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mohon maaf atas ke-bandel-an saya selama ini.
Tesis yang berjudul MASYARAKAT DESA DAN TELEVISI ini dimaksudkan untuk
memotret perubahan perilaku masyarakat dalam menonton televisi. Dalam penelitian ini,
perilaku menonton dipahami tak hanya sekedar menatapkan mata pada layar monitor televisi,
tetapi lebih dipahami sebagai suatu praktik konsumsi. Praktik konsumsi yang dimaksud ialah
pemakaian atas milik-milik material, dan segala jenis penggunaan benda-benda, meliputi hal-hal
yang diperbuat atau dilakukan oleh konsumen terhadap produk tertentu atau cara-cara memakai
produk. Konsumsi merupakan sebuah seni atau ‘cara berbuat’, atau ‘cara-cara mengoperasikan’
atau melakukan sesuatu. Dengan demikian, menonton sebagai praktik konsumsi dipandang
sebagai sebuah proses aktif. Audiens aktif memilih aneka material media yang tersedia bagi
mereka, dan juga aktif memakai, menafsir, serta membaca sandi (decoding) material-material
yang dikonsumsinya.
Penelitian yang dilakukan di Dusun Sudikampir, Desa Pasuruhan, Kecamatan
Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah ini merupakan penelitian
kualitatif yang menggunakan metode etnografi untuk menyelidiki tentang apa yang dilakukan
audiens terhadap / dengan media televisi sebagai satu entitas menyeluruh (meliputi televisi
sebagai perangkat keras maupun juga program-programnya), dan bagaimana audiens
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memperlakukan televisi dalam kehidupan sehari-hari. Unit analisisnya ialah komunitas. Satuan
spasial tindakan menonton yang diamati tidak hanya meliputi domestic setting, tetapi juga public
setting, atau bahkan juga privat setting. Sedangkan satuan temporal pengamatan / penyelidikan
adalah dalam rentang waktu panjang, sejak awal pertama kali televisi hadir dalam komunitas
Desa Sudikampir (tahun 1994) sampai dengan tahun 2008.
Meski bukan sebuah karya yang sempurna, namun penulis berharap hasil penelitian ini
bisa berguna untuk melengkapi banyak referensi lain tentang pertelevisian, yang mencoba
mengungkap tentang peran aktif dan kreatif audiens dalam menanggapi kehadiran benda
bernama televisi.
Yogyakarta, 2009
Penulis
Theodorus Wuryantono
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ABSTRAK
Dunia pertelevisian di Indonesia mengalami perubahan. Jika pada saat hadir
pertama kali tahun 1962 siarannya tidak lebih dari setengah jam setiap hari, dan
disiarkan oleh satu-satunya lembaga pertelevisian di Indonesia : TVRI, kini siaran
televisi berlangsung nonstop 24 jam dan dilakukan oleh banyak stasiun penyiaran
televisi. Perubahan juga terjadi pada masyarakat audiens sebagai konsumen televisi.
Cara orang menanggapi kehadiran televisi dan program acaranya juga mengalami
perubahan. Cara “menonton” televisi pada saat pertama kali televisi hadir di suatu
komunitas berbeda dengan cara menonton televisi saat ini, ketika televisi telah
menjadi bagian dari hampir setiap rumah tangga.
Potret perubahan itulah yang coba dihadirkan dalam tulisan ini, sebagai
sebuah laporan penelitian etnografis yang dilakukan di Dusun Sudikampir, Desa
Pasuruhan, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa
Tengah. Perilaku menonton yang diamati dipahami sebagai praktik konsumsi, yakni
pemakaian atas benda-benda, atau hal-hal yang diperbuat konsumen terhadap produk
tertentu, atau cara-cara memakai produk tertentu. Oleh karena itu, dalam penelitian
ini menonton televisi dipandang sebagai sebuah proses aktif. Audiens aktif memilih
media dan materi media, aktif memakai, menafsir, serta membaca sandi (decoding).
Penulis memilih komunitas sebagai unit analisis dari penelitian ini. Di dalam
komunitas itu, satuan spasial tindakan menonton yang diamati meliputi domestic
setting, public setting, atau juga privat setting. Sedangkan satuan temporal
pengamatannya adalah rentang waktu sejak awal pertama kali televisi hadir dalam
komunitas Desa Sudikampir (tahun 1994) sampai dengan tahun 2008.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa televisi ternyata tidak hanya menjadi
media informasi dan hiburan, melainkan juga berperan untuk mereproduksi
perbedaan dan ketimpangan sosial. Televisi menjadi elemen vital pembentukan
identitas manusia. Dengan televisi, orang (atau keluarga) mencoba “kelihatan”
berbeda dari orang (atau keluarga) lain. Lebih dari itu, melalui televisi pemiliknya
mencoba memenangi medan perjuangan (champ) untuk mempertahankan dan
memperbaiki posisinya, membedakan diri dan mendapatkan posisi-posisi baru
melalui “strategi investasi simbolis”. Televisi sekaligus juga menghadirkan modal
budaya berupa penguasaan atas berbagai informasi, pengetahuan-pengetahuan baru,
yang akhirnya berperan di dalam penentuan dan reproduksi kedudukan.
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Ditemukan juga bahwa dalam aktivitas menonton televisi, ekspresi relasi
kekuasaan juga mengemuka terutama dalam hal pemilihan program yang ditonton.
Sosok yang berkuasa secara sosial (karena jabatan, termasuk jabatan sosial karena
gender) biasanya sekaligus juga berkuasa terhadap pemilihan program yang ditonton,
bahkan juga terhadap hidup matinya pesawat televisi. Akan tetapi jabatan sosial ini
tiba-tiba tak lagi berkuasa, ketika untuk pemilihan program diperlukan penguasaan
terhadap perangkat “rumit” (bagi masyarakat Sudikampir) semacam remote control.
Akibatnya, penguasa dalam kasus yang demikian beralih ke tangan sosok yang
menguasai teknologi.
Selain itu, daya tarik televisi yang mampu mengumpulkan orang untuk
berada di sekitarnya telah menjadikan televisi berfungsi sebagai bentuk ekspresi
kekerabatan, komunitas, dan hubungan-hubungan sosial lainnya. Televisi menjadi
sarana untuk membangun ikatan antar anggota kelompok, dan digunakan untuk
mengobjektifkan hubungan pribadi dan hubungan sosial. Dengan demikian televisi
bermain sebagai elemen rasa nyaman, prestise, dan semacamnya. Dengan kata lain,
objek tidak lagi terikat pada fungsi atau pada kebutuhan yang didefinisikan, tetapi
justru merespons logika sosial atau logika hasrat. Apa yang dikonsumsi masyarakat
Sudikampir, yaitu televisi, bukanlah televisi itu sendiri sebagai objek konsumsi,
melainkan makna dan nilai tandanya.
Keduanya, yaitu upaya membedakan diri melalui televisi, dan juga
pengobjektifan hubungan pribadi dan social, sebenarnya hampir selalu terjadi sejak
awal kehadiran televisi di Sudikampir sampai dengan saat ini. Artinya, dalam hal ini
tidak terjadi perubahan. Perubahan yang terjadi hanya sebatas pada perwujudannya
atau ruang lingkupnya.
Temuan lain menunjukkan bahwa jika di tahap awal televisi lebih banyak
hanya berperan sebagai pengisi waktu luang (di malam hari) tetapi kini telah tampak
gejala bahwa televisi telah meningkat statusnya tak lagi sekedar benda, namun seolah
telah menjadi interlokutor, seperti halnya manusia, sebagai teman yang tak
terpisahkan. Hal ini terjadi terutama bagi anggota masyarakat desa yang dalam
bekerja (sebagai mata pencaharian) tak harus keluar meninggalkan rumah seperti
tukang kayu dan penjaga warung.
Meski demikian, tiba-tiba saja warga akan meninggalkan televisi ketika ada
kegiatan-kegiatan di ranah kehidupan sosial, semacam pengajian, tahlilan, kenduri,
rapat dusun, dll. Demikian juga anak-anak. Mereka memilih untuk mengikuti
kegiatan belajar membaca Al Quran, mencari belalang di rerumputan, dari pada
menonton televisi. Kuatnya norma sosial lokal dan tersedianya ruang kegiatan
alternatif (selain menonton TV) mampu mengalahkan daya tarik televisi.
Demikianlah, ada yang berubah ada yang tidak berubah. Perilaku konsumsi
televisi sebagai upaya untuk membedakan diri, sebagai ekspresi relasi kekuasaan,
sebagai ekspresi kekerabatan, tetap ada dari awal hadirnya televisi sampai dengan
saat ini, tetapi cara, bentuk dan luas lingkupnya mengalami perubahan.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Tidak ada yang tidak berubah di dunia ini. Segala sesuatu mengalami
perubahan, demikian juga dunia pertelevisian kita. Dalam rentang waktu sejak
kehadirannya pertama kali di Indonesia tahun 1962 hingga saat ini, dunia
pertelevisian kita telah mengalami banyak perubahan. Mulai dari siarannya
pertama kali yang tidak lebih dari setengah jam setiap hari, dan disiarkan oleh
satu-satunya lembaga pertelevisian di Indonesia, yaitu TVRI, hingga sekarang
siaran televisi berlangsung nonstop 24 jam dan dilakukan oleh banyak stasiun
penyiaran televisi.
Perubahan juga terjadi, tak hanya pada lembaga penyiarannya, tetapi juga
pada masyarakat audiens sebagai konsumen televisi. Cara orang menanggapi
kehadiran benda yang bernama televisi berikut ragam program acaranya juga
mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Mulai dari ketika televisi baru satusatunya di satu wilayah kecamatan, sampai sekarang ketika ia telah hadir di
hampir setiap rumah tangga. Mulai dari ketika televisi masih menjadi barang
mewah yang hanya menjadi milik orang “kaya” sampai kini televisi telah menjadi
bagian dari rutinitas hidup keseharian setiap orang, tidak peduli ia kaya atau
miskin, di rumah mewah atau di gubug reyot.
Di masa kecil, ketika saya tinggal di sebuah desa terpencil di perbukitan
Menoreh Kabupaten Kulonprogo, saya pernah merasakan dan mengalami sendiri
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perubahan cara orang menanggapi kehadiran televisi ini. Kurang lebih tahun 1975
atau 1976, ketika saya baru berumur 3 atau 4 tahun, saya diajak oleh ketiga kakak
saya untuk menonton televisi (satu-satunya pesawat televisi untuk wilayah satu
kecamatan) di halaman kantor kecamatan. Saya tidak ingat acara apa yang kami
tonton kala itu. Jumlah penonton di halaman kecamatan itu sangat banyak, datang
berbondong-bondong dari berbagai desa, layaknya hendak menonton pertunjukan
wayang atau ketoprak. Banyaknya orang yang datang berbondong ini pun
mengundang banyak pedagang kaki lima, semacam penjual rokok, kacang goreng,
balon, gebleg dan tempe bacem, serta beragam bentuk dagangan khas tontonan
desa di malam hari, untuk berjualan di arena tontonan.
Banyaknya jumlah penonton televisi yang hadir di halaman kantor
kecamatan, menjadikan layar televisi yang hanya berukuran 14 inchi terasa begitu
kecil. Oleh karena itu, acara televisi pun tidak lagi menjadi satu-satunya fokus
perhatian dalam kegiatan “menonton” tersebut. Kerumunan para penonton itu
sendiri cukup menjadi daya tarik bagi mereka. Aktivitas “menonton” kala itu
mungkin bisa disejajarkan dengan aktivitas remaja zaman sekarang yang sering
datang dan nongkrong di mall, meski tidak berbelanja. Orang berkerumun di
dekat televisi, tetapi tak selalu berarti hendak menontonnya.
Entah apa sebabnya, suatu ketika pesawat televisi itu dipindahkan ke
rumah salah satu pegawai kecamatan yang kebetulan rumahnya dekat dengan
kantor kecamatan. Pola kegiatan menonton pun mengalami perubahan besarbesaran. Kegiatan warga menonton televisi pun tak lagi di lapangan, melainkan
berpindah ke rumah orang tersebut. Tentu saja jumlah penontonnya tak seheboh
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ketika pesawat televisi itu masih di halaman kecamatan. Jumlah penonton
berkurang drastis, hanya sebatas tetangga dekat dan anak-anak yang “belum tahu
malu”. Seingat saya, waktu itu, baru satu keluarga itulah yang tersedia pesawat
televisi di rumahnya.
Waktu terus berjalan. Satu per satu keluarga yang tergolong sebagai
“keluarga berada” di wilayah itu, mulai menghadirkan pesawat televisi di
rumahnya. Kala itu, keberadaan pesawat televisi sekaligus menunjukkan kelas
sosial-ekonomi pemiliknya. Dengan dimilikinya pesawat televisi oleh beberapa
keluarga, bagi saya dan teman sebaya lainnya menjadi tersedia alternatif tempat
menonton televisi. Kami, waktu itu, bisa memilih tempat menonton di rumah
tetangga yang lebih dekat jaraknya, yang ramah pemiliknya, atau juga yang tidak
sedang habis stroom –nya (karena belum ada listrik maka energi yang digunakan
berasal dari baterai/accu). Karena persoalan stroom ini pula maka pesawat televisi
hanya dinyalakan pada waktu-waktu tertentu saja, biasanya ketika acara yang
ditayangkan menarik kebanyakan orang seperti penayangan acara ketoprak
misalnya, atau film kartun di sore hari. Pada saat-saat penayangan acara tertentu,
pada hari tertentu dan jam tertentu itulah, kadang-kadang beberapa keluarga,
lengkap dengan anak-anaknya, berkumpul di suatu rumah yang di sana tersedia
pesawat televisi.
Perkembangan berikutnya, semakin banyak lagi keluarga yang memiliki
pesawat televisi. Program listrik masuk desa pun menyebabkan pesawat televisi
bisa dihidupkan tanpa harus tergantung ada tidaknya stroom pada baterai/accu.
Kemudahan ini mendorong banyak keluarga ingin memiliki pesawat televisi.
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Mereka pun kemudian menghadirkan televisi ke dalam rumahnya. Aktivitas
menonton televisi pun kemudian menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Apalagi
beragam acara yang ditawarkan oleh banyak stasiun televisi juga menjadikan
acara TV menarik setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit.
Dari paparan cerita di atas, tampak bahwa cara orang menanggapi
keberadaan televisi mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Berkaitan dengan
itu, saya tertarik untuk menelusuri berbagai bentuk perubahan perilaku
masyarakat dalam “menonton” televisi. Perilaku menonton di sini tidak sekedar
dipahami sebagai aktivitas menatapkan mata pada layar monitor televisi, tetapi
lebih dipahami sebagai suatu praktik konsumsi 1.
Penelitian ini mencoba melihat perubahan-perubahan pola konsumsi
televisi di dalam masyarakat tertentu, yaitu masyarakat desa, pada konteks waktu
(temporal) yang berbeda-beda. Ini berarti bahwa konsumsi terhadap media televisi
ditempatkan di dalam suatu rentang waktu, sejak awal televisi itu hadir di dalam
suatu komunitas, hingga keberadaannya saat ini.
Meski kondisi sekarang mungkin tidak lagi tampak perbedaan yang
mencolok antara komunitas desa dengan komunitas kota, tetapi karena kebutuhan
akan jangkauan (range) rentang waktu yang akan digunakan dalam penelitian ini,
saya memilih komunitas desa sebagai konteks spasial dalam pengonsumsian
televisi. Alasan yang bisa dikemukakan di sini ialah bahwa keadaan komunitas
desa sungguh berbeda dari kota, terutama saat pertama kali televisi itu dikenal
oleh masyarakat desa. Perbedaan itu menyebabkan pula terjadinya pola perilaku
1

1) Hal-hal yang terkait dengan pemahaman perilaku menonton sebagai praktik konsumsi akan
diurai dalam kerangka teori.
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yang sangat khas dalam menanggapi kehadiran televisi, sebagaimana tergambar
dalam cerita saya di atas.
Desa, sebagai konteks spasial, meski relatif statis, tetapi ternyata tidaklah
stagnan. Ia juga mengalami perubahan-perubahan, baik dalam arti fisik, maupun
sosio-kulturalnya. Perubahan-perubahan itu terjadi mengikuti berjalannya waktu,
dan di dalam konteks perubahan inilah, konsumsi televisi dilakukan. Karenanya,
menjadi menarik bagi saya, untuk melihat perubahan-perubahan pola konsumsi
masyarakat desa, khususnya masyarakat dusun Sudikampir Desa Pasuruhan,
Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, terhadap media televisi dari
waktu ke waktu, sejak pertama kali TV hadir di Sudikampir (sekitar tahun 1994)
sampai dengan sekarang (tahun 2008) setelah televisi menjadi bagian dari hidup
sehari-hari.

