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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

          Pada dasarnya hubungan antara manusia melibatkan semua simbol-simbol, 

baik verbal maupun nonverbal. Simbol tersebut memiliki makna yang disepakati 

bersama yang cenderung dapat memiliki perbedaan antara budaya yang satu 

dengan budaya lainnya. Misalnya, ekspresi wajah, sikap dan gerak-gerik, suara, 

angguka kepala, proksemik, kronemik, dan lain-lainnnya.  

        Dalam komunikasi antarbudaya maka ada beberapa hal yang perlu di 

perhatikan berdasarkan pandangan Ohoiwutun (1997:99-107) dalam Liliweri 

(2003:94), yang harus diperhatikan adalah: (1) kapan orang berbicara; (2) apa 

yang dikatakan; (3) hal memperhatikan; (4) intonasi; (5) gaya kaku dan puitis; (6) 

bahasa tidak langsung, inilah yang disebut dengan saat yang tepat bagi seseorang 

untuk menyampaikan pesan verbal dalam komunikasi antarbudaya. Sementara 

pesan nonverbal memiliki bentuk perilaku yakni: kinesik, okulesik, haptiks, 

proksemik, dan kronemik. 

        Keberagaman simbol-simbol dan makna menandai kehidupan manusia yang 

kompleks. Hal ini ditandai dengan kenyataan latar belakang sosial-budaya etnik 

yang berbeda-beda. Dengan kenyataan tersebut, tidaklah mudah bagi setiap 

budaya untuk mewujudkan suatu integrasi dan menghindari konflik atau bahkan 

perpecahan. Di Indonesia sendiri terdapat lebih dari 200 suku dan 350 bahasa 

sehingga Indonesia adalah negara yang beraneka ragam budaya dan adat-istiadat.  
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         Salah satu yang ada di Sulawesi Selatan adalah Etnik Bugis, Makassar, 

Mandar, dan Toraja. Kota Makassar didiami oleh orang-orang suku Makassar 

yang terkenal dengan panggilan “daeng”. Selain itu, Makassar terkenal dari 

beberapa sisi, mulai dari sejarahnya yang panjang, budayanya yang beragam, 

kulinernya, pemandangan pantainya yang indah. Makassar merupakan kota yang 

multi. Etnik penduduk di Tanah Grogot kebanyakan dari Suku Paser dan Suku 

Bugis sisanya berasal dari suku banjar , bajao, Jawa dan sebagainya. 

         Akibatnya , pada awalnya Etnik Bugis  lebih banyak memiliki hubungan 

perdagangan dengan orang luar seperti suku Banjar dan suku jawa, dan Paser  

yang menghuni sebagian besar dataran di Tanah Grogot Kabupaten Paser  

daripada dengan sesama Etnik  

          Kedatangan Etnik Bugis  memberikan warna tersendiri dalam kehidupan 

bermasyarakat di Kelurahan Tanah Grogot Kabupaten Paser . Bertemunya dua 

etnik ini akan efektif jika keduanya mempunyai kecakapan dan kompetensi 

komunikasi, dan saling memahami perbedaan budaya diantara mereka. 

Komunikasi yang baik dapat menunjang hubungan yang baik antara keduanya. 

Banyak yang menganggap bahwa melakukan interaksi atau komunikasi itu 

mudah. Namun, setelah mendapat hambatan ketika melakukan komunikasi, 

barulah disadari bahwa komunikasi antarbudaya yang berbeda tidak mudah 

          Kedatangan Etnik Bugis  memberikan warna tersendiri dalam kehidupan 

bermasyarakat di Kelurahan Tanah Grogot Kabupaten Paser . Bertemunya dua 

Etnik ini akan efektif jika keduanya mempunyai kecakapan dan kompetensi 

komunikasi, dan saling  memahami perbedaan budaya diantara mereka. 
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Komunikasi yang baik dapat menunjang hubungan yang baik antara keduanya. 

