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Abstract 

The aims of this research are, first, to explain the comodification of popular 
culture in television. The second one is to explain the characteristic of the popular 
culture in the entertainment programs of television. The third aim is to explain 
how television construct popular culture through its programs and the factors that 
influence it. The method device used is eclectic and liquid. This research not only 
uses media anlysis technique such as content and textual analysis, but also uses 
an approach generally employs in cultural studies. We can find some results here. 
First, almost all of the television programs contains entertainment character. 
Second, popular culture in television is a result of construction. Since comercial 
media institution constructs television, economic consideration becomes primary. 
From the perspective form of economic media, there are triangle interaction, 
which are television station, audience, and advertiser. Television station will 
make an appropriate program with audience taste, to gain as many audience as it 
can get. With a lot of number of audience (based on rating), there will be a lot of 
number getting in for the latest news. So popular culture in television will be 
constractive, produce, and broadcasted as a logical economy like this. 
Key words: television, entertainment, popular culture 

 
 

Pendahuluan 

 Sebagian besar progam televisi swasta di Indonesia dibuat untuk 

menciptakan suasana hiburan, yang dengan itu diharapkan para pemirsa televisi di 

rumah mendapatkan kepuasan dan kesenangan. Pada program-program lawak atau 

komedi, dibangun suasana yang membuat orang-orang bisa tertawa. Para pelawak 

berusaha melucu, dengan ucapan, mimik muka, dan gerak. Suasana lucu 

mendapat dukungan dari penonton di studio yang agaknya disiapkan untuk 

merespon pertunjukan dengan tertawa, bersorak, dan bertepuk tangan. Mereka 

“bertugas” memandu – bahkan memrovokasi – pemirsa televisi di rumah agar ikut 

tertawa. Hiburan dalam program lawak berarti membuat orang tertawa.  
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 Pada program musik, suasana yang dibangun adalah kemeriahan. Di 

studio, sebagai latar, ada panggung cukup luas untuk pergerakan penyanyi (serta 

pemusik dan penari latar), sound system, spotlight dan pernik-pernik lampu untuk 

memberi efek glamor. Tak kalah atraktifnya  adalah penonton di studio, yang – 

tidak berbeda dengan program lawak – disiapkan  untuk bersorak dan bertepuk 

tangan. Kolaborasi antara penghibur (pelawak, penyanyi, presenter), setting 

panggung, dan penonton di studio menghasilkan tontonan bagi pemirsa televisi. 

Dengan demikian, untuk menciptakan suasana hiburan, program-program televisi 

diformat sebagai tontonan.  

 Tentu saja tidak ada program hiburan televisi yang murni musik dan murni 

lawak. Keduanya lebih sering berkolaborasi. Program Opera van Java (Trans7), 

contohnya, menggabungkan lawak dan musik dengan tata panggung yang  megah, 

dalam suatu “opera” dengan rujukan kultur Jawa tempo dulu, untuk menciptakan 

kemeriahan, glamor, dan kelucuan. Selebihnya, sulap, mistik, atau peramalan, 

sering disisipkan secara sporadis pada program-program hiburan, untuk 

mendukung kemeriahan. Kecenderungan masuknya pelbagai unsur tontonan 

sensasi ini membuat sejumlah program televisi lebih bervariasi, lebih bisa 

meluaskan segmen pemirsa. 

 Format tontonan di televisi tidak hanya dijumpai di program-program 

musik dan lawak. Infotainmen, contohnya. Program berita ini dikenal sebagai 

media yang suka memembeberkan perihal (kehidupan) pribadi seseorang, 

terutama para penghibur – pemain sinetron, penyanyi, presenter, pelawak. Ia 

membawa masalah pribadi yang berada di wilayah privat ke wilayah publik 

media. Selain itu, materi beritanya kebanyakan tidak bisa dikategorikan penting 

bagi publik, alias remeh temeh. Dalam bahasa jurnalistik, tidak memiliki news 

value. Tetapi yang remeh temeh itu – gosip tentang kawin-cerai para penghibur, 

contohnya, atau perilaku pamer mereka (pamer mobil mewah, tas, sepatu berharga 

sangat mahal) – rupanya menarik untuk ditonton. Tontonan diharapkan membawa 

efek hiburan, bukan peningkatan apresiasi.  