B. RUMUSAN MASALAH
Dari paparan di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang hendak dicari
tahu jawabannya lewat penelitian ini, yaitu sebagai berikut: Bagaimana
perubahan perilaku masyarakat Dusun Sudikampir, Desa Pasuruhan,
Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, dalam menanggapi
(=mengonsumsi) televisi sejak tahun 1994 (saat pertama kali hadir) sampai
tahun 2008?
Jawaban terhadap pertanyaan tersebut akan memberi gambaran mengenai
pola perilaku audiens dalam mengonsumsi televisi yang ternyata selalu
mengalami perubahan. Untuk bisa sampai pada jawaban terhadap pertanyaan
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sebagaimana dirumuskan di atas, penelitian ini akan menjawab beberapa
persoalan sebagai berikut:
1). a. Bagaimanakah perilaku masyarakat desa dalam menonton (=mengonsumsi)
televisi pada saat-saat awal kehadiran televisi di tengah-tengah mereka?
b. Apa makna televisi itu bagi mereka di saat-saat awal kehadirannya ?

2). a. Bagaimanakah perilaku masyarakat desa dalam menonton (=mengonsumsi)
televisi pada saat-saat selanjutnya - hingga tahun 2008 (setelah empat
belas tahun kemudian)?
b. Apa makna televisi itu bagi mereka di saat-saat selanjutnya - hingga tahun
2008 (setelah empat belas tahun kemudian)?

3). a. Perubahan apakah yang terjadi dalam perilaku menonton (=mengonsumsi)
televisi tersebut ?
b. Bagaimana pula perubahan dalam hal pemaknaannya ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang perilaku
masyarakat desa dalam menanggapi keberadaan (=mengonsumsi) media televisi
di tengah-tengah mereka, terutama tentang perubahan-perubahan perilaku yang
terjadi dalam praktik konsumsi televisi tersebut. Secara spesifik, penelitian ini
bertujuan untuk :
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a. mendapatkan gambaran umum tentang perubahan-perubahan yang terjadi di
lokasi penelitian dalam empat belas tahun terakhir ini.
b. mengetahui sejarah masuknya televisi ke masyarakat di lokasi penelitian.
c. mengetahui perubahan perilaku menonton ( = mengonsumsi) televisi dalam
rentang waktu dalam empat belas tahun terakhir (1994 – 2008) dan
pemaknaannya.
Sebagai penelitian yang berangkat dari pertanyaan “apa yang dilakukan
masyarakat audiens terhadap televisi,” hasil penelitian ini akan bermanfaat
sebagai data yang melengkapi banyak data dari hasil penelitian lain mengenai
televisi dan masyarakat yang kebanyakan berangkat dari pertanyaan yang menjadi
mainstream selama ini, yaitu “apa yang diperbuat televisi terhadap masyarakat”.
Selain itu hasil penelitian ini bermanfaat untuk menunjukkan adanya bukti bahwa
audiens itu aktif dan kreatif. Penelitian ini juga bermanfaat untuk memahami
perilaku konsumsi masyarakat terhadap benda-benda material, terutama televisi
sebagai ekspresi gaya hidup.
Untuk memperoleh data yang diperlukan guna mencapai tujuan
penelitian di atas, peneliti hadir dan tinggal kembali (setelah sebelumnya : 14
tahun yang lalu pernah tinggal) bersama masyarakat di lokasi penelitian dan
melakukan wawancara dengan mereka.

D. TINJAUAN PUSTAKA
Perbincangan tentang televisi telah banyak dilakukan, tak terkecuali di
Indonesia. J.B. Wahyudi misalnya, pernah menuliskan buku berjudul Media
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Komunikasi Massa Televisi (1986). Buku ini menguraikan seluk-beluk dunia
pertelevisian dari dimensi teknis, mulai dari teknik pengoperasian alat, tugastugas crew

televisi sampai dengan pemancarannya melalui satelit. Iswandi

Syahputra, melalui buku berjudul Jurnalistik Infotainment, Kancah Baru
Jurnalistik dalam Industri Televisi (2006) memaparkan hadirnya jenis jurnalisme
baru di dunia pertelevisian, yaitu jurnalisme untuk mengungkap kehidupan para
artis. Dalam buku ini Iswandi memaparkan mengenai prinsip-prinsip dasar kerja
jurnalistik, termasuk etika jurnalistik infotainment, dan tips bagi selebritis
menghadapi pekerja infotainment.
Selain dimensi teknis pertelevisian, pustaka di Indonesia juga
mengungkap tentang relasi dunia pertelevisian dengan konteks ekonomi politik.
Sebut saja misalnya buku Hermin Indah Wahyuni yang berjudul Televisi dan
Intervensi Negara (2000) yang memaparkan tentang konteks politik bagi lahirnya
kebijakan publik tentang industri penyiaran televisi di Indonesia. Demikian juga
buku yang ditulis oleh Agus Sudibyo berjudul Ekonomi Politik Media (2004)
membahas isu yang kurang lebih sama.
Tidak sedikit pula buku yang menyoroti isi siaran televisi. Buku
Kekerasan dalam Televisi yang ditulis John Tondowidjojo CM (1994) misalnya,
berisi tentang keprihatinannya terhadap maraknya tayangan yang mengandung
kekerasan di televisi. Buku yang ditulis oleh Eko Prasetyo berjudul
Astaghfirullah: Islam Jangan Dijual ! (2007) juga menyoroti isi tayangan televisi
yang menggunakan simbol-simbol agama (Islam) untuk kepentingan komersial.
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Sorotan terhadap pornografi yang hadir di media juga dibahas, setidaknya dalam
dua buku Burhan Bungin Erotika Media Massa (2001) dan Pornomedia (2003).
Selain isu-isu di atas, isu tentang pengaruh media kepada masyarakat
juga cukup menjadi sorotan. Buku Televisi dan Perkembangan Sosial Anak yang
ditulis oleh Arini Hidayati (1998) memaparkan hasil penelitiannya yang
menyimpulkan bahwa ada pengaruh yang nyata antara frekuensi menonton
televisi terhadap perkembangan sosial anak. Besarnya pengaruh media televisi
terhadap penontonnya juga dipercayai oleh Sunardian Wirodono yang kemudian
menuliskan judul provokatif untuk bukunya Matikan TV-mu ! Teror Media
Televisi di Indonesia (2006).
Perbincangan yang berkaitan dengan penonton atau audiens televisi, juga
telah banyak dilakukan. Secara khusus, penelitian tentang audiens biasanya
dimaksudkan untuk mengetahui profil audiens (jenis kelamin, tingkat usia, tingkat
pendidikan, dan seterusnya), terpaan media (media exposure) yang meliputi pola
penggunaan dan kebutuhan audiens akan media (jenis media / program, durasi dan
frekuensi penggunaan), audience rating, serta dampak siaran (Sari, 1993:vi & 2830). Peneliti biasanya mengkorelasikan variabel profil audiens dengan variabel
lain. Misalnya mengkorelasikan variabel profil audiens dengan program acara
yang disenangi, atau lainnya, sesuai tujuan penelitian. Ini berarti bahwa tradisi
penelitian audiens yang berkembang selama ini cenderung bersifat kuantitatif dan
mengambil format sebagai penelitian survei. Tradisi penelitian seperti inilah yang
oleh Michael Real (1989: 44-45) disebut sebagai analisis empiris yang
mainstream, menjadi arus utama, dan secara luas menerapkan metode positivistik.
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Tradisi ini masih terus berlangsung sampai dengan tahun 1990-an, bahkan sampai
dengan saat ini.
Sebuah perkecualian ialah studi Kris Budiman yang dipublikasikan
dalam sebuah buku berjudul Di Depan Kotak Ajaib, Menonton Televisi sebagai
Praktik Konsumsi, dipublikasikan tahun 2002. Penelitian Kris Budiman ini
merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode etnografi untuk
menyelidiki tentang apa yang dilakukan audiens terhadap / dengan media televisi,
dan bagaimana audiens memperlakukan televisi dalam kehidupan sehari-hari.
Melalui kajian tersebut, Kris Budiman mencoba menelusuri beberapa buah kasus
di sekitar aktivitas menonton televisi di dalam kehidupan sehari-hari dengan
berfokus pada konteks konsumsinya. Subjek-subjeknya adalah dua buah keluarga
di Jogjakarta. Keluarga atau rumah tangga ini sekaligus menjadi unit analisisnya.
Setting domestik dipilihnya untuk dijadikan sebagai satuan “spasial” dalam
menganalisis proses konsumsi televisi. Artinya, satuan dasar konsumsi televisi di
dalam studi ini bukanlah penonton individual yang terisolasi (misal: menonton
televisi sendirian di dalam kamar), bukan pula menonton televisi di ruang-ruang
publik (warung makan, ruang tunggu suatu perkantoran, dll.), melainkan di dalam
suatu ruang keluarga / ruang tamu, di mana semua anggota keluarga biasa
menonton televisi secara bersama-sama. Proses pemerolehan data di dalam kajian
tersebut berjalan dengan lebih mengandalkan observasi partisipasi dengan “hari”
sebagai satuan temporal pengamatan. Tentu saja pilihan satuan temporal ini
disesuaikan dengan tipe data yang hendak didapatkan, yakni data yang terutama
berupa tindakan.
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Model penelitian etnografis dalam tradisi penelitian audiens sebenarnya
sudah dirintis oleh Dorothy Hobson tahun 1982. Hobson melakukan penelitian
dengan cara hadir bersama audiens (keluarga-keluarga di Inggris bagian utara)
yang dijadikannya subjek penelitian di rumah mereka. Hobson dan para subyek
penelitian bersama-sama menonton opera sabun berjudul Crossroads di televisi.
Hobson juga melakukan wawancara panjang yang tak terstruktur. Dari hasil
penelitiannya ia mengungkapkan :
It became clear through the process of the study that the audience do not
watch programs as separate or individual items, nor even as types of
programs, but rather that they build up an understanding of themes over a
much wider range of programs and length of time of viewing. (Hobson
dalam Turner, 1996:129).
Hobson juga menemukan bahwa konteks tertentu pada saat keluarga
menonton suatu program televisi merupakan faktor yang penting pula. Ia
mengungkapkan :
One of the interesting aspects of wacthiing television with the audience is to
be part of the atmosphere of watching a program with families and to see
that the viewing situation is very different people. To watch a program at
meal time with the mother of young children is an entirely different
experience from watching with a seventy-two-year-old widow whose day is
largely structured around television programs. Family situations change
both the ability to view with any form of concentration and also the
perspective which the audience have on a program . (Hobson dalam Turner,
1996:130).
Model penelitian Hobson ini sebenarnya merupakan kritik sekaligus
memperbaiki metode penelitian audiens sebelumnya yang dilakukan oleh David
Morley (1950). Morley meneliti audiens program Nationwide. Yang diperbarui
Hobson dari Morley adalah eksperimennya yang membagi audiens dalam
beberapa kelompok berdasarkan kelas-kelas sosial. Kelompok-kelompok tersebut

11

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

kemudian disuguhi program acara “Nationwide” . Metode eksperimen yang
demikian ini dipandang sebagai mencabut konteks konsumsi program televisi dari
suasana normalnya, yaitu di keluarga pada sore / malam hari. “Pencabutan” ini
dicurigai mempengaruhi proses pen-dekode-an teks televisi oleh audiens.
Dari penelitian tersebut David Morley (dalam Turner, 1996: 123)
menyimpulkan, Its inference that different readings might be the product of
audiens member‟s different class positions had proved to be particulary
contentious. Dengan penelitiannya Morley menunjukkan bahwa ada hubungan
antara interpretasi khusus terhadap pesan-pesan televisi dengan posisi sosial (tak
semata kelas sosial) para penonton : The ways in which „individual readings will
be framed by shared cultural formations and practices preexistent to the
individual‟ (dalam Turner, 1996: 123). Pandangan ini menolak pendapat bahwa
audiens itu bersifat massa, dan undifferented secara total, tetapi sekaligus juga
menolak pandangan yang mengindividuasikan audiens secara total pula. Posisi
sosial ikut menentukan cara audiens mengonsumsi pesan televisi. Dengan
demikian penelitian tersebut menguatkan pendapat bahwa audiens bukanlah
konsumen pasif bagi pesan televisi. Lebih lanjut Morley berpendapat :
The meaning of the text will be contructed differently according to the
discoursees (knowledge, prejudices, resistances, etc.) brought to bear upon
the text by the reader and the critical factor in the encounter of
audience/subject and text will be the range of discourses at the disposal of
the audiene (dalam Turner, 1996: 123).
Meskipun banyak mengandung kekurangan, [sebagaimana diakui sendiri
oleh Morley dalam karya berikutnya : The Family Television (1986: 40-44)],
karya Morley ini telah meningkatkan pemahaman banyak kalangan mengenai
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dimensi sosial dari wacana televisi. Karya tersebut telah mengawali suatu aliran
kajian budaya pada waktu itu. Ia meruntuhkan model komunikasi Amerika dan
studi efek. Karya Morley sekaligus juga menandai dimulainya penggunaan
pendekatan etnografis terhadap audiens dan subculture yang telah dikembangkan
dalam Center of Contemporary Cultural Studies (CCCS) selama tahun 1970-an.
Karya David Morley berikutnya berjudul Family Television : Cultural
Power and Domestic Leisure (1986). Karya tersebut sangat dipengaruhi oleh
karya Hobson, terutama dalam pilihan metode penelitiannya dan fokusnya pada
relasi gender di dalam keluarga yang mempengaruhi tindakan menonton televisi.
Ini merupakan proyek yang berbeda dari The Nationwide Audience,

yang

menempatkan teks sebagai sentral / objek studi. Tesis utama Morley dalam
Family Television adalah “pola perubahan dalam menonton televisi hanya dapat
dipahami di dalam konteks keseluruhan dari aktivitas waktu santai keluarga”.
Mengikuti pendapat Hobson bahwa aktiivitas menonton televisi itu lebih bersifat
sosial, bahkan kolektif, dan merupakan aktivitas yang secara penuh menyatu
dalam aktivitas keseharian, Morley menggeser perhatian dari teks ke konteks
menonton secara domestik. Bagi Morley, penelitian mengenai televisi di dalam
keluarga harus melibatkan beberapa penyelidikan mengenai struktur kekuasaan di
dalam keluarga.
Model kajian ala Family Television-nya Morley inilah yang kurang lebih
diadopsi oleh Kris Budiman sebagaimana telah saya paparkan terdahulu. Model
ini, meski juga berbicara tentang konsumsi televisi, tetapi melihat secara berbeda
dari Hall (1993: 99); Buckingham (1987); atau juga Hobson (1982) dan Morley
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(1980) pada karya pertamanya yang melihat konsumsi itu sebagai tindakan
membaca (reading) dan men-decoding.
Belajar dari beragam studi audiens yang telah pernah dilakukan,
sebagaimana telah dipaparkan di atas, penelitian ini kurang lebih mengadopsi
model yang dilakukan oleh Morley dengan Family Television-nya, dan Kris
Budiman dengan Di Depan Kotak Ajaib-nya. Dalam penelitian ini, saya
melakukan beberapa modifikasi.
Pertama,

berbeda dari Morley, fokus pengamatan bukanlah praktik

konsumsi terhadap suatu program acara televisi, melainkan terhadap

televisi

sebagai satu entitas menyeluruh. Ini berarti meliputi televisi sebagai perangkat
keras maupun juga program-programnya. Kedua, berbeda dari Morley maupun
Kris Budiman, unit analisisnya bukan pada tingkat keluarga / rumah tangga,
melainkan pada tataran komunitas desa. Dengan demikian satuan spasial tindakan
menonton yang digunakan sebagai wilayah yang diamati tidak hanya meliputi
domestic setting, tetapi juga public setting, atau bahkan juga privat setting. Hal
yang terakhir ini terkait dengan modifikasi ketiga yang saya lakukan, yaitu bahwa
satuan temporal pengamatan / penyelidikan tidak hanya dalam satuan hari,
melainkan dalam rentang waktu panjang, sejak awal pertama kali televisi hadir
dalam komunitas desa yang bersangkutan sampai dengan saat ini.