Banyak yang menganggap bahwa melakukan interaksi atau komunikasi itu 

mudah. Namun, setelah mendapat hambatan ketika melakukan komunikasi, 

barulah disadari bahwa komunikasi antarbudaya yang berbeda tidak mudah 

       Komunikasi yang terjadi antara kelompok orang yang ditandai dengan bahasa 

dan asal-usul yang sama. Oleh karena itu, komunikasi antar etnik juga merupakan 

bagian dari komunikasi antarbudaya, sebagaimana juga komunikasi antar ras, 

komunikasi antar agama dan komunikasi antar gender. Dengan kata lain, 

komunikasi antarbudaya lebih luas dari bidang-bidang komunikasi yang lainnya. 

Pemahaman mengenai komunikasi antarbudaya bukan sesuatu yang baru, karena 

sebenarnya sejak dulu manusia sudah saling berinteraksi yang tentu saja manusia 

tersebut mempunyai latar belakang kebudayaan yang berbeda, maka komunikasi 

antarbudaya telah dapat dikatakan berlangsung. 

       Bertemunya Etnik Bugis  dan penduduk di Kelurahan Tanah Grogot yaitu 

Masyarakat Etnik Paser , berarti mempertemukan unsur-unsur etnik dan budaya 

yang berbeda pula. Koentjaraningrat (2002: 203) membagi tujuh unsur 

kebudayaan yang dapat ditemukan pada semua bangsa di dunia, yaitu: pertama, 

bahasa yaitu lisan dan tulisan. Kedua, sistem pengetahuan. Ketiga, organisasi 

sosial. Keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Kelima, sistem mata 

pencaharian hidup. Keenam, sistem religi. Ketujuh, kesenian 

         Berbicara komunikasi tidak bisa lepas dari berbicara tentang bahasa. Hanya 

dengan bahasalah manusia berkomunikasi dan mempertukarkan pikiran, perasaan,  

menerima dan memahami perbuatan satu sama yang lain. Oleh karena itu, apa 
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yang manusia lakukan, bagaimana mereka bertindak, bagaimana mereka hidup 

dan berkomunikasi, merupakan bagian dari kehidupan manusia. Proses pertukaran 

pesan dan informasi menggunakan bahasa berpotensi mendatangkan 

kesalahpahaman persepsi akan arti sebenarnya. Berbahasa yang efektif akan 

dicapai apabila pihak-pihak yang terlibat dalam suatu komunikasi memberikan 

arti dan makna yang sama terhadap pesan-pesan yang disampaikan dengan 

menggunakan simbol yang sama. Penggunaan simbol atau tanda yang sama 

merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses komunikasi antara 

individu atau kelompok yang terlibat dalam komunikasi. 

         Bertemunya berbagai kelompok sosial suku-suku bangsa pada suatu wilayah 

dapat terjadi dua kemungkinan proses sosial (hubungan sosial atau interaksi 

sosial), yaitu hubungan sosial yang positif dan negatif. Berbagai macam 

perbedaan budaya, bahasa, agama, dan adat istiadat yang dimiliki Etnik Bugis  

dalam berinteraksi dengan Etnik Paser  yang mayoritas tinggal di daerah 

Kelurahan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kajian ini menarik untuk melihat 

keberagaman komunikasi antarbudaya antar Etnik yang berbeda.  

           Tidaklah mudah memahami perilaku-perilaku kehidupan yang sering tak 

diharapkan dan tidak diketahui bagi banyak pribumi, apalagi bagi para pendatang. 

Sebagai anggota baru dalam budaya pribumi, pendatang harus menghadapi 

banyak kehidupan yang asing. Asumsi-asumsi budaya tersembunyi dan respon-

respon yang telah terkondisikan menyebabkan banyak kesulitan kognitif,afektif 

dan perilaku dalam penyesuaian diri dengan budaya baru. 
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         Dengan adanya pendatang yang masuk kewilayah tertentu misalnya ke 

wilayah kota Tanah Grogot  dengan berbagai alasan entah pekerjaan, 

perkawinaan, hubungan keluarga dan lain-lain, maka akan dapat menimbulkan 

pembauran budaya antara etnik. Sebab untuk membangun suatu hubungan yang 

efektif dan hamonis bukan merupakan pekerjaan yang mudah dan membutuhkan 

waktu yang cukup lama. Sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat, maka 

selain untuk memenuhi kepentingan dirinya tetapi juga memiliki keterkaitan atau 

dibenturkan dengan masyarakat yang sudah memiliki pola-pola / tatanan tertentu 

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat. 

