhatian lebih karena kenyataan mengatakan sangat minim sekali 

perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak. 

2. Dengan adanya konklusi dari tiga Undang-Undang yaitu Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak, pada perlindungan hukum anak sebagai 

konsumen infotainment, maka seharusnya pembuat Undang-Undang lebih jeli 

terhadap realita yang terjadi pada tayangan televisi khususnya infotainment. 

Untuk itu, sebagai langkah antisipasi hendaknya pembuat Undang-Undang 

membenahi kembali isi dari ketiga Undang-Undang tersebut agar dapat 

memberikan perlindungan hukum sebagaimana mestinya. 
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