E. KERANGA TEORI
Sebagaimana telah diungkapkan terdahulu bahwa perilaku menonton di
sini tidak sekedar dipahami sebagai aktivitas menatapkan mata pada layar monitor
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televisi, tetapi lebih dipahami sebagai suatu praktik konsumsi. Praktik konsumsi
yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada definisi yang diusulkan oleh
Mary Douglas dan Baron Isherwood (1996 : 36-37), yakni sebagai pemakaian atas
milik-milik material, segala jenis penggunaan benda-benda. Michel de Certeau
(1984 : xi,xii-xiii, dan xv) mengatakan bahwa konsumsi meliputi berbagai
prosedur mengenai hal-hal yang diperbuat atau dilakukan oleh konsumen dengan
produk tertentu, cara-cara memakai produk-produk. Konsumsi merupakan sebuah
seni atau „cara berbuat‟. Konsumsi merupakan „seni berbuat‟ ini dan itu, meliputi
„cara-cara mengoperasikan‟ atau melakukan sesuatu. Dengan demikian, menonton
sebagai praktik konsumsi dipandang sebagai sebuah proses aktif (berbeda dari
asumsi dasar yang dominan di dalam studi-studi komunikasi massa, khususnya
penelitian audiens di Indonesia selama ini yang cenderung menganggap audiens
sebagai pasif). Di dalam praktik konsumsi, audiens tidak sekedar mengambil
peran sebagai pihak yang aktif memilih aneka material media yang tersedia bagi
mereka, melainkan juga aktif memakai, menafsir, serta membaca sandi (decoding)
material-material yang dikonsumsinya (Morley, 1995:196).
Konsumsi televisi, yang dipandang sebagai sebuah aktivitas yang
menjadi bagian dari arena praktik (Miller, 1995:279), memenuhi tiga ciri pembeda
(distinctive features) yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu (dalam Jenkins,
1992:69-71) yakni : (1) praktik dilokasikan dalam ruang dan waktu; (2) praktik
tidak diorganisasikan atau diorkestrasikan dengan (sepenuhnya) sadar; dan (3)
praktik memiliki sifat yang cair (fluidity)

dan tak menentu (indeterminacy),

sehingga selalu terbuka bagi munculnya berbagai bentuk improvisasi. Dengan
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kata lain, praktik konsumsi televisi selalu tak terpisahkan dari konteks spasiotemporalnya, bersifat “mengalir”, spontan, dan sering kali berjalan tanpa
sepenuhnya disadari oleh pelaku-pelakunya.
Bourdieu, dalam La Distinction (1979) sebagaimana dikutip Haryatmoko
(2003:20) mengatakan bahwa semua praktik yang terkait dengan kegiatan budaya
tidak bisa dilepaskan dari sistem-sistem representasi khas suatu kelompok sosial,
dari posisi mereka dalam masyarakat dan dari keinginan mereka menempatkan
diri di tangga kekuasaan. Apa yang dipakai sadar atau tidak ditentukan dan
diorganisasikan sesuai dengan lingkungan dan posisi dalam masyarakat. Dengan
demikian, benda-benda budaya telah menjadi sarana bagi upaya membedakan diri
sebagai inti dari permainan sosial.
Upaya membedakan diri ini sekaligus menjadi upaya untuk memenangi
sebuah arena perjuangan yang oleh Bourdieu (1994) disebutnya dengan istilah
champ, sebuah arena untuk mempertahankan dan memperbaiki posisinya,
membedakan diri dan mendapatkan posisi-posisi baru (Haryatmoko,2003:14).
Oleh Bourdieu, dunia sosial digambarkan dalam bentuk ruang dengan
beberapa dimensi yang mendasarkan pada prinsip diferensiasi dan distribusi. Para
pelaku dan kelompok pelaku dengan demikian didefinisikan oleh posisi-posisi
mereka dalam ruang tersebut. Setiap pelaku ditempatkan pada suatu posisi atau
kelas tertentu. Penempatan pada suatu posisi ini ditentukan oleh dua dimensi:
pertama, menurut besarnya modal yang dimiliki, dan kedua sesuai dengan bobot
komposisi keseluruhan modal mereka (Haryatmoko,2003:11).
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Modal ekonomi, budaya, sosial, dan simbolis memungkinkan untuk
membentuk struktur lingkup sosial. Konsep „modal‟ meskipun merupakan
khazanah ilmu ekonomi dipakai oleh Bourdieu karena beberapa cirinya yang
mampu menjelaskan hubungan-hubungan kekuasaan: 1) modal terakumulasi
melalui investasi; 2) modal bisa diberikan kepada yang lain melalui warisan; 3)
modal dapat memberi keuntungan sesuai dengan kesempatan yang dimiliki oleh
pemiliknya untuk mengoperasikan penempatannya (Bonnewitz, 1998:43).
Modal merupakan energi sosial yang hanya ada dan membuahkan hasilhasil dalam arena perjuangan di mana ia memproduksi dan mereproduksi. Jika
yang termasuk modal ekonomi ialah kekayaan uang, maka termasuk modal
budaya di sini ialah ijazah, pengetahuan yang sudah diperoleh, kode-kode budaya,
cara berbicara, kemampuan menulis, cara pembawaan, sopan santun, cara bergaul,
dan sebagainya yang berperan di dalam penentuan dan reproduksi kedudukankedudukan sosial. Sedangkan yang termasuk modal sosial ialah hubunganhubungan dan jaringan hubungan–hubungan yang merupakan sumber daya yang
berguna dalam penentuan dan reproduksi kedudukan-kedudukan sosial. Modal
simbolik, tidak lepas dari kekuasaan simbolik, yaitu kekuasaan yang
memungkinkan untuk mendapatkan sesuatu setara dengan apa yang diperoleh
melalui kekuasaan fisik dan ekonomi, berkat akibat khusus suatu mobilisasi.
Modal simbolik bisa berupa kantor yang luas di daerah mahal, mobil dengan
sopirnya, namun bisa juga petunjuk-petunjuk yang tidak mencolok mata yang
menunjukkan status tinggi pemiliknya: misalnya gelar pendidikan yang

17

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

dicantumkan di kartu nama, cara bagaimana membuat tamu menanti, cara
mengafirmasi otoritasnya (Haryatmoko, 2003:12).
Sependapat dengan Bourdieu, Martyn J.Lee (2006: x) menganggap bahwa
hasrat mengonsumsi komoditas sebagai senjata “terorisme budaya”, sebagai
sarana untuk mereproduksi perbedaan dan ketimpangan sosial pada level budaya.
Dengan kata lain, objek material telah menjadi elemen vital dalam pembentukan
identitas manusia dan refleksi atasnya: siapa kita, persepsi kita terhadap diri
sendiri, dan penilaian atas harga diri kita seluruhnya dipengaruhi oleh apa yang
kita miliki dan kuasai (Martyn J.Lee, 2006: 45).
Dengan kata lain, suatu objek konsumsi bisa memainkan nilai-tanda
(Baudrillard,1988a:44). Suatu objek konsumsi mungkin menjadi perlengkapan
dan bermain sebagai elemen rasa nyaman, prestise, dan semacamnya. Dengan kata
lain, objek tidak lagi terikat pada fungsi atau pada kebutuhan yang didefinisikan,
tetapi justru merespons sesuatu yang lain, yaitu logika sosial atau logika hasrat,
dan oleh karena itu berfungsi sebagai arena signifikasi yang cair dan nir-sadar.
Mengenai makna dan nilai tanda yang ada pada objek konsumsi, juga
dibicarakan oleh Douglas Kellner. Akan tetapi berbeda dari Baudrillard yang
cenderung percaya bahwa makna dan nilai tanda itu merupakan produk dari
manipulasi yang dilakukan oleh institusi semacam iklan atau media massa.
Kellner (1989a:37) menyatakan bahwa komoditas memiliki berbagai guna
Beberapa di antaranya didefinisikan oleh sistem ekonomi politik dan yang lain
diciptakan oleh konsumen atau pemakai itu sendiri.
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Aktivitas menonton televisi biasanya bukanlah aktivitas yang terpisah dari
aktivitas-aktivitas lain. Aktivitas menonton televisi merupakan aktivitas sosial
yang jalin-menjalin dengan tanggung jawab dan rutinitas sehari-hari di dalam
rumah tangga (Moores, 1992:148; Morley, 1986:150 via Moores, 1992:151).
Menonton televisi sering dilakukan bersamaan dengan jenis-jenis kegiatan yang
lain.
Aktivitas menonton televisi sering kali sekaligus juga aktivitas untuk
menjalin atau memutuskan komunikasi dengan orang lain, mengungkapkan
perasaan dan afeksi, bersantai dan beristirahat, belajar, atau juga mengontrol dan
mengatur orang lain. James Lull (1980:202; dalam Barrios, 1988:67-68)
menamakan aktivitas menonton televisi semacam ini sebagai penggunaan sosial
televisi secara relasional (relational uses).
Di dalam aktivitas menonton televisi ini terkait juga persoalan memilih
program acara televisi. Persoalan memilih program acara televisi ternyata tidak
selalu sederhana. Yang biasa terjadi, sosok yang berkuasa di sekitar arena
menonton menjadi penentu pemilihan program, bahkan penentu aktivitas
menonton itu sendiri. Dengan demikian, relasi kekuasaan juga terjadi di dalam
keluarga, saat menonton televisi. Menonton televisi sebagai aktivitas yang terjalin
di dalam relasi-relasi sosial keluarga, melibatkan hubungan-hubungan kekuasaan
tertentu, khususnya yang menyangkut perbedaan status, usia, dan peran-peran
gender (bdk. Morley,1988:30).
Kehadiran televisi di dalam sebuah keluarga ternyata sering juga tak hanya
menghadirkan siaran-siaran yang ditonton, tetapi televisi berikut dengan segala
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bunyi dan gambar yang dihasilkan telah mampu menghadirkan dirinya lebih dari
sekedar benda mati, dan karenanya kadang-kadang diperlakukan lebih dari
sekedar benda, namun seolah telah menjadi interlokutor, seperti halnya manusia
(Kris Budiman, 2002:130)
Laporan penelitian ini mencoba memaparkan data tentang perilaku
menonton masyarakat desa dan mencoba memahami perilaku tersebut dengan
menggunakan kerangka pikir di atas.

F. METODE PENELITIAN
a. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksploratif yang menggunakan
pendekatan etnografis. Tujuannya untuk menggali secara mendalam perilaku
masyarakat desa dalam menanggapi keberadaan (mengonsumsi) televisi sejak
pertama kali televisi hadir di tengah mereka hingga saat ini. Di samping itu,
penelitian ini juga mengamati perubahan-perubahan perilaku konsumsi
televisi tersebut dalam suatu rentang waktu tertentu.
b. Unit analisis
Unit analisis dari penelitian ini ialah masyarakat desa secara keseluruhan.
Meski demikian, unit analisis yang lingkupnya lebih sempit (keluarga atau
individu) dimungkinkan, sesuai dengan data yang diperoleh. Hal ini
dimaksudkan untuk mengikuti perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap
media televisi dari waktu ke waktu.
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c. Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil lokasi di Dusun Sudikampir, Desa Pasuruhan,
Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah.
Dusun Sudikampir dipilih karena kurang lebih empat belas tahun yang lalu
saya pernah tinggal di dusun itu selama dua bulan (mengikuti program KKN).
Pada saat itu didapati bahwa tidak satu pun televisi ada di dusun tersebut. Kini,
setelah listrik masuk desa, hampir setiap keluarga telah memiliki televisi.
Perubahan drastis yang berlangsung dalam waktu empat belas tahun,
memungkinkan data yang berupa tuturan dari subyek penelitian lebih mudah
dilakukan. Banyak di antara anggota masyarakat yang mengalami hidup tanpa
televisi. Sampai sekarang ingatan tentang hal itu serta ingatan tentang
perkembangan kehadiran televisi di wilayah mereka masih bisa dituturkan
dengan baik.

Selain itu, pengalaman pernah tinggal bersama mereka

diharapkan akan mempermudah proses integrasi antara peneliti dengan subyek
penelitian, sehingga penelitian etnografis ini menjadi lebih mungkin untuk
dilakukan.

d. Teknik Pengumpulan Data
Data penelitian ini diperoleh terutama melalui observasi partisipatif dan depth
interview. Data yang diperlukan terutama berupa tindakan “menonton” sebagai
praktik konsumsi yang dilakukan masyarakat desa.
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e. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini mengikuti model analisis interaktif dari
Miles dan Huberman (1984). Ada tiga komponen utama dalam analisis ini,
yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan berikut verifikasinya.
Analisisnya dilakukan dengan tidak sangat terpisah satu sama lain dalam tahaptahap analisis, sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan
penarikan simpulan. Analisis Interaktif dilakukan baik antar komponen
maupun dengan proses pengumpulan data, dalam proses yang berbentuk siklus.
Selama kegiatan pengumpulan data berlangsung, peneliti selalu bergerak di
antara tiga komponen analisis dengan proses pengumpulan data. Sesudah
pengumpulan data berakhir, peneliti bergerak di antara ketiga komponen
analisisnya dengan menggunakan waktu yang masih tersisa bagi penelitian.
Secara sederhana, proses analisis interaktif dapat dilihat pada gambar di bawah
ini:

Data
collection

Data
display

Data
reduction
Conclusion:
Drawing/ verifying

Components of data Analysis : Interactive Model (Miles dan Huberman (1993)
Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, peneliti sudah mulai melakukan
penarikan simpulan dan verifikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat
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dalam reduksi data maupun sajian data. Bila simpulan kurang mantap karena
kurangnya rumusan dalam reduksi maupun sajian data, maka peneliti kembali
melakukan kegiatan pengumpulan data yang mendukung simpulan yang ada
dan mendukung pendalaman data. Dari sini dapat dilihat bahwa proses analisis
dengan model interaksi ini berupa siklus.

f. Sistematika Penulisan
Laporan penelitian ini dituangkan di dalam lima bab, dengan isi pada
masing-masing bab adalah sebagai berikut:
Bab I

: Pendahuluan
Pada Bab I ini disajikan tentang latar belakang penelitian, rumusan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka
teori, dan metode penelitian.

Bab II

: Mengenal Dusun Sudikampir
Di bab ini, penulis menguraikan tentang keadaan dusun Sudikampir di
masa lalu dan sekaligus keaadaan dusun Sudikampir saat ini.

Bab III : Sejarah Masuknya Tewlevisi ke Dusun Sudikampir
Bab III ini berisi uraian tentang sejarah masuknya televisi di dusun
Sudikampir yang masih belum terlalu lama, yaitu ketika di sebagian
wilayah lain di pulau Jawa sudah bisa menangkap siaran dari banyak
stasiun televisi. Oleh karena itu, bab ini diawali dengan uraian tentang
perkembangan pertelevisian di Indonesia, agar didapatkan gambaran
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yang kontras antara perkembangan “pertelevisian” di dalam Sudikampir
dan di luar Sudikampir.
Bab IV : Masyarakat Sudikampir Menonton Televisi
Bab ini merupakan inti dari laporan penelitian ini, yang berisi temuantemuan hasil penelitian dan sekaligus analisanya.
Bab V : Penutup : Kesimpulan dan Saran
Bab terakhir ini berisi rumusan kesimpulan hasil penelitian dan
rekomendasi/saran yang penulis sampaikan berdasarkan temuan
penelitian.
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BAB II
MENGENAL DUSUN SUDIKAMPIR

Pada bab ini akan disajikan uraian tentang gambaran umum lokasi
penelitian, yaitu Dusun Sudikampir. Sebuah dusun yang secara administrasi
masuk ke wilayah Desa Pasuruhan, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten
Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah. Uraiannya mencakup kondisi geografis dan
kondisi demografis Desa Pasuruhan pada umumnya dan Dusun Sudikampir pada
khususnya. Selanjutnya akan diceritakan tentang kondisi Dusun Sudikampir tiga
belas tahun lalu saat pertama kali penulis datang ke dusun tersebut. Di bagian
terakhir, akan diceritakan kondisi Dusun Sudikampir di tahun 2008 ini tepatnya
saat penulis kembali lagi ke dusun tersebut di bulan Agustus 2008 ketika
melakukan penelitian ini.