Komunikasi suatu proses pertukaran symbol verbal dan non verbal antara 

pengirim dn penerima untuk merubah tingkah laku jumlah simbol-simbol yang 

dipertukarkan tentu tidak bisa dihitung dan dikelompokan secara spesifik. 

Memahami komunikasi pun seolah tidak ada habisnya, mengingat komunikasi  

sebagai suatu proses yang tiada henti melingkupi kehidupan  manusia, salah 

satunya mengenai komunikasi antar budaya. 

         Pada kehidupan keseharian masyarakat indonesia yang majemuk, 

pertemuan antarbudaya merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Dalam 

interaksi yang dilakukan masyarakat, pertemuan dengan budaya lain adalah 

sebuah keanekaragaman dan merupakan rutinitas yang tidak bisa dihindari, 

sehingga komunikasi antarbudaya harus terjadi. Proses interaksi 

dalamkomunikasi antarbudaya sebagian besar dipengaruhi oleh perbedaan 

kultur, orang-orang dari kulturyang berbeda akan berinteraksi secara berbeda 

pula, akan tetapi perbedaan kultur ini diharapkan tidak dijadikan sebagai 
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penghambat proses interaksi dalam budaya yang berbeda. Interaksi 

dan komunikasi harus berjalan satu sama lain dalam anggota masyarakat yang 

berbeda budaya terlepas dari mereka sudah saling mengenal atau belum. 

Kenyataan kehidupan yang menunjukan bahwa kita tidak hanya berhubungan 

dengan orang yang berasal dari satu etnik, akan tetapi juga dengan orang yang 

berasal dari Etnik lainnya. 

        Dalam komunikasi antarbudaya seperti dalam proses komunikasinya , kita 

berusaha memaksimalkan  hasil interaksi. Kita berusaha mendapatkan 

keuntungan yang maksimal. Dalam komunikasi budaya ,orang cenderung akan 

berinteraksi dengan orang lain yang mereka perkirakan akan memberikan hasil 

yang positif dan bila mendapatkan  hasil yang positif maka proses komunikasi 

tersebut akan terus ditingkatkan ,dan ketika dalam proses komunikasi tersebut 

dirasa mendapat hasil yang negative maka pelaku komuniksi tersebut mulai 

menarik diri mengurangi proses komunikas. Dalam berinteraksi konteks 

keberagaman kebudayaan kerap menemui masalah atau hambatan-hambatan 

yang tidak diharpkan sebelumnya, misalnya dalam penggunaan bahasa, 

lambang-lambang , nilai atau norma masyarakat dan lain sebagainya. 

Hambatam-hambatan yang terjadi mungkin disebabkan karena adanya sikap 

yang tidak saling pengertian antara satu individu dengan lainya yang berbeda 

budaya. Padahal  syarat untuk terjadinya interaksi dalam masyarakat yang 

berbeda budaya tentu saja harus ada saling pengertian atau pertukaran informasi 

atau makna antara satu dengan yang lainya. Diakuinya atau tidak perbedaan latar 
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belakang budaya bisa membuat kita sangat kaku dalam proses berinteraksi dan 

berkomunikasi. 

               Komunikasi  dan kebudayaan tidak sekedar dua kata tetapi dua konsep 

yang tidak  dapat dipisahkan.Budaya itu sendiri adalah  sesuatu cara hidup yang 

berkembang dan dimiliki bersama oleh suatu kelompok orang dari generasi ke 

generasi . Komunikasi budaya adalah proses pembagian informas, gagasan atau 

perasaan diantara mereka yang berbeda latar belakang budayanya. Proses 

pembagian informasi itu dilakukan  secara lisan dan tertulis, juga melalui bahasa 

tubuh, gaya bicara, tampilan pribadi ataupun bantuan hal lain disekitarnya yang 

memperjelas pesan . 

