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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam berberapa tahun terakhir, Kabupaten Sambas sangat ramai 

diperbincangkan di berbagai media nasional Indonesia, penulis mencatat ada dua 

kasus besar yang sangat menyedot perhatian publik, mulai dari kasus konflik antar 

suku pasca orde baru tahun 1999, hingga sampai kepermasalahan klasik antara 

Indonesia-Malaysia yaitu kasus perbatasan. Dari dua kasus diatas, sangat jelas 

terlihat Kabupaten Sambas sangat rawan akan disintegrasi baik suku secara 

khusus maupun bangsa secara umum nya. Hai ini tentu saja berimbas pada sektor-

sektor lain seperti lambannya pertumbuhan ekonomi daerah, hingga 

perkembangan tekhnologi informasi dan komunikasi tidak terkecuali 

pertelevisian. 

Televisi adalah salah satu media yang paling berperan dalam masyarakat, 

ini tidak lebih dari power yang dimiliki oleh media televisi tersebut, untuk 

mengendalikan massa. Pertelevisian Indonesia dimulai pada tahun 1962, yaitu 

dengan berdirinya Televisi Republik Indonesia (TVRI) dalam kerangka lembaga 

penyiaran publik dan merupakan bagian dari proyek prestisius Asian Games di 

Jakarta. Konteks kelahiran ini menunjukkan bagaimana pendirian TVRI 

berlangsung terutama untuk kepentingan pemerintah pusat. Soekarno 

menggambarkan televisi sebagai alat untuk pembangun bangsa, revolusi dan 

pembentukan manusia sosialis Indonesia (Kitley, 2000:46). Namun, sejarah 
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berbicara lain. Sebelum sempat TVRI berkembang, Soekarno sudah harus jatuh 

dari kekuasaan. (Armando, 2011:72). Pada era Orde Baru, peran sebagai media 

propaganda ini dilanjutkan TVRI ketika pemerintahan Soekarno jatuh. TVRI yang 

baru berusia sekitar lima tahun itu dengan segera dilebur kedalam mesin 

pemerintahan Orde Baru, sebagai media untuk menyampaikan suara pemerintah. 

(Armando, 2011:73)  

Periode 1970-1980 juga dapat dicatat sebagai masa kejayaan TVRI karena 

ruang yang diberikan  pada TVRI untuk memperoleh pemasukan iklan. Dengan 

demikian kendatipun dana yang disediakan Anggaran Belanja Negara pada TVRI 

terbatas, TVRI memiliki keluasaan untuk memanfaatkan aliran dana pengiklan 

pada suatu masa dimana televisi yang melakukan siaran dalam jangkauan nasional 

tampak sebagai media promosi sangat efektif bagi pemasaran industri barang-

barang konsumen yang baru saja mengalami pertumbuhan (Armando, 2011:75).  

Pada dekade berikutnya, tepatnya di tahun 1981, keputusan Presiden 

Soeharto untuk tidak memasuknya iklan di TVRI, seolah membunuh stasiun 

televisi monopolistis Indonesia. Dari berberapa kajian di dalam buku “Televisi 

Jakarta diatas Indonesia”, karya Ade Armando keputusan Presiden Soeharto 

didasari pada, penghindaran perilaku konsumtif masyarakat Indonesia dan 

kesenjangan sosial. Tetapi keputusan Soeharto ini kemudian mendorong 

pemerintah untuk mulai mengijinkan berdirinya stasiun-stasiun televisi baru atas 

dasar kebutuhan hiburan yang selama ini dipegang oleh TVRI. Dengan 

dikeluarkan Keputusannya Menteri Penerangan RI Nomor: 190/A/Menpen/1987 

tentang siaran saluran terbatas, pada tanggal 24 agustus 1989 berdiri statiun 
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televisi swasta yaitu Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), yang kemudian 

beruntun hingga tahun 2002 yaitu Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), SCTV, 

Indosiar, ANTV, TV 7 saat ini menjadi Trans 7, Lativi saat ini menjadi TV One, 

Trans TV, Global TV dan Metro TV. Semakin bertambah banyaknya Stasiun 

televisi Swasta tentu nya berdampak pada kemunduran dari pertelevisian  publik 

(TVRI), sehingga yang tercatat pada tanggal 4 April 2003, terbentuk Tim 

Asistensi Penyelamatan TVRI (TAPTVRI) (Gazali et.al, 2003:73).  

Keberalihan era dari televisi publik ke televisi swasta, sedikit banyaknya 

pasti mempunyai dampak pada berberapa daerah di Indonesia, salah satunya 

Kabupaten Sambas. Keterbatasan area signal satellit yang dipancarkan oleh 

televisi swasta membuat masyarakat Kabupaten Sambas pada umumnya tidak 

dapat menikmati saluran yang ada di Televisi Swasta Indonesia terkecuali 

menggunakan Digital Satellit Receiver Parabola.  Di berberapa daerah Kecamatan 

di Kabupaten Sambas, memang sudah banyak yang menggunakannya untuk 

mendapatkan siaran-siaran dari stasiun televisi swasta, tapi ternyata masih ada 

salah satu Desa di Kecamatan Paloh tepatnya di Desa Temajok, Kabupaten 

Sambas tidak dapat mengakses seluruh chanel televisi nasional termasuk TVRI. 