A. GAMBARAN UMUM
Desa Pasuruhan merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan
Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

Dari pusat kota

Banjarnegara jaraknya kurang lebih 21 kilometer arah utara kota. Desa ini
berbatasan dengan Desa Pagerpelah di sebelah timur; Desa Karanggondang di
sebelah Selatan; Desa Sijenggung di sebelah Barat, dan Kalibombong di sebelah
utara. Letaknya di daerah pegunungan, menjadikannya memiliki iklim sejuk,
bahkan dingin di saat-saat tertentu.
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Desa Pasuruhan terbagi ke dalam dua dusun, yaitu Dusun Sudikampir, dan
dusun Sokawera. Antara Sudikampir dan Sokawera terpisah jarak yang lumayan
jauh sekitar 3 kilometer, dan harus ditempuh melalui jalan terjal mendaki,
menyusuri semak-semak di antara hutan pinus.
Penduduk di dua dusun itu kini mencapai lebih dari 1.300 jiwa. Data
monografi desa yang diperbaharui terakhir tahun 2004 yang lalu menunjukkan
bahwa jumlah penduduk Desa Pasuruhan mencapai 1.257 jiwa. Dari jumlah itu,
tak banyak yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai. Hanya 325 orang
saja yang lulus SD, 15 orang tamat SMP, 5 Orang tamat SMA, dan hanya 1 orang
sarjana. Sisanya tidak tamat SD atau tidak sekolah sama sekali.
Mata pencaharian penduduknya ialah bertani dan buruh, baik buruh tani
atau pun juga buruh bangunan. Pertanian yang dilakukan sebagian besar pertanian
perladangan, dengan hasil utama salak dan jagung, serta sedikit pertanian sawah
tadah hujan. Dalam hal keyakinan keagamaan, seluruh penduduk desa memeluk
agama Islam.
Secara umum, kondisi Dusun Sokawera dan Dusun Sudikampir relatif
sama, meski Sudikampir sedikit lebih baik, setidaknya Sudikampir merupakan
pusat pemerintahan desa. Di Sudikampir terletak satu-satunya sekolah yakni SDN
Pasuruhan. Di Dusun Sudikampir yang dihuni oleh kurang lebih 700 jiwa ( 145
KK) inilah studi etnografis tentang Perubahan Perilaku Masyarakat Desa dalam
Menonton Televisi ini dilakukan.
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B. SUDIKAMPIR TIGA BELAS TAHUN LALU
Kehidupan di Sudikampir pertama kali saya alami ketika saya
menjalankan KKN (Kuliah Kerja Nyata) saat masih bersatus sebagai mahasiswa
UGM di tahun 1995. Sebuah dusun yang kala itu masih sangat terisolir. Tak
sejengkal tanah pun di wilayah dusun itu yang tersentuh oleh aspal. Satu-satunya
akses menuju dusun itu ialah melewati jalan setapak sepanjang kurang lebih tiga
kilometer, yang tak lebih lebar dari pematang sawah. Karenanya, jangan pernah
bisa berharap untuk mengendarai sepeda, motor, apa lagi mobil, jika ingin menuju
ke Sudikampir. Jalan kaki pun masih harus dengan susah payah, karena jalannya
yang sempit, mendaki dan licin di musim hujan. Melalui jalan ini jugalah
masyarakat Dusun Sudikampir membawa hasil buminya ke pasar.
Tak mudah bagi pendatang baru untuk menempuh perjalanan masuk ke
Dusun Sudikampir, meski di siang hari sekali pun. Apalagi jika perjalanan itu
dilakukan di malam hari, sebagaimana yang kami bertujuh (anggota kelompok
KKN) alami waktu itu. Begitu turun dari mobil bak terbuka yang kami sewa,
magrib sudah menjelang. Tak lama berselang, terdengar kumandang adzan magrib
dari berbagai penjuru. Pak Lurah Basri yang menjemput kami dari kantor
kecamatan memandu perjalanan kami. Awalnya jalan masih cukup lebar. Dilihat
dari ukuran lebarnya, cukup untuk dilewati kendaraan roda empat. Tetapi
akhirnya kami pun maklum, kalau mobil yang kami tumpangi tak sanggup
melewati jalan itu. Beberapa bagian dari badan jalan berlubang cukup lebar dan
dalam, sehingga kalau roda mobil terperosok ke dalamnya akan sulit untuk bisa
keluar lagi. Bagian yang tidak berlubang pun juga bukan berarti ada dalam
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kondisi rata. Beberapa bagian bergelombang karena kondisi tanah yang labil,
bagian lainnya penuh berserakan batu-batu sebesar kepalan tangan orang dewasa.
Beberapa puluh meter berjalan, kami sudah harus menuruni sebuah turunan tajam,
untuk kemudian mendaki tanjakan terjal nan licin karena hujan baru saja
mengguyur wilayah ini.
Sesudah menempuh jarak tak kurang dari satu setengah kilo meter,
akhirnya kami sampai di sebuah warung kecil. Hari sudah benar-benar gelap kala
itu. Beruntung, Adi salah satu anggota kelompok kami membawa lampu baterai.
Pak Lurah pun berhasil mendapatkan pinjaman lampu baterai dari pemilik
warung, meski ukurannya lebih kecil. Di bawah terang dua lampu baterai itulah
perjalanan malam nan sulit harus kami tempuh untuk bisa

masuk ke dusun

Sudikampir. Kerepotan pun bertambah, karena kami masing-masing membawa
lebih dari satu tas ukuran besar, berisi pakaian dan bekal KKN lainnya. Perjalanan
pun terasa lambat, lama dan melelahkan. Elis, salah satu teman kami berkali-kali
menggerutu, “Ah, Pak Lurah bohong! Katanya dekat, nyatanya gak sampaisampai !” Pak Lurah pun menanggapi dengan santai dengan gaya bicara yang
kocak, “Iya, bener dekat, kok ! Bentar lagi juga sampai!”
Perjuangan berat itu pun berakhir, ketika kami tiba di rumah Bu Robingah,
yang terletak persis di pinggir jalan desa itu. Rumah sederhana berdinding papan,
berlantai tanah itu diterangi oleh sebuah lampu petromak, sehingga menjadi lebih
terang jika dibandingkan rumah-rumah yang lain. Sebagian besar penduduk hanya
mengandalkan terang dari lampu teplok atau senthir. Listrik belum masuk ke
Dusun Sudikampir.
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Di ruang tamu Ibu Robingah terdapat dua set meja-kursi tamu. Satu set
kursi kerangka kayu dengan tempat duduk dan sandaran dari anyaman rotan, satu
set lagi terbuat dari kerangka kayu dan tempat duduknya terbuat dari busa. Di
ruang tamu yang berukuran 5 x 6 meter itu juga terdapat sebuah lemari bifet yang
digunakan untuk menyimpan beberapa barang pecah belah, termasuk sebuah
pesawat televisi. Sebuah televisi yang sudah lama tidak ditonton karena stroom
accu-nya kosong.
Keberadaan lampu petromak, kursi busa, bifet dan televisi di rumah Bu
Robingah sekaligus menandakan bahwa di dusun tersebut keluarga Bu Robingah
merupakan keluarga yang cukup berada. Rumah-rumah yang lain,

yang

kebanyakan berdinding papan dari kayu kalbi (Albasia) sebagian besar hanya
memiliki satu set meja kursi tamu dari kayu. Sebagian lainnya tanpa kursi tamu ;
tanpa bifet, apa lagi televisi.

Memang, suami Bu Robingah, almarhum Pak

Mulyadi, dulunya adalah seorang guru SD di dusun itu. Sebagai pegawai negeri,
beliau mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik dibanding anggota
masyarakat lainnya yang sebagian besar mata pencahariannya sebagai petani dan
buruh tani.Sebagian lainnya, merantau ke Jakarta sebagai

pembantu rumah

tangga, pelayan toko, pelayan rumah makan, tukang, atau pekerja sektor informal.
Selain itu, di masa hidupnya, Pak Mulyadi juga dipercaya oleh masyarakat
setempat sebagai Lurah Desa, yang berhak atas tanah pelungguh dan hasilnya.
Dari tingkat pendidikan, Bu Robingah ternyata merupakan satu-satunya
warga masyarakat Dusun Sudikampir yang memiliki tingkat pendidikan paling
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tinggi, yaitu lulus SMA. Sementara sebagian masyarakat lainnya hanya lulus SD,
atau bahkan tidak lulus SD.
SD Negeri Pasuruhan merupakan satu-satunya sekolah yang ada di dusun
Sudikampir. SD ini hanya memiliki satu guru, yang harus melayani enam kelas
sekaligus, itu pun jarang hadir, karena rumah tinggalnya yang sangat jauh. Kalau
pun datang, tiba di sekolah sudah siang, sehingga tinggal tersisa waktu dua atau
tiga jam saja untuk memberikan pelajaran di semua kelas.
Pak Basri sendiri, meskipun statusnya sebagai seorang lurah, beliau
mengaku tidak lulus SD. Rumah tinggalnya sangat sederhana, lebih sederhana
bahkan dari rumah Bu Robingah. Di rumah itu, beliau tinggal bersama istri dan
anak pertamanya yang masih bayi, bernama Eko.
Tidak satu pun rumah di dusun itu yang dilengkapi dengan saranaprasarana MCK (mandi, cuci, kakus). Semua kegiatan yang terkait dengan hal
tersebut dilakukan di kali, atau di pinggir kolam ikan yang airnya didatangkan
dengan menggunakan selang plastik dari mata air pegunungan.
Di balik kesederhanaan masyarakat Sudikampir, tersimpan keramahtamahan yang luar biasa. Mereka sangat menghargai dan menghormati pendatang
baru. Begitu kami tiba di dusun itu, beberapa warga langsung datang, menyalami,
menemani, dan berbagi banyak cerita tentang dusun mereka. Anak-anak kecil
berderet di luar rumah, berebut mengintip kami dari jendela kaca. Ketika kami
dekati untuk kami sapa, mereka bubar lari menjauh, untuk kemudian datang lagi
dan mengintip lagi. Keramah-tamahan ini benar-benar kami rasakan sepanjang
kami tinggal di Sudikampir selama dua bulan penuh. Bahkan, saat masa KKN
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berakhir, dan kami pamit untuk pulang, sebagian besar perempuan, tua muda, dan
anak-anak menangis, seolah ditinggal mati anggota keluarganya. Sebagian besar
masyarakat bahkan mengantar kami dalam perjalanan pulang, menyusuri jalan
setapak, sehingga menciptakan deretan panjang manusia, hingga tak kelihatan
ujung akhirnya. Tak ketinggalan, mereka juga membekali kami dengan macammacam hasil bumi, salak, bubuk kopi, dan jadah (makanan dari ketan). Itulah
Sudikampir, tiga belas tahun yang lalu.

B. WAJAH BARU SUDIKAMPIR
Tiga belas tahun sudah berlalu. Sudikampir yang sekarang tidaklah sama
dengan Sudikampir tiga belas tahun silam. Perjalanan masuk ke dusun itu tak lagi
sesulit dulu. Jalan desa sudah dibangun, diperlebar dan diperkeras. Kini sudah
bukan lagi jalan setapak. Sudah bukan lagi jalan yang becek. Bahkan, jalan
setapak terjal mendaki ke arah Dusun Sokawera yang dulu jarang dilalui orang
pun kini sudah beraspal, meski tetap dalam keadaan terjal. Perkembangan yang
tak pernah terbayangkan di benak masyarakat Sudikampir tiga belas tahun lalu.
Tentu saja hal ini memudahkan para pejalan kaki untuk mencapai pasar, atau
pusat pemerintahan Kecamatan Karangkobar. Kalau pejalan kaki banyak terbantu,
lain halnya dengan pengendara motor atau mobil. Meski masih mungkin untuk
dilewati kendaraan bermotor, tetapi pengendaranya harus benar-benar terampil.
Kondisinya yang tetap terjal, dan licin di musim hujan, telah berulang kali
memakan korban. Menurut cerita masyarakat setempat, sudah banyak korban
pengendara motor yang jatuh terguling, menjadi sakit atau cacat. Memang belum
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pernah ada korban jiwa. “Mencapai lima puluh kali, Mas?” saya bertanya kepada
Kamsat, seorang pemuda Sudikampir yang tiga belas tahun lalu saya kenal masih
sebagai seorang anak-anak. “Wah, ya lebih, Mas. Seratus pun mungkin lebih. Saat
lebaran kemarin saja sehari bisa mencapai tiga motor yang kecelakaan!” cerita
Kamsat saat saya kembali berkunjung ke Sudikampir di bulan Oktober 2008
untuk bersilaturahmi sesudah Hari Raya Idul Fitri.
Jika jalan Sudikampir – Sokawera banyak memakan korban, tidak
demikian dengan jalan yang menghubungkan Sudikampir ke kota Kabupaten.
Jalan utama untuk masuk ke Dusun Sudikampir ini ada dalam kondisi yang lebih
baik. Jalan raya sepanjang kurang lebih 19 kilometer, meski berliku dan mendaki,
beraspal halus hotmix dan tak seberapa terjal. Meski perlu waspada, tetapi
pengendara tetap bisa memacu kendaraannya dalam kecepatan tinggi. Hanya
sepanjang kurang lebih 3 kilometer saja, jalan yang belum halus beraspal hotmix
(“aspal goreng” masyarakat Sudikampir menyebutnya). Jalannya sudah lebar dan
keras. Beberapa bagian sudah beraspal, beberapa bagian belum, beberapa bagian
yang lain sudah rusak aspalnya. Kondisi ini memungkinkan kendaraan roda empat
bisa datang dan pergi ke dan dari Sudikampir tanpa kesulitan yang berarti. Setiap
pagi, kendaraan bak terbuka lalu lalang di jalan itu. Kendaraan tersebut
mengangkut hasil bumi, yang kebanyakan buah salak, atau ternak, untuk dijual ke
pasar. Kalau empat belas tahun lalu warga harus susah payah mengangkut hasil
bumi ke pasar dengan memikul atau menggendong melewati jalan terjal, kini hal
itu tak perlu dilakukan lagi. Para pedagang perantaralah yang mendatangi mereka
di rumah masing-masing. Hasil bumi mereka, menjadi rebutan bagi para
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pedagang. Daya tawar mereka pun naik, dan akhirnya kesejahteraan pun
membaik.
“Latare nggone anakke Pak Muhammad, lha angger pas dina pasaran lha
wis kaya terminal. Kendaraan akeh mbanget !” (Halaman rumah anaknya Pak
Muhammad, saat hari “pasaran” sudah mirip terminal. Kendaraan banyak sekali!
). Demikian cerita Bu Robingah menggambarkan suasana pagi hari di
pasaran, yaitu hari saat pasar desa setempat

ramai

hari

dikunjungi penjual dan

pembeli. Hari pasaran terjadi setiap lima hari sekali, yaitu di hari pasaran Legi.2
Dibangunnya jalan desa

membuka akses baru bagi masyarakat

Sudikampir. Material bangunan rumah pun menjadi lebih mudah didatangkan ke
dusun itu. Itulah sebabnya, kini di Sudikampir telah berdiri banyak bangunan
rumah tembok yang tak kalah bagusnya dengan bangunan-bangunan rumah
tembok di kota. Lantai keramik, dinding keramik, telah menjadi hal biasa di
Sudikampir.
Sekolah Dasar yang dulu terlantar, kini telah menjadi lebih bergairah.
Gurunya tak lagi satu orang. Setiap kelas telah memiliki satu guru ditambah satu
kepala sekolah. Gurunya pun tak lagi susah untuk datang mengajar. Mereka bisa
dengan mudah dan cepat untuk sampai di sekolah dengan mengendarai motor.
Anak-anak pun mendapat pelayanan pendidikan yang lebih layak. Mereka yang
lulus dari SD tersebut, sekarang sedang melanjutkan sekolah di tingkat yang lebih
tinggi, SMP, SMU, bahkan kuliah. Meski untuk bisa melanjutkan sekolah tetap
harus keluar dari desa, tetapi kini tak lagi sesulit dulu. Tiap pagi dan siang mereka
2

Di Jawa dikenal luas penamaan dan penghitungan hari berdasarkan hari pasaran, yaitu: Pon,
Wage, Kliwon, Legi, dan Pahing. Sepasar berarti lima hari.
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bisa berangkat dan pulang sekolah dengan menumpang mobil barang yang datang
dan pergi ke dan dari Sudikampir.
Jika malam tiba, Dusun Sudikampir tak lagi gelap gulita. Bukan hanya di
dalam rumah yang terang benderang. Jalanan pun telah menjadi terang bak siang
hari, karena listrik sudah bisa dinikmati oleh warga masyarakat. Berbagai
peralatan elektronik pun kini menghiasi hampir setiap rumah tangga di Dusun
Sudikampir, mengikuti masuknya listrik ke dusun itu. Radio, tape, kipas angin,
lemari es, seterika listrik, telepon, dan juga televisi, seolah sudah menjadi barang
wajib yang harus ada di setiap rumah tangga. Jika tiga belas tahun yang lalu hanya
ada satu pesawat TV di dusun itu, kini setiap rumah telah memiliki televisi,
dengan berbagai ukuran dan berbagai model. Menonton TV, karenanya telah
menjadi aktivitas rutin setiap malam tiba bagi warga masyarakat Sudikampir.
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BAB III
SEJARAH MASUKNYA TELEVISI KE DUSUN SUDIKAMPIR

Sebelum lebih jauh dipaparkan mengenai sejarah masuknya televisi ke
Dusun Sudikampir, terlebih dahulu akan dipaparkan tentang perkembangan
pertelevisian di Indonesia. Dari pemaparan ini diharapkan akan diperoleh
gambaran mengenai situasi hiruk pikuk perkembangan dunia pertelevisian di
Indonesia di satu sisi, dan ketiadaan akses siaran televisi di Dusun Sudikampir di
sisi yang lain pada satu kurun waktu yang sama.

Uraian tentang sejarah

masuknya televisi ke Dusun Sudikampir dituliskan berdasarkan cerita dari warga
masyarakat Sudikampir, dan hasil wawancara panjang yang tak terstruktur dengan
mereka.

A. Perkembangan Pertelevisian di Indonesia
Di Indonesia, siaran televisi mulai diperkenalkan tahun 1962, yaitu saat
berlangsungnya ASEAN GAMES di Jakarta pada tahun yang sama. Siaran
percobaan TVRI berhasil dilaksanakan pertama kali tanggal 17 Agustus 1962
dengan acara tunggal Peringatan HUT XVII Proklamasi Kemerdekaan RI. (Hinca
Panjaitan, 1999 : 3). Baru pada tanggal 24 Agustus 1962, TVRI mulai
memancarkan siaran secara reguler, dan karenanya tanggal 24 Agustus ini
dijadikan sebagai tanggal kelahirannya.
Pada masa awal siaran televisi mengudara, jumlah pesawat penerima
televisi di Indonesia juga belum seberapa banyak. Yakni masih sekitar 10.000
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pesawat televisi, dan bertambah sangat lamban selama tiga tahun (Alfian,
1986:186). Mulai tahun 1969 seiring dengan dimulainya pembangunan stasiun
pemancar televisi di daerah meliputi Yogyakarta, Palembang, Balikpapan,
Ujungpandang, dan Medan, pertambahan jumlah pesawat televisi mulai bergerak
cepat, mencapai jumlah sekitar 65.000 buah. Sampai tahun 1971 di kawasan
ASEAN, Indonesia masih berada di urutan paling bawah untuk angka prosentase
pesawat televisi per penduduk, berada di bawah Singapura, Philipina, Singapura,
dan Thailand.
Tabel jumlah pesawat televisi per penduduk di ASEAN tahun 1971
Nama Negara

Jumlah Televisi

Prosentase per penduduk

Singapura

200.000

10,0%

Philipina

1.500.000

4,5%

Malaysia

198.000

2,2%

Thailand

241.375

0.6%

Indonesia

180.000

0,15%

Dikutip dari Alfian, 1986:187

Dari 0,15 persen perbandingan antara jumlah televisi dan jumlah
penduduk di Indonesia, tingkat penyebarannya meliputi 66% di Jakarta, 13 % di
Bandung, 21 % di Semarang, Yogyakarta, Medan, dan kota-kota lain (Alfian,
1986:188).
Pada tahun 1974, jumlah pesawat televisi meningkat menjadi sekitar
300.000. Dua tahun setelah peluncuran satelit Palapa tepat pada tanggal 17
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Agustus 1976, jumlah pesawat televisi meningkat mencapai jumlah sekitar
500.000 buah (Alfian, 1986:187).
Selama bertahun-tahun, TVRI berperan sebagai pemegang monopoli
penyiaran televisi di Indonesia.

