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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Globalisasi memicu media massa untuk berkembang, baik media massa cetak maupun 

elektronik. Arus informasi yang dahulu terbatas ruang dan waktu, kini dapat meluas ke 

seluruh penjuru dunia. Dengan adaya globalisasi sangat memungkinkan suatu penduduk 

negara dapat mengetahui kejadiaan dan informasi di negara lain dengan cepat dan akurat. Hal 

tersebut menggambarkan bahwa globalisasi dapat mendorong kemajuan dunia dalam 

perkembangan teknologi informasi. Salah satu teknologi yang sangat berperan dalam 

meluasnya suatu informasi yaitu televisi. Sejak adanya televisi arus informasi menjadi sangat 

tak terbendung, karena televisi merupakan media yang popular di masyarakat. Dengan sangat 

kuatnya pengaruh dari televisi, ia mampu melahirkan sesuatu peradaban baru dalm kehidupan 

sosial masyarakat. 

Daya tarik dari televisi melebihi media lain seperti radio dan surat kabar. Hal ini 

disebabkan karena televisi dapat menyajikan unsure gambar bergerak, seperti kata-kata, suara 

dan musik ecara bersamaan. Sehingga dapat menimbulkan kesan yang mendalam pada para 

penonton . Berbeda pada radio yang tidak dapat memunculkan unsur gambar. Sehingga bagi 

para pendengar radio sangat membutuhkan daya imajinasi yang sangat tajam. Apabila daya 

imajinasi pendengar tidak tajam beberapa inti dari pembicara yang di gambarkan oleh penyiar 

akan hilang dan akan semakin menjadi membingungkan hingga acara selesai. Selain melebihi 

radio, televisi juga daya tarik  film bioskop, sebab segalanya dapat dinikmati di rumah 

dengan aman dan nyaman, dengan pesawat yang kecil mungil itu dapat mengindahkan selain 

film juga pogram menarik lain nya (Effendy, 2003: 177) 
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 Selain itu dengan televisi penonton dapat mengetahui kejadian atau peristiwa yang 

actual, dimana peristiwa atau kejadian yang aktual terjadi bersamaan waktunya saat 

menonton., disamping itu para penonton di seluruh belahan bumi secara bersamaan 

mendapatkan informasi yang sama. Hal ini berarti televisi mampu menghadirkan sesuatu 

yang actual secara serempak dan dapat diterima oleh khalayak (Subroto, 1994: 3). 

 Perkembangan teknonolgi informasi selalu berkembang di seluruh negara tak kecuali 

di Indonesia. Media televisi sebagai perangkat dan teknologi informasi paling popular juga 

mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari massa ke massa seperti 

stasiun televisi pertama di Indonesia yaitu TVRI pada tahun 1962. TVRI merupakan Televisi 

Republik Indonesia yang di miliki oleh pemerintah yang mejangkau hingga plosok daerah di 

nusantara. Dengan berkembangnya jaman pertelevisan di Indonesia mulai bermunculan 

stasiun nasional yang berbasis swasta seperti SCTV, Indosiar, RCTI, ANTV, Trans TV, 

Trans7, TV One, Global TV, Metro TV, MNCTV, NET TV, Kompas TV. Selain stasiun 

nasional berbasisi swasta di bebrapa daerah juga mendirikan beberapa stasiun televisi yang 

dapat juga menanyangkan hiburan atau berita daerah tersebut seperti  JTV, SBO, Malang TV, 

Batu TV. 

 Dengan banyaknya stasiun televisi dapat menembah alternatif program acara yang 

ditonton oleh masyarakat. Dan dengan banyak jumlah stasiun televisi juga bnyak orang-orang 

yang berkecimpung di dunia pertelevisian semakin terpacu dalam membuat program acara 

yang semenarik mungkin. Membuat acara semenarik mungkin bertujuan menarik minat 

masyarakat agar menonton program acara tesebut, serta mempertahankan masyarakat atau 

penonton tdk berpindah untuk menonton program acara lain pada saat bersamaan. Sehingga 

masalah perencanaan program harus di sesuaikan selera penonton dengan cara penyajian 

serta nilai dan manfaat yang di butuhkan khalayak  atau penonton. 
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 Seperti menurut Wibowo (1997) secara umum jenis program acara televisi antara lain 

yaitu (1) program seni budaya, misalnya, acara music dan puppet show, (2) program mimbar 

televisi (talk show) termasuk acara wawancara (interview), suara masyarakat (vox pop) dan 

diskusi, (3) program berita (news programme) yang terbagi dalam berita harian dan berita 

bekala, program majalah udara (magazine), (7) program sport, (8) program doku drama (9) 

program hiburan (entertainment) termasuk sinetron, drama televisi (telepay). 