Hal ini didasari pada belum masuknya listrik di desa tersebut, sehingga pada jam-

jam on air TVRI, mereka tidak dapat mengaksesnya, baik dari segi hiburan 

bahkan sampai ke informasi dalam negri. Seperti apa yang telah di muat dalam 

media online Republika pada tanggal 16 Oktober 2011, sebenarnya ada persentase 

kecil dari masyarakat Desa Temajok, Kecamatan Paloh, yang dapat mengakses 

televisi nasional, baik publik maupun swasta, dengan catatan mereka memiliki 
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genset dan Digital Satellite Receiver Parabola, tapi seperti yang telah dijelaskan di 

atas, persentasenya sangat sedikit (republika, diakses tanggal 25 januari 2012).   

  Melihat dari kasus yang peneliti paparkan secara singkat di atas artinya 

ada dua masalah utama yang  harus di garis bawahi. Yang pertama, ketiadaan 

jaringan listrik yang menyebabkan jam on air TVRI terlewatkan. Yang kedua, 

pengaruh besar dari TV Malaysia hampir dapat di pastikan ada, ini didasari oleh 

Teori cultivation yang mengatakan semakin sering orang menonton sesuatu 

semakin kuat terpaan tayangan itu mempengaruhi perilakunya.  

Desa Temajok, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi 

Kalimantan Barat dipilih peneliti sebagai subjek penelitian karena, akses 

informasi, hiburan televisi di Desa tersebut hampir mutlak dipegang oleh stasiun 

televisi swasta dan Kerajaan Malaysia, ini didukung dengan ketiadaan jaringan 

listrik, sehingga mengakibatkan persentase menonton siaran televisi Indonesia 

sangat kecil bahkan sebagian besar akses televisi indonesia dari semua chanel, 

baik publik maupun swasta nasional tidak dapat dinikmati. Hal ini kemudian 

menimbulkan kekawatiran dari peneliti, akan terjadi suatu proses adopsi budaya, 

yang akan berakibat pada terkikis nya sikap patriotisme terhadap Republik 

Indonesia, ditambah lagi dengan letak geografis Desa Temajok, Kecamatan Paloh, 

sebagai gerbang perbatasan langsung antara Indonesia dan Malaysia yang rawan 

akan disintegrasi, seperti yang terjadi di Desa Camar Bulan berberapa bulan 

terakhir. 
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Maka dari itulah peneliti tertarik untuk mengkaji pengaruh terpaan stasiun 

Televisi Malaysia sebagai Objek Penelitian, untuk mengetahui seberapa kuat 

pengaruh terpaan Televisi Malaysia terhadap Adopsi budaya yang dilakukan 

masyarakt Sambas. 

Penelitian ini menarik untuk diteliti, karena dari berberapa daerah 

Kecamatan di Kabupaten Sambas, dapat dikatakan Desa Temajok, Kecamatan 

Paloh, merupakan daerah yang paling besar terkena dampak dari terpaan Lembaga 

televisi Swasta dan Kerajaan Malaysia, Sehingga tidak menutup kemungkinan 

adopsi budaya terjadi. 

1.2.Rumusan Masalah 

 Berdasakan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti 

mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut: 

 Seberapa besar pengaruh terpaan stasiun Televisi Malaysia terhadap adopsi 

budaya oleh masyarakat Desa Temajok, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas 

1.3. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui tingkat pengaruh terpaan stasiun Televisi Malaysia terhadap 

adopsi budaya masyarakat Desa Temajok, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas 

1.4. Hipotesis 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:71) hipotesis adalah sebagai alternatif 

dugaan jawaban yang dibuat oleh peneliti bagi problematika yang diajukan dalam 

penelitian. 
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Dalam penelitian ini menggunakan hipotesis asosiatif  yaitu jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah asosiatif  yaitu menanyakan hubungan 

antara dua variabel atau lebih. Dari pengertian dari Hipotesis tersebut maka 

hipotesis penelitian ini adalah: 

Ho : Tidak adanya pengaruh antara terpaan televisi Malaysia terhadap adopsi 

budaya masyarakat Sambas 

Ha : Adanya pengaruh antara terpaan televisi Malaysia tehadap adopsi budaya 

Masyarakat Sambas 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangsih pemikiran pada 

kajian ilmu komunikasi terutama studi dibidang pertelevisian mencakup 

teori kultivasi dan kebudayaanyang mencakup adopsi inovasi, dan 

masyrakat Melayu. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 

evaluasi terhadap pemerintah Kabupaten Sambas guna memperhatikan 

fenomena komunikasi massa yang sudah terjadi sangat lama, agar dapat 

meredam unsur-unsur budaya yang masuk ke dalam daerah Kabupaten 

Sambas sehingga kehilangan kecintaan terhadap Republik Indonesia juga 

dapat diredam. Hal ini dirasa penting mengingat Kabupaten Sambas pada 

umum nya sering terjadi kasus-kasus disintegrasi baik suku secara khusus 
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maupun bangsa secara umum seperti yang terjadi pada kasus dusun Camar 

Bulan dan konflik antar etnies berberapa tahun belakangan 

 

 

 

 

 

 

 

 