Angin perubahan mulai terasa sejak

dikeluarkannya aturan main tentang Siaran Saluran Terbatas TVRI yang
dituangkan

dalam

Keputusan

Menteri

Penerangan

RI

Nomor

190A/KEP/MENPEN/1987 tanggal 20 Oktober 1987. Pasal satu dan dua
Keputusan Menteri Penerangan ini menunjukkan adanya perubahan sikap
terhadap pengaturan penyelenggaraan sistem penyiaran di Indonesia. Dua pasal
ini menegaskan bahwa Direktorat Televisi Departemen Penerangan Republik
Indonesia, disamping menyelenggarakan Siaran Saluran Umum (SSU), juga
memberikan wewenang kepada Yayasan TVRI untuk menyelenggarakan Siran
Saluran Terbatas (SST) dalam wilayah Jakarta dan sekitarnya. SSU adalah siaran
televisi yang dapat ditangkap langsung oleh umum melalui pesawat penerima
televisi biasa tanpa peralatan khusus, sedangkan SST adalah siaran televisi yang
hanya bisa ditangkap oleh pelanggan melalui pesawat penerima televisi biasa
yang dilengkapi dengan peralatan khusus (Hinca Panjaitan,1999:24-25).
Dalam menyelenggarakan SST inilah, akhirnya Yayasan TVRI menunjuk
pihak lain (sebagaimana dimungkinkan oleh Keputusan Menpen tersebut) sebagai
pelaksana. Dengan demikian aturan ini merupakan kebijakan pertama yang
memungkinkan pihak swasta melakukan penyiaran televisi di Indonesia. Ini
berarti pula monopoli TVRI dalam melaksanakan penyiaran televisi berakhir.
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Pihak swasta pertama yang diijinkan melakukan penyiaran televisi adalah
Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), yang mulai mengudara tanggal 1 Maret
1989 (Hinca Panjaitan,1999 : 29). Menyusul RCTI adalah PT Surya Citra Televisi
(SCTV) di Surabaya dan sekitarnya. Tanggal 1 Agustus 1990 SCTV diijinkan
menyelenggarakan siaran tanpa decoder. Secara operasional, kegiatan SCTV baru
dapat dilaksanakan tanggal 24 Agustus 1990. Sejak tanggal 30 Januari 1993,
SCTV memperoleh izin untuk menyelenggarakan siaran nasional. Televisi
Pendidikan Indonesia (TPI) mendapat izin dari Departemen Penerangan

c.q.

Dirjen RTF tanggal 1 Agustus 1990. Penyelenggaraan siaran TPI dilaksanakan
atas perjanjian kerjasama antara Yayasan TVRI dengan PT Cipta

Televisi

Pendidikan Indonesia tentang Pelaksanaan Siaran Pendidikan Indonesia tanggal
16 Agustus 1990. Pengoperasian siaran TPI diresmikan Presiden Soeharto pada
hari Rabu, 23 Januari 1991 di Studio XII TVRI Stasiun pusat Jakarta (Hinca
Panjaitan, 1999 : 33). Tanggal 30 Januari 1993 lahir televisi swasta ANTEVE (PT
Cakrawala Andalas Televisi). PT Indosiar Visual Mandiri (Indosiar) lahir tanggal
18 Juni 1992. (Hinca Panjaitan,1999:29-34).
Langit Indonesia makin ramai memasuki tahun 2001-2002 dengan
mengudaranya

empat

stasiun

televisi

hampir

bersamaan.

Berturut-turut

mengudara yaitu Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV), Lativi, TV 7, dan
Global TV.
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B. Hadirnya Televisi di Sudikampir
Tahun 1995, ketika langit Indonesia sudah semarak dengan beragam siaran
televisi dari banyak stasiun penyiaran, antara lain : RCTI, SCTV, TPI, Indosiar,
ANTV, dan tentu saja TVRI, masyarakat Sudikampir hampir-hampir tidak pernah
memilki akses terhadap beragam siaran tersebut.
Bukan karena wilayah Sudikampir tak tersentuh gelombang televisi, atau
bukan juga karena masyarakat Sudikampir tak ingin menonton televisi, tetapi
karena mereka tidak memiliki pesawat televisi. Tidak memiliki televisi juga
bukan karena mereka tidak mampu membeli barang elektronik yang bernama
televisi itu, melainkan karena biaya operasionalnya yang sangat tinggi. Yang
dimaksud dengan “biaya” di sini bukan semata-mata uang, tetapi juga tenaga dan
beragam kerepotan lainnya.
Karena listrik belum masuk ke wilayah Sudikampir, televisi hanya bisa
ditonton jika menggunakan energi baterai (accu). Sementara kemampuan baterai
menyimpan energi sangat terbatas. Dua atau tiga hari digunakan, stroom akan
segera habis. Untuk mengisinya kembali warga masyarakat harus membawa
baterai itu ke Gribit, sebuah daerah yang masuk wilayah kecamatan tetangga.
Jarak tempuh dari Sudikampir kurang lebih 15 kilometer, dan lima kilometernya
harus ditempuh dengan susah-payah, berjalan kaki di jalan setapak yang terjal.
Karena tingkat kerepotannya yang tinggi, akhirnya sebagian besar warga memilih
untuk tidak memiliki televisi.
Alternatif energi lain yang bisa digunakan untuk “menyalakan” televisi
adalah diesel. Tetapi benda penghasil energi listrik ini sangat mahal bagi
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kebanyakan warga Sudikampir. Sehingga hanya keluarga yang benar-benar kaya
(untuk ukuran masyarakat Sudikampir) yang mampu memilikinya.
Ide untuk menghadirkan televisi ke Sudikampir pertama kali datang dari
Pak Mulyadi. Sebagai orang yang berasal dari luar Sudikampir (dari Kartasura)
Pak Mulyadi pernah merasakan hidup “bersama” televisi di daerah asalnya. Akan
tetapi, ketika harus tinggal di Sudikampir sebagai guru PNS di desa tersebut, ia
terpaksa harus hidup tanpa televisi. Setelah sekian lama tinggal di Sudikampir,
bahkan kemudian beristrikan gadis Sudikampir, ia dipercaya warga desa untuk
memangku jabatan Kepala Desa. Lengkaplah sudah ketokohannya di komunitas
Sudikampir. Selain sebelumnya ia dikenal sebagai Pak Guru, kini ia juga
dipanggil sebagai Pak Lurah di Sudikampir. Entah karena kerinduannya akan
pengalaman ber-televisi, atau karena untuk semakin menegaskan ketokohannya,
di tahun 1994 ia membeli televisi hitam putih, lengkap dengan sumber energinya
berupa baterai (accu). Hadirnya televisi di rumah Pak Mulyadi membuat “geger”
masyarakat Sudikampir. Hampir setiap malam tiba, rumahnya dipenuhi oleh
warga desa yang secara antusias ingin menikmati tayangan televisi. Apa pun acara
yang ditayangkan, bagi mereka tetap selalu menarik. Televisi bagaikan magnet
yang mampu menyedot perhatian setiap orang di Sudikampir. Laki-laki,
perempuan, tua, muda, bahkan juga anak-anak, semua berkumpul di rumah Pak
Mulyadi untuk menonton televisi. Rumah yang tak begitu besar itu pun kemudian
penuh sesak dipenuhi orang, bahkan kerumunan penonton meluber sampai ke
halaman dan jalan desa di depan rumah. Daya tarik televisi seolah-olah telah
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setara dengan pertunjukan wayang kulit atau pertunjukan imbik (semacam
pertunjukan kuda lumping).
Meskipun di tahun 1994 televisi di Indonesia sudah siaran siang dan
malam tanpa henti, tetapi televisi di Sudikampir hanya dinyalakan pada malam
hari. Akibatnya, masyarakat Sudikampir pun menonton televisi hanya di malam
hari saja. Penjadwalan yang demikian, selain tidak mengganggu waktu kerja
warga masyarakat di siang hari, ternyata juga bermanfaat untuk penghematan
energi baterai. Bahkan, saat stroom accu mendekati habis, (ditandai dengan
menciutnya gambar di layar TV) Pak Mulyadi menjadi sangat selektif untuk
memiliih program acara yang ditonton. Berita, ketoprak dan wayang kulit
merupakan program-program yang diprioritaskan untuk ditonton.
Jika stroom-nya habis, accu dibawa oleh Pak Mulyadi ke Gribit untuk diisi
kembali. Tentu saja bukan serta merta begitu stroom habis langsung dibawa
untuk diisi. Biasanya, hal itu dilakukan jika bersamaan dengan adanya acara ke
kota, untuk urusan dinas atau belanja, atau dijadwalkan secara khusus, supaya
setiap malam Sabtu dan malam Minggu tersedia stroom

yang cukup untuk

menonton wayang dan ketoprak.
Heboh menonton TV bersama ini ternyata tak bisa berlangsung lama.
Awal tahun 1995, Pak Mulyadi meninggal dunia. Akibatnya,

tidak ada lagi

anggota keluarganya yang sanggup memikul accu ke Gribit, dan televisi pun
berhenti menyala.
Tetapi masyarakat Sudikampir sudah terlanjur mengenal televisi. Mereka
sudah terlanjur senang bisa menonton ketoprak atau wayang kulit di televisi setiap
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Jumat tengah malam atau Sabtu tengah malam. Apa daya, sebagian besar mereka
tak mampu “mengadakan” pesawat televisi. Beruntung, Mas Trimo, seorang
warga desa yang sukses sebagai pegawai restoran di Jakarta pulang membawa
televisi untuk keluarganya, dan dengan demikian juga untuk warga Sudikampir.
Berbeda dari TV-nya Pak Mulyadi yang hitam putih, TV yang dibawa Mas Trimo
adalah TV berwarna. Tetapi karena televisi berwarna lebih banyak “makan”
stroom dari pada televisi hitam putih, maka televisi itu lebih sering mati dari pada
menyala, karena hanya mengandalkan energi baterai. Meski demikian, di saat
televisi menyala, kehebohan sebagaimana pernah terjadi di rumah Pak Mulyadi
terjadi juga di rumah Mas Trimo. Warga desa berkumpul menonton televisi.
Upaya untuk mengatasi keterbatasan energi baterai bagi televisi berwarna
dilakukan oleh keluarga Pak Suwarto. Di tahun 1995 ini pula, di keluarga Pak
Suwarto hadir televisi yang dibawa anaknya pulang dari Jakarta, dengan ukuran
yang lebih besar (21 inc) lengkap dengan penyedia energi berupa mesin diesel.
Memang, sejak dua anak gadisnya bekerja di Jakarta, keluarga Pak Suwarto
mengalami peningkatan kesejahteraan yang pesat.
Mesin diesel ternyata tak hanya mampu menyediakan energi bagi televisi
dan penerangan di keluarga Pak Suwarto saja. Beberapa keluarga yang rumahnya
berdekatan dengan rumah Pak Suwarto pun ikut merasakan terangnya lampu
listrik dari diesel Pak Suwarto. Heboh menonton bersama pun menjadi berpindah
ke rumah Pak Suwarto. Atau kadang-kadang terpecah dua saat di Rumah Mas
Trimo tersedia stroom accu. Tetapi, entah karena kelebihan beban, atau karena
keterbatasan penguasaan teknologi mesin diesel, mesin penghasil energi untuk
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televisi dan lampu penerangan ini tak bertahan lama. Mesin diesel rusak, dan
kembali lagi televisi berhenti siaran di Sudikampir.
Tahun 1996, Pak Suwarji, seorang Bekel (kepala dusun) membeli televisi
21 inc dengan mengandalkan energi dari accu. Setiap kali stroom habis, Pak
Warji memanggul accu-nya ke Gribit. Dipastikannya, saat-saat tayangan
favoritnya muncul di televisi, stromm accu ada dalam keadaan siap pakai. Maka,
setidaknya seminggu sekali ia pergi ke Gribit untuk mengisi stroom accu, agar
tayangan favorit keluarga - dan sebagian besar warga (yang biasa ikut menonton)
tidak terlewatkan.
Di tahun yang sama, Pak Supardiman, seorang guru agama dan tokoh
LKMD juga membeli pesawat televisi. Hal ini menjadikan rumahnya sebagai
alternatif tempat menonton bagi warga, selain rumah Pak Suwarji dan rumah Mas
Trimo. Kerumunan penonton pun kemudian terbagi di tiga lokasi ini. Seseorang
menentukan pilihan akan menonton di mna, di rumah siapa, tak semata-mata
ditentukan oleh jarak yang dekat dari rumahnya, melainkan juga karena alasan
masih ada hubungan kekerabatan, tuan rumahnya lebih ramah – tidak formal atau
tidak “mriyayeni”, atau juga sekedar alasan teknis : TV-nya lebih besar.
Setelah lama ditunggu, akhir tahun 1999, listrik masuk ke Sudikampir, dua
tahun setelah proyek pelebaran dan pengerasan jalan desa (meski belum diaspal)
selesai dilakukan. Sejak itulah, televisi kemudian dihadirkan dalam setiap
keluarga di Sudikampir. Biaya operasional televisi tak lagi mahal. Mereka tak
lagi harus memikul accu berkilo-kilo meter jauhnya untuk menjaga agar televisi
tetap menyala. Kini setiap saat televisi bisa dinyalakan. Kini setiap saat warga
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desa bisa menonton televisi, bahkan di rumah sendiri. Heboh menonton bersama
pun hampir-hampir tak pernah terjadi lagi. Kalau pun terjadi, biasanya hanya
tetangga sebelah yang kebetulan belum punya televisi, dan karenanya bertandang
untuk ikut menonton. Di Sudikampir, kini televisi telah menjadi bagian dari
rutinitas hidup sehari-hari warganya.
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BAB IV
MASYARAKAT SUDIKAMPIR MENONTON TELEVISI

Bab IV ini akan memaparkan aktivitas warga Sudikampir dalam menonton
televisi, yang ternyata mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pola menonton
televisi sebagai praktik konsumsi di saat awal hadirnya televisi yaitu saat
jumlahnya masih sangat terbatas, dengan sekarang saat televisi telah menjadi
bagian dari setiap keluarga ternyata terdapat perbedaan. Gambaran tentang
perubahan pola konsumsi televisi inilah yang dipaparkan di dalam bab ini, disertai
analisis teoritiknya.
Pemaparan dalam bab ini dibagi tiga bagian. Bagian pertama berisi
gambaran pola konsumsi televisi saat sebelum energi listrik masuk ke
Sudikampir. Bagian kedua menguraikan pola konsumsi televisi saat energi listrik
sudah masuk ke Dusun Sudikampir. Bagian ketiga berisi uraian yang mencoba
memaknai perubahan konsumsi televisi yang terjadi di Sudikampir.