 Sehingga dengan adanya televisi, maka kita bisa mendapatkan segalah macam 

informasi yang kita butuhkan secara gratis melalui program acara yang di tanyangkan. 

Seperti ingin mengetahui tentang perkembangan di luar negara atau di dalam negeri yang 

mencakup tentang politik, ekonomi, budaya, kita dapat menonton melalui acara berita (news). 

Bila ingin menonton pertandingan olahraga, kita dapat menonton melalui acara olahraga 

(sport). Selain itu juga apabila kita memerlukan hiburan seperti flim, kuis, dunia kuliner, 

dunia musik kita juga dapat informasi dari menonton televisi, televisi juga dapat ,memberikan 

informasi mengenai dunia treveling dengan sensasi yang berbeda seperti pada acara My Trip 

My Adventure yang tayang pada stasiun televisi Trans TV pada hari jumat pukul 12.30 WIB 

dan hari sabtu-minggu pukul 08.30 WIB. Peneliti memilih acara ini karena Acara ini pada 

tahun 2015 menurut survey Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memasukkan tayangan My 

Trip My Adventure sebagai pogram yang inspiratif, punya kepekaan lokal yang tinggi dan 

mememang dibutuhkan oleh masyarakat penonton Indonesia. Tayangan My Trip My 

Adventure oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengategorikan sebagai tayangan berjenis 

documenter. 

           Acara My Trip My Adventure merupakan tayangan petualangan wisata yang dipandu 

oleh sekelompok pemudah yang ingin mengexplorasi beberapa daerah wisata alam yang 

berada di Indonesia. Pemuda ini seperti Vicky Nitinegoro, Hamish Daud Wyllie, Nadine 

Canrawinata, Denny Sumargo, Dion Wiyoko, dan David Jhon Schaap ingin mengajak kita 
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khusus nya rakyat Indonesia harus berbangga karena dengan begitu banyak wisata alam yang 

belum di ketahui oleh masyarakat yang dimana wisata alam seperti ini dapat di jadikan 

sebagai sumber kemajuan negara Indonesia. Karena Indonesia sebenarnya kaya dengan 

kekayaan alam nya yang dapat di jadikan sebagai tempat wisata serta dapat memajukan 

daerah yang memiliki wisata alam tersebut. Tanyangan seperti ini juga dapat membantu 

pemerintah Indonesia khusus nya menteri pariwisata untuk mengembangkan potensi wisata di 

Indonesia yang belum terexpos ke pablik. Sebenar nya dalam tayangan My Trip My 

Adventure  tidak berjalan sendiri karena dalam tayangan ini My Trip My Adventure juga 

sering mengajak para pemuda dari daerah yang sedang di kunjungin, pemuda yang sadang 

mengikuti tayangan tersebut merupakan komunitas atau penggemar tayangan My Trip My 

Adventure. Dari mereka juga memberikan info mengenai tempat wisata alam yang belum 

terexpos di daerah mereka, sehingga mereka juga ingin daerah mereka menjadi tujuan 

wisatawan dari dalam negeri maupun luar negeri, karena devisit terbesar sekarang adalah 

melalu wisata. 

 Sekarang Indonesia sedang gencar-gencar nya mengangkat wisata yang ada di 

Indonesia agar para wisatawan lokal atau luar negeri berbondong-bondong datang untuk 

berwisata. Karena di Indonesia memiliki banyak tempat wisata seperti wisata alam dan wisata 

sejarah serta wisata kulinernya. Menurut ungkapan dalam laporan World Economi Froum 

(WEF) berjudul “The ASEAN Traveling & Touism Competitiveness Report 2012” Indonesia 

berada pada peringkat lima setelah Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam. 