       Kadangkala adanya perbedaan budaya mampu menimbulkan konflik antara 

komunikator dengan komunikan karena makna( meaning ) yang diperoleh 

mengalami ketidakpastian.Seperti yang diungkapkan oleh Gudykunst dan Kim 

dalam Liliwery ( 2002: 19 ) menunjukan bawa orang-orang yang tidak saling 

kenal selalau berusaha untuk mengurangi tingkat ketidakpatian melalui peramalan 

yang tepat atau relasi antarpribadi. Ketidakpastian tersebut bisa dikurangi apabila 

komunikator dengan komunikan mampu melakukan proses komunikasi yang 

efektif. 

                Untuk mewujudkan  komuniaksi yang baik atau efektif dengan latar 

belakang budaya yang berbeda, tidak sesulit yang kita banyangkan dan tidak 

semudah anggapan banyak orang dalam berkomunikasi dan berinteraksi dalam 

budaya yang berbeda, banyak hal yang harus diperhatikan dan banyak juga 

kemungkinan terjadi kesalahpahaman didalamnya. Perbedaan-perbedaan tersebut 
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melahirkan sikap prasangka sosial antaraetnik. Sikap itu muncul pada antaretnik( 

menjelekkan suku lain), jarak sosial ( memilih-milih bergaul dengan suku lain) 

        Selain itu, komunikasi  antar budaya terjadi karena adanya perbedaan 

persepsi dan kebiasaan antara komunikator dengan komunikan Menurut Devito 

dalam buku Mulyana( (2001 : 168) , persepsi adalah proses dimana kita menjadi 

sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indera kita. Komunikasi 

apapun bentuk dan konteksnya, selalu menampilkan perbedaan iklim budaya 

antara komunikator dengan komunikan. Karena adanya perbedaan iklim budaya 

tersebut, maka pada umumnya komunikasi yang terjadi selalau difokuskan pada 

pesan-pesan yang menghubungkan individu atau kelompok dan situasi budaya 

yang berbeda. 

       Bicara  soal perbedaan budaya , indonesia adalah salah satu Negara 

kepulawan dimana dari setiap pulau mempunyai suatu kebudayaan yang menjadi 

ciri khas dari pulau tersebut. Oleh karena itu komunikasi antar budaya sering 

terjadi pada masyarakat Indonesia.Terkait dengan komunikasi antar 

budaya.Kecamatan Tanah Grogot merupakan tempat berbagai macam daerah 

seperti  para Etnik Bugis dengan Etnik Paser yang berada di Tanah Grogot. 

Dengan adanya latar belakang berbeda Etnik Bugis dan Etnik Paser  dituntut 

untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang di Kecamatan Tanah 

Grogot. Karena Etnik Bugis dengan Etnik Paser mempunyai latar belakang 

kebudayaan yang berbeda-beda dan perbedaan tersebut sangat terlihat jelas pada 

saat Etnik Bugis dengan Etnik Paser saling berkomunikasi satu sama lain. 
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        Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti judul 

penelitian:  Komunikasi Antarbudaya Etnik Bugis dan Etnik Paser ( studi di 

Kelurahan Tanah Grogot Kabupaten Paser )  

 

1.2  Rumusan Masalah   

      Dengan memperhatikan hal tersbut dan mengingat tinjauan latar   belakang 

masalah  yang  telah dikemukakan diawal  tulisan, maka permasalahan dapat 

dirumuskan sebagai berikut : Bagaimanakah Komunikasti Antarbudaya Etnik 

Bugis dengan EtnikPaser di  Kelurahan Tanah Grogot Kabupaten Paser ?  

 

1.3   Tujuan Penelitian  

              Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

Komunikasi Antarbudaya Etnik Bugis dengan Etnik Paser di Kelurahan Tanah 

Grogot Kabupaten Paser. 

 

1.4   Kegunaan Penelitian  

1. Secara Akademis  

Dapat menambah wawasan  keilmuwan mahasiswa , khususnya tentang 

fenomena komunikasi Antarbudaya yakni mengenai Komunikasi antar 

budaya antar suku / etnik dalam hal  ini Etnik Bugis denga Etnik Paser. 

2. Secara Praktis  

Penelitian ini diharapkan untuk pengembangan studi ilmu komunikasi 

khususnya tentang komunikasi antar budaya 