A. Barang Mewah Itu Bernama Televisi
Pada tahap-tahap awal hadirnya pesawat televisi di Sudikampir, benda ini
hampir tidak pernah ditonton hanya oleh satu keluarga, apalagi hanya oleh satu
orang saja. Setiap kali televisi menyala, bisa dipastikan ia telah ditunggu oleh
puluhan orang. Bahkan sejak benda itu masih di dalam kardus, masih di atas
pundak orang yang memikulnya, berjalan dari Pasar Beji (tempat pemberhentian
terakhir angkutan umum) sampai di rumah pemiliknya di Sudikampir, benda itu
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telah menjadi perhatian orang. Begitu benda bernama televisi ini diturunkan dari
pundak orang yang memikulnya, segera orang datang berkerumun. Tak hanya
anak-anak, orang dewasa pun ikut datang untuk memuaskan rasa penasarannya.
Mereka bertanya ini dan itu, mulai dari bertanya, ”Di mana belinya?” “Di toko
apa?” atau juga “Berapa harganya?”. Kegiatan merangkai perangkat televisi pun
juga hampir tidak pernah dilakukan sendiri oleh pemiliknya. Orang-orang yang
telah berkerumun pun dengan antusias membantu, terutama saat harus mendirikan
tiang penyangga antena dari bambu berukuran besar dan tinggi. Banyak orang
terlibat atau melibatkan diri dalam upaya menghadirkan sesuatu yang akan segera
menjadi pusat perhatian seluruh warga desa. Tak jarang tiang antena yang telah
tegak berdiri harus diusung oleh dua atau tiga lelaki dewasa berkeliling rumah
untuk mencari posisi sinyal yang paling bagus. Bisa dipastikan saat pemasangan
antena menjadi saat yang gegap gempita, sehingga adegan memasang antena ini
pun telah menjadi tontonan yang cukup menarik bagi warga desa. Teriakanteriakan riuh sering menyertai proses pemasangan antena, “Yo, angkat ! Ngulonngulon ! Ngetan-ngetan! Ngetan maning! Awas, ngati-ati! Sik-sik-sik! Aja cepetcepet! Wis, hop!” (Yo, diangkat! Ke arah Barat! Ke Timur! Ke Timur lagi!
Awas, hati-hati! Sebentar! Jangan terlalu cepat! Sudah, cukup, berhenti!). Setelah
akhirnya didapatkan kualitas gambar yang baik,

biasanya kemudian diakhiri

dengan teriakan puas secara bersama-sama, “Yaaaaa!”
Demikian pula yang terjadi ketika Pak Mulyadi menghadirkan televisi di
rumahnya. Ia adalah orang pertama di Sudikampir yang memiliki pesawat televisi.
Setelah heboh memasang antena di siang hari, bisa dipastikan kehebohan yang
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lain terjadi di malam harinya. Dari mulut ke mulut segera berita tentang hadirnya
televisi ini menyebar ke seluruh warga. Warga pun kemudian datang berduyun
untuk menyaksikan (tayangan) televisi. Di saat-saat awal kehadirannya, televisi
hampir selalu ditonton secara bersama-sama oleh hampir seluruh warga desa, lakilaki, perempuan, tua, muda, dan tentu juga anak-anak. Mereka tak peduli dengan
jenis acara televisi yang sedang tayang. Bagi mereka, apa pun tayangannya, tetap
akan selalu menarik. Rumah Pak Mulyadi pun menjadi penuh sesak oleh orang
yang datang menonton televisi, bahkan kerumunan penonton meluber sampai ke
halaman dan jalan desa di depan rumah. Beberapa warga kadang harus cukup puas
hanya dengan mengintip dari balik jendela kaca, karena tidak lagi kebagian
tempat di dalam rumah. Beberapa yang lain bahkan mengaku kadang-kadang
mereka tidak bisa menonton televisi sama sekali, tetapi tetap saja ikut hadir di
situ, terlibat dalam kerumunan para penonton televisi lainnya. Mereka cukup puas
hanya dengan berkumpul, bertemu, mengobrol, merokok bersama dengan sesama
warga lain, yang sudah saling kenal satu dengan yang lain. Daya tarik televisi
telah menandingi daya tarik pertunjukan wayang kulit atau pertunjukan imbik
(semacam pertunjukan kuda lumping). “Wah, penuh Mas, ruangan ini! Pokoke jan
Guayeng! (Pokoknya, heboh)” kata Bu Robingah menggambarkan suasana waktu
itu.
Meski waktu itu (tahun 1994) televisi di Indonesia sudah siaran siangmalam sepanjang hari, akan tetapi di Sudikampir televisi hanya dinyalakan di
malam hari selepas magrib. Bagi masyarakat Sudikampir, siang hari merupakan
waktu untuk bekerja di sawah atau di ladang. Oleh karenanya, mereka harus

47

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

meninggalkan rumah, dan tidak mungkin menonton televisi. Selain itu,
kemampuan baterai yang terbatas, menjadikan televisi hanya dinyalakan secara
terbatas pula, yaitu pada malam hari (supaya tidak boros). Bahkan, pemilik
televisi kadang-kadang

menjadi sangat selektif terhadap program acara yang

ditonton. Televisi hanya dinyalakan pada jam tertentu dengan durasi terbatas,
yaitu pada saat siaran berita. Masyarakat desa pun maklum dengan model
penjadwalan semacam ini. Juga ketika pada tahap berikutnya, televisi tak lagi
menyala setiap malam. Dengan alasan yang sama, Pak Mulyadi mulai menyeleksi
acara-acara yang menarik baginya. Acara ketoprak, atau ludruk di Malam Sabtu
dan Wayang Kulit di malam Minggu yang disiarkan oleh stasiun TV Indosiar
merupakan tayangan favoritnya. Tayangan ini berlangsung sejak tengah malam
hingga pagi hari. “Puasa” menonton pun dilakukan oleh Pak Mulyadi dan warga
desa demi menghemat stroom, agar bisa menikmati kedua acara favorit tersebut.
Tak jarang Bu Robingah, istri Pak Mulyadi, harus “menolak” orang yang datang
untuk menonton televisi (kebanyakan anak-anak) dengan mengatakan, “Ngesuk
bae, malem Setu mrene maning, nonton ketoprak ! (Besuk saja, malam Sabtu ke
sini lagi, menonton ketoprak)!”
Jika stroom-nya habis, accu dibawa ke Gribit untuk diisi lagi. Meski tak
serta-merta begitu stroom habis langsung dibawa ke Gribit untuk diisi , tetapi
hampir bisa dipastikan bahwa jadwal pengisian tidak akan merusak jadwal
menonton wayang dan ketoprak.
Kegiatan menonton TV bersama ini tiba-tiba terhenti. Pak Mulyadi
meninggal dunia di awal tahun 1995. Karena Pak Mulyadilah yang selama ini
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memikul accu ke Gribit, maka sejak beliau meninggal tak ada lagi anggota
keluarga yang sanggup memikul accu

menempuh jalan panjang dan terjal.

Akibatnya, televisi pun berhenti menyala.
Setelah beberapa saat “kesunyian” tanpa televisi menyelimuti Sudikampir,
akhirnya televisi kembali menghibur masyarakat Sudikampir. Kali ini ia hadir di
Rumah Mas Trimo, seorang warga yang sukses bekerja sebagai pegawai restoran
di Jakarta. Mas Trimo membawa pulang televisi yang berbeda dari televisi yang
pernah dikenal masyarakat Sudikampir sebelumnya. Televisi yang dibawanya
bukan lagi TV hitam putih melainkan TV berwarna. Warga desa pun berdecak
kagum melihat televisi dengan kualitas gambar yang lebih baik. Kehebohan
sebagaimana pernah terjadi di rumah Pak Mulyadi terjadi juga di rumah Mas
Trimo. Warga desa berkumpul menonon televisi.
“Simbahnya Ari situ (Mertua Alm.Pak Mulyadi), kalau nonton juga ke
sini, karena TV di rumahnya rusak ! “ cerita Mas Trimo, yang rumahnya
berdekatan dengan rumah Pak Mulyadi almarhum.
Tetapi televisi ini ternyata lebih sering mati dari pada menyala karena
hanya mengandalkan energi baterai. Televisi berwarna lebih boros stroom dari
pada televisi hitam putih.
Fenomena berkumpul, menonton televisi bersama memang biasa terjadi
ketika belum semua keluarga memiliki televisi. Selain di rumah Pak Mulyadi dan
Mas Trimo, fenomena ini juga terjadi di rumah para adopter televisi selanjutnya,
yaitu Pak Warto, Pak Suwarji, dan pak Supardiman .
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“Sering juga saya maksudnya mau nonton, tapi telat datangnya, sudah
penuh orang, ya…akhirnya tidak kebagian tempat !” tutur Pak Basri warga lain
yang waktu itu juga belum mempunyai televisi dan karenanya sering mengikuti
acara “nonton bareng” di rumah Pak Suwarto.
Gambaran

tentang

hebohnya

suasana

nonton

bersama

ini

juga

diungkapkan pula oleh Pak Suwarji, “ Kebak, Mas! Pokokke nyenengake banget!
Nganti ana sing nginjen saka jendela barang ! Ana sing nganti diamuk bojone
barang, jare anake nangis merga ditinggal nang ngomah! Pokokke angger pas
Tersanjung, apa Mak Lampir, wis mesthi kebak! (Penuh, Mas! Pokoknya
menyenangkan sekali! Sampai-sampai ada yang mengintip lewat jendela! Ada
yang sampai dimarahi suaminya, karena katanya, anaknya yang ditinggal di
rumah menangis. Pokoknya, asal saat acara Tersanjung atau Mak Lampir, pasti
penuh!)”
Mbah Marto seorang warga yang biasa ikut acara “nonton bareng” karena
tak ada TV di rumahnya juga bercerita bahwa ia sering menginap di rumah Pak
Supardiman yang masih keponakannya, untuk sekedar menyaksikan tayangan
ketoprak dan wayang kulit. Menginap di rumah orang terpaksa dilakukannya,
karena di rumah tidak tersedia televisi dan acara yang ditonton pun dimulai tengah
malam dan berakhir di pagi hari.
Bagi warga Sudikampir, awal kehadiran televisi di dalam sebuah keluarga,
tak hanya menjadi media informasi, pendidikan, atau hiburan semata.
Kepemilikan televisi yang membutuhkan sumber daya cukup besar, terutama
sumber daya finansial, menjadikan hadirnya televisi di dalam sebuah keluarga
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sekaligus menunjukkan tingkat kesejahteraan keluarga yang bersangkutan.
Karenanya, hadirnya televisi di keluarga tertentu sekaligus menandakan tingkat
status seseorang, terutama dilihat dari parameter ekonomi. Televisi telah berperan
sebagai sarana untuk mereproduksi perbedaan dan ketimpangan sosial pada level
budaya. Dengan kata lain, obyek material telah menjadi elemen vital dalam
pembentukan identitas manusia dan refleksi atasnya: siapa kita, persepsi kita
terhadap diri sendiri, dan penilaian atas harga diri kita seluruhnya dipengaruhi
oleh apa yang kita miliki dan kuasai (Martyn J.Lee, 2006: 45).
Kesadaran akan perbedaan karena kepemilikan televisi ini ternyata juga
dirasakan warga masyarakat yang belum mampu memiliki televisi. Hal ini
tercermin dari ungkapan Pak Basri, warga Sudikampir yang biasa ikut bergabung
dalam kegiatan menonton bersama di rumah Pak Suwarto, “Lha nggih ming sing
sogih-sogih niku sing saget gadhah tipi! Nek kaya kula lha mboten teyeng! (Ya
hanya mereka yang kaya yang bisa punya televisi! Kalau seperti saya ya tidak
bisa!”
Melalui benda bernama televisi inilah sebagian orang atau sebagian
keluarga mencoba untuk “kelihatan” atau tampil berbeda dari orang atau keluarga
yang lain di wilayah Dusun Sudikampir. Dengan demikian praktik konsumsi
televisi tidak lepas dari sistem-sistem representasi khas suatu kelompok sosial,
tidak lepas dari posisi mereka dalam masyarakat dan dari keinginan mereka
menempatkan diri di tangga kekuasaan. Dengan demikian, televisi telah menjadi
sarana bagi upaya membedakan diri sebagai inti dari permainan sosial (Bourdieu
dalam Haryatmoko,2003:14).
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Ketika semua pemilik televisi di tahap awal adalah mereka yang sekaligus
teridentifikasi sebagai “kaya” menurut ukuran setempat, entah karena dia seorang
pegawai negeri, atau karena dirinya atau anggota keluarganya “sukses” setelah
merantau ke Jakarta, juga sekaligus posisinya sebagai pemuka masyarakat: Lurah,
guru, bekel (kepala dusun); maka menjadi jelas bahwa apa yang dipakai, sadar
atau tidak ditentukan dan diorganisasikan sesuai dengan lingkungan dan posisi
dalam masyarakat. Televisi di sini telah mengungkapkan sistem representasi yang
khas pada kelompok sosial tertentu, posisi mereka dalam masyarakat dan
keinginan untuk menempatkan diri dalam tangga kekuasaan (Pierre Bourdieu
dalam Haryatmoko,2003:14).
“Nek Bapakke niku rak rihin lurah, Mas, kejaba jugak guru SD kono ki !
Nek duwe tipi (TV) kan iso ngerti kahanan kono-kono, nonton brita kuwi lho!
Terus bisa dicritakna karo warga. Nek ana inpormasi-inpormasi penting kan bisa
ngerti ! (Bapak „kan dulu Lurah, Mas, selain juga Guru SD di sini! Kalau punya
televisi „kan jadi bisa mengerti keadaan di tempat lain, dengan nonton berita !
Terus bisa diceritakan kepada warga. Kalau ada informasi-informasi penting kan
bisa mengerti!” ungkap Bu Robingah, istri almarhum Pak Mulyadi.
Melalui televisi Pak Mulyadi menegaskan posisinya sebagai pemuka
masyarakat, sebagai yang harus lebih tahu tentang perkembangan dunia
dibandingkan warga yang lain, dan dengan demikian ia menegaskan posisi
dominannya di masyarakat. Melalui televisi ia mencoba memenangi medan
perjuangan yang oleh Bourdieu (1994) disebutnya dengan istilah champ, sebuah
arena untuk mempertahankan dan memperbaiki posisinya, membedakan diri dan
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mendapatkan posisi-posisi baru, terutama melalui apa yang oleh Bonnewitz
(1998:56-57) disebut sebagai “strategi investasi simbolis”. Strategi investasi
simbolis adalah upaya mempertahankan atau meningkatkan pengakuan sosial,
tujuannya untuk mereproduksi persepsi dan penilaian yang mendukung
kekhasannya. Televisi telah menjadi modal simbolik bagi Pak Mulyadi dan para
pemilik awal televisi di Sudikampir.
Hadirnya televisi di rumah Pak Mulyadi ternyata tak berhenti dengan
cukup hanya menghadirkan modal simbolik bagi pemiliknya, namun ternyata juga
menghadirkan modal budaya berupa penguasaan atas berbagai informasi,
pengetahuan-pengetahuan baru, yang akhirnya berperan di dalam penentuan dan
reproduksi kedudukan-kedudukan sosial (Bourdieu, 1979: 127).

Kepemilikan

pengetahuan-pengetahuan baru yang diperoleh dari televisi telah menjadikan Pak
Mulyadi semakin “kokoh” dalam posisinya sebagai tokoh masyarakat.
Demikian juga bagi Pak Supardiman yang seorang guru agama dan ketua
LKMD. Televisi telah dijadikannya (meski tak selalu dengan sadar) sarana untuk
memenangkan arena perjuangan, mempertahankan posisi dan menjadi berbeda
dari yang lain.
Bagi Pak Suwarji yang seorang Bekel (kepala dusun), hal yang sama
kurang lebih juga terjadi. Hadirnya televisi di dalam rumahnya selain menegaskan
posisinya sebagai bekel, sekaligus menegaskan kesuksesannya dalam hal usaha
tani dan ternak yang memang ia tekuni selama ini.
Bagi Mas Trimo yang merantau ke Jakarta, televisi telah juga
menjadikannya dikenal oleh warga sebagai sosok perantau yang benar-benar
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sukses. Demikian juga bagi anak-anak Pak Suwarto yang menghadirkan televisi di
rumah orang tuanya.
Dalam penentuan program acara yang ditonton, ekspresi relasi kekuasaan
juga

mengemuka. Pak Mulyadi sebagai lurah memiliki otoritas penuh untuk

menentukan program acara yang ditonton. Karenanya, bukan hanya televisi yang
menjadi sarana peneguhan posisi sosial, melainkan penentuan program acara yang
ditonton pun menjadi sarana yang sama. “Lha, nek wong-wong ki ya mung manut
bae lah. Ngertine tipine muni ya ditonton bae. Arepa berita, arepa wayang, arepa
iklan, tetep ditonton. Ra tau dipindah-pindah. (Ya, kalau orang-orang itu yang
hanya nurut saja. Tahunya televisi menyala ya ditonton saja. Berita, wayang,
iklan, ya semua ditonton. Tidak pernah pindah-pindah channel)”

Demikian

ungkap Bu Mulyadi. Bagi warga penonton, apa yang tersaji, ya itulah yang
disantap (ditonton). Dengan demikian, tidak pernah ada konflik dalam penentuan
program acara yang ditonton.
Boleh jadi, hal ini disebabkan karena program acara atau bahkan televisi
itu sendiri bukanlah yang terpenting dalam praktik “menonton” itu. Suasana
bersama-sama, berkumpul, bersendau gurau, boleh jadi dirasakan sebagai sesuatu
yang lebih penting oleh beberapa warga, terutama oleh mereka yang sedang tidak
mendapat tempat untuk menonton (karena terlalu banyak yang datang menonton).
Dengan demikian, dalam hal ini obyek konsumsi yaitu televisi lebih berfungsi
sebagai bentuk ekspresi kekerabatan, komunitas, dan hubungan-hubungan sosial
lainnya (Martyn J Lee, 2006: 45). Obyek-obyek material dan artefak berfungsi
sebagai sarana untuk membangun ikatan simbolis dan metafisis antar anggota
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kelompok, dan digunakan untuk mengobyektifkan hubungan pribadi dan
hubungan sosial (Martyn J Lee, 2006: 47).
Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa televisi telah memainkan nilaitanda (Baudrillard,1988a:44). Televisi telah menjadi perlengkapan dan bermain
sebagai elemen rasa nyaman, prestise, dan semacamnya. Dengan kata lain, obyek
tidak lagi terikat pada fungsi atau pada kebutuhan yang didefinisikan, tetapi justru
merespons sesuatu yang lain, yaitu logika sosial atau logika hasrat. Oleh karena
itu obyek berfungsi sebagai arena signifikansi yang cair dan nir-sadar. Dengan
demikian, apa yang dikonsumsi masyarakat Sudikampir, yaitu televisi, bukanlah
televisi itu sendiri sebagai obyek konsumsi, melainkan makna dan nilai tandanya.
Mengenai makna dan nilai tanda yang ada pada obyek konsumsi, juga
dibicarakan oleh Douglas Kellner. Jika Baudrillard cenderung percaya bahwa
makna dan nilai tanda itu merupakan produk dari manipulasi yang dilakukan oleh
institusi semacam iklan atau media massa, Kellner (1989a:37) menyatakan bahwa
komoditas memiliki berbagai guna, beberapa di antaranya didefinisikan oleh
sistem ekonomi politik dan yang lain diciptakan oleh konsumen atau pemakai itu
sendiri.
Rekaman pengalaman masyarakat Sudikampir dalam mengonsumsi
televisi sebagaimana telah dipaparkan, menunjukkan bahwa warga masyarakat
Sudikampir telah memberikan makna terhadap televisi sebagai obyek konsumsi,
yang boleh jadi tak pernah dibayangkan oleh produsen obyek konsumsi itu
sendiri.