Indonesia yang menempati urutan 5 pada ASEAN ini hanya mengandalkan pulau bali sebagai 

pulau dewata. Sedangkan dalam dalam tingkat internasional Indonesia jauh berada pada 

posisi 74 dunia, peringkat ini hamper jauh 7 kali lipat lebih rendah dibandingkan dengan 

Singapura yang menempati posisi 10 besar. Sehingga pada tahun tersebut merupakan 

pekerjaan rumah bagi pemerintah khusus  nya menteri pariwisata untuk meningkatkan sektor 
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ekonomi yang dihasilkan melalui pariwisata. Dan bukan hanya itu juga pemerintah juga harus 

berusaha untuk mengenalkan tempat-tempat wisata lain nya yang ada di Indonesia selain 

pulau dewata bali yang merupakan destinasi utama bagi para wisatawan dari luar negeri. Dan 

dengan ada nya acara My Trip My Adventure pada tahun 2013 yang dapat membantu 

pemerintah untuk mengangkat tempat-tempat wisata yang belum terpublik pada masyarakat. 

Kemudian tidak lama ini pemerintah juga mulai membuat iklan pariwisata dengan take line 

“Pesona Indonesia” setiap iklan ini ditanyangkan dengan isi yang berbedah-bedah. Isi yang 

berbedah-bedah maksudnya setiap iklan yang di tampilkan fokus pada satu daerah yang 

memiliki wisata yang di suguhkan begitu juga seterusnya. Selain mempromosikan pariwisata 

melalui iklan pada televisi pemerintah juga mempromosikan pariwisata melalui webset, 

webset tersebut adalah  

 Disini juga My Trip My Adventure selain menunjukkan pesona keindahan tempat 

wisata mereka juga mengajak kita untuk menjaga kebersihan. Karena setiap kita datang pada 

tempat wisata yang indah kita sering menemukan beberapa sampah yang di buang dengan 

sembarangan oleh wisatawan yang datang pada tempat tersebut. Sehingga membuat tempat 

wisata yang bagus menjadi tersebut menjadi kurang mengenakkan untuk di pandang hanya 

karena kesalahan manusia yang kurang menghargai keindahan wisata tersebut. Kemudian 

dari  kesalahan tersebut mereka juga membuat take line “Nyampah Gak Asik” dari take line 

tersebuat mengajak para penonton untuk hidup bersih dimana pun. Karena apabila prilaku 

membuang sampah sembarangan ini masih ada pada tempat wisata kita akan malu kepada 

para wisatawan dari luar negeri. Sehingga dengan begitu para wisatawan akan merasa tidak 

nyaman walaupun tempat wisata tersebut bagus seperti apapun, maka para wisatawan akan 

kecewa dan tidak akan kembali lagi ke tempat wisata tersebut dan mengakibatkan 

perekonomian daerah tersebut akan menurun.  
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 Kerja keras untuk mengangkat pariwisata Indonesia mendapatkan pandangan positif 

dari Travel & Tourism Competitiveness Index 2015 yang dirilis oleh World Economic Forum 

(WEF) belum lama, ini menunjukkan bahwa peringkat daya saing bidang pariwisata 

Indonesia telah naik dari peringkat 70 pada tahun 2013, ke peringkat 50 dari dunia pada tahun 

2015. Dengan begitu kita harus berpatut bangga dengan meningkatnya potensi pariwisata di 

Indonesia. Maka dengan meningkatnya pariwisata ini kita harus terus meningkatkan 

pariwisata dengan cara sebelum kita berwisata ke negara tetangga lebih baik kita berwisata ke 

tempat wisata yang berada di Indonesia.  

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian 

ini adalah “bagaimana persepsi pengurus DIMPA Universitas Muhammadiyah Malang 

mengenai tayangan My Trip My Adventure”. 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui  

bagaimana persepsi pengurus DIMPA Universitas Muhammadiyah Malang tentang Tayangan 

My Trip My Adventure. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

 1.4.1. Manfaat Praktis 

Dapat digunakan untuk masukan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Malang bahwa wisata alam atau budaya di Indonesia cukup banyak dengan cara 

mencari revrensi melalui layar televisi lewat program acara My Trip My Adventure di 

Trans TV. 
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1.4.2. Manfaat Akdemis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi bagi banyak pihak khusus nya 

mahasiswa komunikasi yang ingin melakukan penelitian tentang pesepsi pada 

program acara televisi.  

 