55

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

B. Saat Televisi Tak Lagi “Mewah”
Proyek pelebaran dan pengerasan jalan masuk ke Dusun Sudikampir
dimulai sejak tahun 1995. Di tahun 1997 sarana jalan tersebut berhasil tembus ke
“jalan besar” (jalan raya). Meski belum diaspal, namun jalan “baru” ini telah
membuka akses masyarakat Sudikampir terhadap berbagai hal yang baru juga.
Pada tahun 1997, kendaraan roda empat bisa berada di halaman rumah warga
masyarakat Sudikampir untuk pertama kalinya. Sejak itu, berbagai macam
kendaraan roda empat, termasuk sebuah truk besar pengangkut “togor” (tiang
listrik) berhasil mencapai Dusun Sudikampir. Tahun 1999 listrik mengalir di
dusun yang sebelumnya sangat terpencil ini.
Sejak listrik masuk ke Sudikampir, beragam peralatan elektronik
membanjiri hampir setiap rumah tangga, tak terkecuali benda yang bernama
televisi. Sejak energi listrik tersedia, televisi bisa ditonton sewaktu-waktu tanpa
harus tergantung ada dan tidaknya stroom pada accu (baterai). Mesin diesel juga
menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan demikian, biaya operasional televisi
menjadi sangat terjangkau oleh masyarakat Sudikampir pada umumnya. Televisi
tak lagi mahal. Tidak harus “kaya” untuk bisa memiliki benda bernama televisi
ini. Akibatnya, televisi segera hadir atau dihadirkan di setiap rumah tangga hanya
dalam rentang waktu yang singkat. Kehadirannya bahkan hampir bersamaan
antara keluarga satu dengan keluarga yang lain. Sejak saat itu, hampir setiap
keluarga memiliki televisi. Televisi tak lagi menjadi monopoli mereka yang
masuk kategori orang “kaya”. Televisi bukan lagi merupakan barang mewah.
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Karena televisi telah hadir di setiap rumah tangga, maka kegiatan “nonton
TV bareng” secara massal menjadi tidak ada lagi. Warga masyarakat kini
menonton televisi di rumah masing-masing bersama dengan anggota keluarga
mereka sendiri. Karena energi listrik sudah tersedia, mereka pun tak lagi perlu
melakukan seleksi ketat terhadap acara yang akan ditonton, demi alasan
penghematan. Mereka bisa menonton televisi setiap kali mereka mau, karena
selain energi selalu tersedia, acara televisi juga tayang selama 24 jam non-stop di
berbagai stasiun TV. Akibatnya, kini kegiatan menonton televisi telah menjadi
bagian dari rutinitas sehari-hari, di samping kegiatan ke sawah, ladang, mencari
rumput untuk ternak, memasak, mencari kayu bakar, dan juga ke pasar.
Pada saat-saat awal kehadirannya dalam keluarga, televisi mendapat
perhatian yang luar biasa besar dari setiap anggota keluarga. “Rihin dhek tasih
anyaran, lha tipi awan-bengi orip! (Dulu, saat masih baru, televisi siang-malam
menyala!)” tutur Pak Trisna. Kenyataan ini membenarkan apa yang pernah
diungkapkan oleh Garin Nugroho (dalam Kris Budiman, 2002: 35) bahwa televisi
bagai anak pertama dalam keluarga, serba menjadi pusat perhatian. “Ya…, sampe
pada lali kerja, ya!( Ya… sampai lupa kerja!)” aku Pak Trisna. “Empun nate,
biyunge ngenget jangan malah gosong, ditinggal nonton tipi! (Sudah pernah, istri
saya memanaskan sayur sampai gosong, karena ditinggal nonton TV)” Pak Trisna
melanjutkan sambil terkekeh.
Memang, menonton televisi bukanlah aktivitas yang terpisah dari
aktivitas-aktivitas lain. Aktivitas menonton televisi merupakan aktivitas sosial
yang jalin-menjalin dengan tanggung jawab dan rutinitas sehari-hari di dalam
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rumah tangga (Moores, 1992:148; Morley, 1986:150 via Moores, 1992:151).
Menonton televisi sering dilakukan bersamaan dengan jenis-jenis kegiatan yang
lain.

Demikian juga bagi masyarakat Sudikampir, menonton televisi kadang-

kadang dilakukan bersamaan dengan “ngenget jangan” (memanaskan sayur),
memasak, menemui tamu, makan malam, dan berbagai aktivitas yang lain. Meski
pada saat-saat tertentu kadang-kadang aktivitas menonton televisi merupakan
aktivitas yang dilakukan secara terisolasi (isolated viewing), bebas dari beragam
aktivitas lainnya, tetapi yang lebih sering terjadi adalah menonton televisi
sekaligus melakukan aktivitas lainnya pada saat yang bersamaan.
Aktivitas menonton televisi ternyata juga sekaligus merupakan aktivitas
untuk menjalin atau memutuskan komunikasi dengan orang lain, mengungkapkan
perasaan dan afeksi, bersantai dan beristirahat, belajar, atau juga mengontrol dan
mengatur orang lain.

James Lull (1980:202; dalam Barrios, 1988:67-68)

menamakan aktivitas menonton televisi semacam ini sebagai penggunaan sosial
televisi secara relasional (relational uses).
“Nah, nek ndalu niku, rihin dhek tipi tesih anyaran, lare-lare le ngaji dadi
padha keset! Sinaune ya padha keset! Ning nek wong-wong sing biasane turu sore
malah dadi padha betah melek, merga onten tipi niku! Sing nek sore biasane pun
padha ten kamare dhewek, mapan turu, lha bareng onten tipi dadi padha ngumpul
ten ngarep tipi. Nonton bareng. Malah turu bareng napa! Nggih ten ngarep tipi
niku! Tipine tasih muni, sing nonton malah wis padha turu! Dadi dudu uwonge
sing nonton tipi, malah tipine sing nonton sing padha turu ! Lha malah kebalik,
nek ujar kula! (Nah, kalau malam, dulu ketika TV masih baru, anak-anak malas
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ngaji, malas belajar! Tetapi kalau orang yang biasanya tidur sore, malah jadi kuat
terjaga, karena ada televisi! Mereka yang kalau sore hari sudah berada di kamar
masing-masing untuk tidur, setelah ada televisi lalu berkumpul di depan TV.
Menoonton bersama, malah tidur bersama juga di depan televisi. Televisi masih
menyala, tetapi penontonnya sudah tidur. Jadi bukan orang yang menonton TV,
melalinkan TV yang menonton orang! Lha, malah terbalik, kalau menurut saya!)”
Pak Trisna melanjutkan bercerita sambil terkekeh.
Cerita Pak Trisna menunjukkan bahwa aktivitas menonton televisi telah
sekaligus mempererat hubungan komunikasi antar anggota keluarga. Mereka yang
semula jarang sekali berada dalam kebersamaan, hadirnya televisi di saat-saat
awalnya telah menyatukan mereka dalam satu ruang yang sama, terlibat dalam
satu topik pembicaraan (adegan dalam televisi) yang sama, bahkan tidur bersama.
Televisi

menghadirkan

keakraban keluarga,

yang

jarang

sekali

terjadi

sebelumnya. Tak jarang mereka makan malam bersama sambil menonton televisi.
Dengan demikian, sekali lagi obyek konsumsi yaitu televisi lebih berfungsi
sebagai bentuk ekspresi kekerabatan, komunitas, dan hubungan-hubungan sosial
lainnya (Martyn J. Lee (2006:45) . Kalau pada awal kehadiran televisi di dusun
hal ini terjadi di tingkat masyarakat dusun, tetapi setelah televisi hadir di dalam
keluarga, hal yang sama terjadi di tingkat keluarga, antar anggota keluarga.
Tetapi kadang-kadang keakraban itu segera buyar juga, ketika selera
mereka yang menonton televisi ternyata tidak sama. Konflik-konflik kecil sering
terjadi, bahkan terkadang berubah menjadi kekacauan. “Lha, niku! Si Yanti,
anggere pun rebutan kalih Si Rizki wis ribut mawon. Sing gedhe pengin nonton
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sinetron, adhine pengin kartun, wah dadi gegeran! (Ya, itu, si Yanti, asal sudah
berebut dengan Si Rizki, pasti jadi ribut. Kakak ingin nonton sinetron, adiknya
ingin menonton kartun, ya jadi ribut!”” cerita Bu Trimo. “Nek empun gegeran
ngoten niku, nggih terus dipateni tipine ten bapakke! (Kalau sudah ribut begitu, ya
terus dimatikan TV-nya oleh ayahnya!” ia melanjutkan.
Persoalan memilih program acara televisi ternyata menjadi persoalan yang
tidak selalu sederhana. Sosok yang berkuasa di sekitar arena menonton menjadi
penentu pemilihan program, bahkan penentu aktivitas menonton itu sendiri.
Dengan demikian, relasi kekuasaan juga terjadi di dalam keluarga, saat menonton
televisi. Dengan demikian, menonton televisi sebagai aktivitas yang terjalin di
dalam relasi-relasi sosial keluarga, melibatkan hubungan-hubungan kekuasaan
tertentu, khususnya yang menyangkut perbedaan status, usia, dan peran-peran
gender (bdk. Morley,1988:30).
Seorang bapak tampak memiliki kekuasaan yang lebih besar di dalam
keluarga, tak terkecuali di dalam aktivitas keluarga menonton televisi,
sebagaimana tercermin di keluarga Mas Trimo. Tetapi, kekuasaan besar semacam
ini tak selalu terlihat di dalam setiap kali kegiatan menonton televisi. Kasus di
keluarga Mas Trimo, justru si kecil Rizki, bocah perempuan berusia 2 tahun
itulah, yang dengan caranya sendiri - cara seorang bocah, malah sering menjadi
yang paling berkuasa dalam penentuan pilihan program televisi yang harus
ditonton. Kakaknya, Yanti, yang lebih besar pun sering kali terpaksa harus
mengalah setelah bapak atau ibunya memfasilitasi “kekuasaan” si bocah kecil
dengan mengatakan “Wis, sing gedhe ngalah! (Da, yang besar, kakak, mengalah)”
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Kekuasaan yang ada pada bapak hanya muncul pada saat-saat “genting”
setelah konflik tak terkendali, atau saat-saat khusus, seperti malam itu ketika saya
bertandang ke rumahnya, “Pur, tipine dilirihna thithik, ana tamu! (Pur,
televisinya dikecilkan suaranya! Ada tamu!)” kata Mas Trimo kepada Purwanti,
anak ketiganya yang yang malam itu sedang menyaksikan sinetron. Purwanti pun
dengan patuh menuruti perintah bapaknya.
Di keluarga Pak Suwarji, kuasa memilih program tayangan televisi justru
lebih sering ada di tangan Sutini, anak keduanya. Kisar, anak pertamanya lakilaki, telah berumah tangga dan tinggal di wilayah kecamatan lain. Sutini juga
telah berkeluarga, bahkan sudah memiliki seorang anak laki-laki Ainul (kelas 2
SD). Suami Sutini merantau ke Jakarta. Jika televisi menyala, maka beberapa
orang yang tinggal di rumah itu akan terlibat dalam aktivitas menonton. Kakek
Sutini, bapak dan ibu Sutini, dan anaknya yaitu Ainul, semua terlibat dalam
aktivitas menonton televisi. Tetapi, Sutinilah penguasa remote control-nya, dan
dengan demikian dialah penentu program apa yang akan ditonton oleh keluarga
itu. Anggota keluarga yang lain lebih sering hanya mengikuti saja. “Lah, ya ora
teyeng! (Lah, ya tidak bisa!), ” Pak Suwarji memberi alasan mengapa ia tak
pernah memegang remote control.

Beberapa kali ribut kecil rebutan remote

terjadi antara Sutini dan anaknya, tetapi kemenangan hampir selalu di pihak
Sutini.
Hampir sama dengan yang terjadi di keluarga Pak Suwarji, di keluarga Pak
Supardiman demikian juga. Sukiyahlah sang penguasa remote control. Sukiyah
adalah anak perempuan Pak Supardiman, yang juga sudah berkeluarga dan
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memiliki seorang anak. Anggota keluarga lainnya, termasuk ayahnya dan bahkan
suaminya juga hanya menuruti tayangan yang telah dipilih oleh Sukiyah.
Kenyataan ini menunjukkan bahwa relasi kekuasaan laki-laki atas perempuan
yang banyak terjadi di masyarakat patriarki, ternyata tidak terjadi di dalam
penentuan pilihan program televisi yang ditonton oleh masyarakat Sudikampir.
Dari cara menempatkannya, dapat dikenali juga antusiasme warga
Sudikampir dalam menanggapi kehadiran televisi. Di setiap keluarga, televisi
hampir selalu menempati posisi yang sangat strategis, posisi yang memungkinkan
seluruh anggota keluarga memiliki akses terhadapnya secara comfortable. Pak
Suwarji, misalnya, menempatkan televisi di dalam ruang utama rumahnya, yang
sekaligus berfungsi sebagai ruang keluarga dan ruang tamu. Ruangan ini
merupakan ruangan yang paling luas di rumah itu. Tidak ada sekat yang
membedakan antara ruang tamu dengan ruang keluarga. Ruang tamu ya ruang
keluarga, ruang keluarga ya ruang tamu. Jika ada tamu datang, maka tamu itu
akan dipersilakan duduk di sofa tamu, persis menghadap ke lemari bifet tempat
televisi diletakkan. Dengan demikian, begitu duduk, tamu akan langsung
berhadap-hadapan dengan televisi, meski dalam jarak yang cukup jauh, sekitar 4
meter. Di antara sofa tamu dan televisi terbentang karpet, tempat Sutini, ibunya,
dan Ainul-anaknya biasa duduk menonton televisi. Pak Suwarji dan kakeknya
lebih sering menonton sambil duduk di sofa, sembari menikmati lintingan
tembakau yang mereka hisap. Posisi televisi seperti ini menjadi posisi yang umum
hampir di semua keluarga di Sudikampir.
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Sedikit perbedaan ada di rumah Pak Suwarto, yang termasuk perintis
kepemilikan televisi di Sudikampir. Di rumah ini, televisi ditempatkan di ruang
keluarga yang sama sekali terpisah dari ruang tamu. Dinding tembok memisahkan
secara tegas antara ruang keluarga dan ruang tamu. Tamu yang datang dan duduk
di kursi tamu tak akan pernah bisa melihat benda bernama televisi itu, apa lagi
menikmati tayangan televisi dari tempat duduknya. Bagi keluarga Pak Suwarto,
televisi tak perlu lagi dipajang (semacam untuk dipamerkan) seperti kebanyakan
para pemilik baru. Setelah hampir setiap keluarga memiliki televisi, maka
keberadaan televisi di suatu keluarga tak lagi menjadi simbol pembeda bagi
dirinya dan keluarganya. Perbedaan kini justru dibangunnya dengan cara
menempatkan televisi di sebuah ruang khusus yang menjamin kenyamanan bagi
para penikmatnya. Kenyamanan dibangun bukan saja dari disediakannya tempat
khusus, tetapi juga dari penyediaan berbagai fasilitas elektronik lainnya, semacam
active speaker dan perangkat play station. Jenis televisinya pun dipilihnya televisi
layar datar 21 inc. Di Sudikampir, baru keluarga Pak Suwarto lah yang memiliki
televisi jenis ini lengkap dengan perangkat pendukungnya.
Bagi Pak Suwarto, kini televisi saja tak cukup memadai untuk
mereproduksi perbedaan, dan untuk pembentukan identitas. Televisi bisa
membuatnya berbeda, karena dia melakukan “modifikasi”, melengkapinya dengan
perangkat elektronik yang lain, dan juga menempatkannya secara eksklusif,
sehingga terkesan berkelas. Dengan melakukan “modifikasi” ini, keluarga Pak
Suwarto berhasil meneguhkan kembali posisi sosialnya. Dengan cara demikian
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keluarga ini berhasil memenangkan medan perjuangan (champ) dan sekaligus
berhasil menjalankan “strategi investasi simbolis”.
Antusiasme yang tinggi keluarga-keluarga di Sudikampir dalam menonton
televisi hanya terjadi di saat-saat televisi itu masih menjadi barang baru di
rumahnya. Kini, setelah televisi tak lagi baru, antusiasme warga berkurang.
Televisi hanya menyala di saat malam tiba. “Ning nggih ming nek ndalu, nonton
tipi niku kathah-kathahe. Nek siang niku nggih sami abot kerja! (ya, kebanyakan
hanya kalau malam saja menonton TV itu! Kalau siang ya lebih emilih kerja!)”
tutur Pak Trisna.
Jika hampir seluruh waktu di siang hari mereka gunakan untuk bekerja di
luar rumah, maka waktu di malam hari mereka gunakan untuk menonton televisi
dan tidur. Itulah rutinitas yang terjadi di hampir semua keluarga. Siang hari,
hampir-hampir tidak ada televisi menyala di rumah warga. Sejak subuh, warga
telah memulai aktivitas harian: ke sawah, ke ladang, ke pasar, persiapan sekolah
bagi yang sekolah, kembali ke rumah di sore hari, dan sepanjang siang itu, televisi
seolah dilupakan.
Demikian pun bagi anak-anak. Meski di sore hari sebagian besar televisi
menayangkan tayangan yang diperuntukkan bagi anak-anak (kartun dan
semacamnya), namun sebagian besar anak di dusun Sudikampir tidak duduk di
depan pesawat televisi. Mereka lebih memilih bermain-main di luar rumah. Anak
laki-laki mencari sarang burung, mencari ikan atau siput sawah di parit, bermain
bola, atau bermain kasti. Sementara itu, anak-anak perempuan bermain masakmasakan dengan meramu aneka bunga dan dedaunan atau bermain petak umpet.
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Jika malam menjelang, barulah aktivitas menonton televisi itu dimulai.
Ritual menonton ini biasanya dilakukan selepas Magrib. Acara yang paling sering
ditonton adalah sinetron. Tua, muda, anak-anak, laki-laki, perempuan, memiliki
minat yang besar untuk menonton tayangan sinetron. “Selalu ingin tahu
kelanjutan ceritanya, bikin penasaran!” kata mereka menyampaikan alasan,
mengapa menyukai sinetron. Setiap kali mereka menonton tayangan sinetron
hampir semua penontonnya larut dalam cerita yang dibangun. Tak jarang mereka
ikut marah, ikut geregetan, atau juga ikut merasa kecewa. “Cepet, gek mlayu! E…
malah meneng wa! Jan goblok tenan! (Cepat, lari! E…. malah diam saja! Goblok
benar!)” Ungkapan-ungkapan semacam ini sering kali terdengar keluar sebagai
celetukan mereka yang sedang menonton televisi.
Akan tetapi heboh menonton televisi ini pun tak berlangsung lama. Anakanak, karena sudah bermain sepanjang siang hari, biasanya selepas pukul 19.30
WIB sudah tertidur di kasur yang digelar di depan TV. Orang tuanya pun
menyusul tertidur tak lama kemudian, dan televisi dibiarkan menyala sendirian
tanpa penonton. Baru kira-kira tengah malam, saat salah satu dari mereka terjaga
dari tidur, televisi kemudian dimatikan. Tidak jarang televisi mati sendiri karena
setting otomatis mati setelah siaran habis dan sinyal TV tak lagi ada. Televisi kini
tak lebih dari sekedar pengisi waktu luang bagi sebagian besar keluarga di
Sudikampir.
Pola yang sedikit berbeda terjadi di rumah Mas Parjono, seorang tukang
kayu yang istrinya berjualan di rumah, dengan memodifikasi sebagian ruangan
rumahnya menjadi sebuah warung. Di Rumah Mas Parjono hampir sepanjang
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waktu televisi menyala, baik siang maupun malam hari. Televisi ditempatkan
sedemikian rupa sehingga bisa ditonton oleh Mas Parjono dari “ruang kerja”nya
sebagai tukang kayu, maupun oleh istrinya yang menjaga warung. Kadang-kadang
mereka benar-benar tidak menonton televisi, karena asyik dengan kerja masingmasing: Mas Parjono dengan kayu dan peralatan tukangnya; Istrinya ngobrol,
nggosip dengan pembelinya. Meski demikian, televisi tetap saja menyala, meski
tak seorang pun yang menghiraukan dirinya.
Pola yang demikian juga terjadi di rumah Mbak Sukiyah, seorang ibu
muda dengan seorang anak balita yang juga membuka warung di rumahnya.
Sepanjang hari ia di rumah, sementara suaminya mencari nafkah sebagai sopir
angkutan desa. Bagi Mbak Sukiyah

dan Suami-istri Parjono, televisi telah

menjadi teman kerja mereka sepanjang hari. Dalam kasus ini, televisi telah
diperlakukan lebih dari sekedar benda, namun seolah telah menjadi interlokutor,
seperti halnya manusia (Kris Budiman, 2002:130)
Meski menonton televisi telah menjadi aktivitas favorit di malam hari,
namun tiba-tiba saja warga rela meninggalkannya ketika ada kegiatan-kegiatan di
ranah kehidupan sosial, semacam pengajian, tahlilan, kenduri, rapat dusun, dll.
Demikian juga anak-anak. Mereka tetap saja memilih untuk mengikuti kegiatan
belajar membaca Al Quran, dan meninggalkan aktivitas menonton televisi. Berada
bersama teman sebaya, sekaligus mendapat bonus “cap” sebagai anak sholeh
ternyata lebih menarik bagi mereka dari pada menonton televisi. Kuatnya normanorma sosial lokal masih bisa mengatasi daya tarik televisi.
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Demikianlah, kini televisi telah menjadi bagian rutinitas sehari-hari warga
dusun Sudikampir, meski pola menontonnya tidak selalu sama.

C. Memaknai Perubahan Konsumsi Televisi
Perubahan adalah sebuah keniscayaan. Demikian juga dalam hal
menonton televisi. Dari sejak kehadirannya pertama kali di Dusun Sudikampir
hingga saat ini setelah empat belas tahun, masyarakat Sudikampir menanggapi
benda yang bernama televisi ini secara berbeda. Sebagai sebuah praktik konsumsi,
aktivitas menonton televisi mengalami perubahan.
Di awal kedatangannya, televisi dianggap sebagai barang mewah yang
hanya bisa dimiliki oleh orang “kaya”. Para pemiliknya menjadikan televisi
sebagai sarana untuk membuat diri berbeda dari yang lain. Karenanya televisi
sekaligus memainkan fungsi simbolis sebagai pembeda status dan posisi sosial
para pemiliknya. Televisi telah menjadi sarana untuk mereproduksi perbedaan.
Martyn J.Lee (2006: 45), mengatakan bahwa obyek material (dalam hal ini
televisi) telah menjadi elemen vital dalam pembentukan identitas manusia.
Dengan demikian, televisi-meminjam istilah Bourdieu (dalam Haryatmoko, 2003:
20) - telah menjadi sarana bagi upaya membedakan diri sebagai inti dari
permainan sosial.
Melalui televisi para pemiliknya berusaha untuk menang di medan
perjuangan yang oleh Bourdieu (dalam Haryatmoko, 2003: 14) disebut dengan
istilah champ, sebuah arena untuk mempertahankan dan memperbaiki posisinya,
membedakan diri dan mendapatkan posisi-posisi baru. Televisi telah menjadi
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sarana untuk menerapkan apa yang oleh Bonnewitz (1998:56-57) disebut sebagai
“strategi investasi simbolis”, untuk mempertahankan atau meningkatkan
pengakuan sosial. Televisi telah menjadi modal simbolik, bahkan, televisi juga
menghadirkan

modal

budaya

bagi

pemiliknya

melalui

informasi

yang

memperkaya pengetahuan. Kedua modal ini akhirnya memperkokoh posisi
dominan para pemilik awal televisi sebagai tokoh masyarakat.
Kini, setelah televisi tak lagi memberikan distinction bagi pemiliknya,
karena hampir setiap keluarga di Sudikampir telah memilikinya, tidak berarti
upaya untuk menjadi berbeda melalui benda yang bernama televisi kemudian
terhenti. Upaya membedakan diri dengan sarana televisi dilakukan dengan cara
menambahkan perangkat-perangkat elektronik lainnya di sekitar televisi, atau juga
dengan cara menempatkannya di sebuah ruang khusus (ruang keluarga) yang
karenanya menjadi berbeda dari kebanyakan keluarga lain yang menempatkannya
di ruang tamu.
Upaya memenangi champ agar menjadi diri yang berbeda, bahkan agar
menjadi diri yang dominan ternyata terus dilakukan.

Karenanya ia menjadi

sesuatu yang tidak berubah. Yang mengalami perubahan hanyalah cara untuk
melakukannya. Dengan kata lain, perilaku konsumsinya berubah, namun
pemaknaannya kurang lebih sama.
Televisi juga berfungsi sebagai bentuk ekspresi kekerabatan, komunitas,
dan hubungan-hubungan sosial lainnya (Martyn J Lee,2006: 45). Televisi mampu
mengumpulkan orang yang semula “tercerai berai”, menjadi hadir bersama
“menonton” televisi. Jika pada tahap awal adopsi, fungsi ini terjadi di tingkat
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dusun, antara warga satu dengan warga yang lain, antara masyarakat dan
pemimpinnya, kini fungsi yang sama terjadi di tingkat keluarga, antara anak
dengan anak, anak dan orang tua, antara suami dan istri. Sekali lagi hal ini
membuktikan bahwa pemaknaan terhadap konsumsi televisi tidak banyak
mengalami perubahan. Rentang waktu yang telah dilalui ternyata hanya
mengubah cara dan/atau ruang lingkup perilaku konsumsinya.
Dikaitkan dengan rutinitas sehari-hari, pola menonton kebanyakan warga
masyarakat Sudikampir sama, dari masa awal kedatangan televisi hingga saat ini,
yaitu sekedar sebagai pengisi waktu luang. Mata pencaharian sebagian besar
warga sebagai petani, “memaksa” mereka untuk meninggalkan rumah sepanjang
hari (dan karenanya meninggalkan televisi) dan baru kembali di sore hari. Televisi
hanya ditonton di sela waktu antara sesudah magrib sampai dengan rasa kantuk
datang.
Pola yang berbeda terjadi di keluarga yang tidak berprofesi sebagai petani
melainkan sebagai penjaga warung atau tukang kayu. Dua profesi ini tidak
menuntut mereka pergi meninggalkan rumah untuk mendapatkan penghasilan.
Mereka tetap bisa bekerja di rumah mereka masing-masing. Karenanya, televisi
mengalami perluasan arti bagi mereka, tak lagi sekedar sarana hiburan melainkan
menjadi teman yang sangat setia, menemani aktivitas kerja mereka sepanjang hari.
Televisi berperan sebagai semacam interlocutor bagi manusia pemiliknya.
Bagi masyarakat Sudikampir, televisi tak sepenuhnya menentukan apa dan
bagaimana seharusnya masyarakat berfikir, bersikap dan berperilaku. Meski
menonton televisi telah menjadi aktivitas yang biasa dilakukan di malam hari,
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tetapi tiba-tiba warga akan meninggalkannya ketika ada kegiatan di ranah
kehidupan sosial. Kegiatan semacam pengajian, tahlilan, kenduri, rapat dusun, dan
semacamnya ternyata lebih dipilih untuk dilakukan dari pada menonton televisi.
Di kalangan anak-anak yang sering dianggap sebagai kalangan yang
“rentan” terhadap pengaruh TV, ternyata televisi pun tak sepenuhnya berkuasa.
Mereka tetap saja memilih untuk mengikuti kegiatan belajar membaca Al Quran,
dan meninggalkan aktivitas menonton televisi. Berada bersama teman sebaya,
sekaligus mendapat bonus “cap” sebagai anak sholeh ternyata lebih menarik bagi
mereka dari pada menonton televisi. Acara kartun anak yang biasa ditayangkan di
sore hari pun ternyata tak lebih menarik jika dibandingkan dengan kegiatan
mencari sarang burung, menangkap ikan di kali, mencari belalang di rerumputan,
dan aneka permainan anak desa lainnya. Kuatnya norma-norma sosial lokal dan
tersedianya “ruang” kegiatan alternatif (selain nonton TV) masih bisa mengatasi
daya tarik televisi.
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BAB V
PENUTUP :
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN
Televisi di Desa Sudikampir, tidak hanya menjadi media informasi dan
hiburan, melainkan juga telah berperan sebagai sarana untuk mereproduksi
perbedaan dan ketimpangan sosial. Televisi telah menjadi elemen vital dalam
pembentukan identitas manusia. Dengan televisi, orang atau sebagian keluarga
mencoba untuk “kelihatan” berbeda dari orang atau keluarga lain di Sudikampir.
Televisi telah menjadi sarana bagi upaya membedakan diri. Lebih dari itu, melalui
televisi pemiliknya mencoba memenangi medan perjuangan (champ) untuk
mempertahankan dan memperbaiki posisinya, membedakan diri dan mendapatkan
posisi-posisi baru melalui “strategi investasi simbolis”. Televisi sekaligus juga
menghadirkan modal budaya berupa penguasaan atas berbagai informasi,
pengetahuan-pengetahuan baru, yang akhirnya berperan di dalam penentuan dan
reproduksi kedudukan.
Dalam aktivitas menonton televisi, ekspresi relasi kekuasaan

juga

mengemuka terutama dalam hal pemilihan program yang ditonton. Sosok yang
berkuasa secara sosial (karena jabatan, termasuk jabatan sosial karena gender)
biasanya sekaligus juga berkuasa terhadap pemilihan program yang ditonton,
bahkan juga terhadap hidup matinya pesawat televisi. Akan tetapi jabatan sosial
ini tiba-tiba tak lagi berkuasa, ketika untuk pemilihan program diperlukan
penguasaan terhadap perangkat “rumit” (bagi masyarakat Sudikampir) semacam
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remote control. Akibatnya, penguasa dalam kasus yang demikian beralih ke
tangan sosok yang menguasai teknologi.
Daya tarik televisi yang mampu mengumpulkan orang untuk berada di
sekitarnya ternyata telah menjadikan objek konsumsi ini berfungsi sebagai bentuk
ekspresi kekerabatan, komunitas, dan hubungan-hubungan sosial lainnya. Televisi
menjadi sarana untuk membangun ikatan antar anggota kelompok, dan digunakan
untuk mengobjektifkan hubungan pribadi dan hubungan sosial.
Dengan demikian televisi telah menjadi perlengkapan dan bermain sebagai
elemen rasa nyaman, prestise, dan semacamnya. Dengan kata lain, objek tidak lagi
terikat pada fungsi atau pada kebutuhan yang didefinisikan, tetapi justru
merespons logika sosial atau logika hasrat. Apa yang dikonsumsi masyarakat
Sudikampir, yaitu televisi, bukanlah televisi itu sendiri sebagai objek konsumsi,
melainkan

makna dan nilai tandanya, terutama makna dan nilai tanda yang

diciptakan oleh konsumen atau pemakai itu sendiri.
Persoalan

upaya

membedakan

diri

melalui

televisi,

atau

juga

pengobjektifan hubungan pribadi dan sosial sebenarnya hampir selalu terjadi sejak
awal kehadiran televisi di Sudikampir sampai dengan saat ini. Artinya, dalam hal
ini tidak terjadi perubahan. Perubahan yang terjadi hanya sebatas pada
perwujudannya atau ruang lingkupnya.
Jika di tahap awal televisi lebih banyak hanya berperan sebagai pengisi
waktu luang (di malam hari) tetapi kini telah tampak gejala bahwa televisi telah
meningkat statusnya tak lagi sekedar benda, namun seolah telah menjadi
interlokutor, seperti halnya manusia. Hal ini terjadi terutama bagi anggota
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masyarakat desa yang dalam bekerja (sebagai mata pencaharian) tak harus keluar
meninggalkan rumah seperti tukang kayu dan penjaga warung.
Meski menonton televisi telah menjadi aktivitas favorit di malam hari,
sejak kehadirannya pertama hingga saat ini, namun tiba-tiba saja warga akan
meninggalkannya ketika ada kegiatan-kegiatan di ranah kehidupan sosial,
semacam pengajian, tahlilan, kenduri, rapat dusun, dll. Demikian juga anak-anak.
Mereka tetap saja memilih untuk mengikuti kegiatan belajar membaca Al Quran,
mencari belalang di rerumputan, dan dengan demikian mereka meninggalkan
aktivitas menonton televisi. Kuatnya norma sosial lokal dan tersedianya ruang
kegiatan alternatif (selain menonton TV) mampu mengalahkan daya tarik televisi.
Demikianlah, ada hal yang berubah, tetapi ada juga yang tidak berubah di
dalam masyarakat desa menonton televisi.

B. SARAN
Menyimak temuan-temuan penelitian sebagaimana telah diuraikan,
penting untuk disadari bahwa

audiens memang bukanlah sosok yang pasif,

melainkan sosok aktif dan kreatif. Lebih penting lagi untuk kemudian
memfasilitasi audiens agar keaktifan dan kreativitasnya ini masih memperoleh
ruang yang memadai, sehingga audiens semakin bisa mengembangkan kekuatan
negosiasinya berhadapan dengan besarnya pengaruh televisi.
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