 Program lain, yang dimiliki oleh semua stasiun televisi, adalah talk show. 

Meski program ini sebenarnya “hanya wawancara” namun tetap saja diformat 
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sebagai tontonan. Ada yang serius, baik dilihat dari topik dan materi wawancara, 

maupun nara sumbernya, namun kebanyakan sekadar tontonan – nonton seorang 

pemain sinetron yang tidak sedang main sinetron, misalnya, atau nonton seorang 

penyanyi yang sedang tidak menyanyi, dan seorang pelawak yang tidak sedang 

melawak. Talk show yang serius, Kick Andy (Metro TV) contohnya, bisa 

memotivasi, menimbulkan inspirasi, pada pemirsa televisi. Tetapi Show Imah  

atau Bukan Empat Mata di Trans-7, sekadar bercanda, bercanda dengan seorang 

atau beberapa penghibur yang berbicara soal dirinya – kariernya, hubungannya 

dengan mertuanya, atau tentang dengan siapa dia sekarang berpacaran. 

 Pemormatan program televisi bersuasana hiburan ini tidak bisa dilepaskan 

dari tujuan yang hendak dicapai televisi, yakni meraih pemirsa sebanyak-

banyaknya, dengan berusaha menjangkau pemirsa seluas-luasnya, secara 

intelektual dan kultural. Hiburan lah yang bisa mencapai target itu. Asumsinya: 

semua orang menyukai hiburan. Di sini televisi dan budaya populer bertemu. Ciri-

ciri program televisi bersuasana hiburan  ini adalah juga menjadi karakteristik 

budaya populer – ringan, remeh-temeh, selintas, dangkal, mudah diterima.   

 

Budaya Populer: Ciri 

 Budaya populer adalah “budaya masyarakat” atau “budaya orang 

kebanyakan,” terlepas dari perbedaan pandangan mengenai definisi dan tekanan 

dalam fokus kajian budaya populer, tulis Idi Subandy Ibrahim (2011: xxvii). Kita 

sepakat dengan “definisi” bahwa budaya populer adalah budaya masyarakat, 

dalam pengertian budaya yang sedang populer di masyarakat. Dan “definisi” kita 

tentang budaya populer akan kita konsepsikan dengan dan dari fenomena empirik. 

 Pada umumnya populer difahami sebagai hal-hal yang sedang digemari di 

masyarakat atau kelompok masyarakat pada kurun waktu tertentu – sedang 

menjadi trend, sedang menjadi mode. Model potongan rambut pendek berjambul, 

mirip cengger ayam jantan, contohnya, sekarang sedang digemari, sedang menjadi 

mode. Model rambut ini tidak hanya populer di kalangan anak-anak muda, tetapi 

juga mereka yang sudah dewasa; tidak hanya di kalangan pelajar dan mahasiswa, 

tetapi juga mereka yang telah bekerja pada pelbagai profesi – pemain sepakbola, 
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para penghibur, bahkan pebisnis, politisi, atau anggota parlemen. Lewat televisi, 

kita bisa menyaksikannya. Jadi budaya populer bersifat pervasive – ada di mana-

mana 

 Sedang menjadi trend atau sedang menjadi mode artinya hanya 

berlangsung “sesaat,” tidak bisa bertahan lama. Model rambut jambul akan 

mengalami nasib demikian, sama seperti model-model yang mendahuluhinya – 

model rambut gondrong, model rambut kribo, model rambut cepak, model 

gundhul.  Mode tak pernah bisa bertahan lama, ibarat roda yang sedang berputar, 

kadang di atas kadang di bawah. Mode yang sedang menjadi trend suatu saat akan 

tenggelam untuk digantikan oleh mode yang baru, yang sebelumnya mungkin 

pernah populer, pernah menjadi trend di masa-masa sebelumnya.   

 Pada masyarakat konsumen, budaya populer diproduksi oleh industri 

budaya. Sebagai demikian, budaya populer telah terdeseminasikan secara luas di 

masyarakat, melalui pelbagai infrastruktur industri budaya, terutama media massa, 

khususnya televisi. Populernya budaya populer di masyarakat adalah karena ia 

diproduksi secara massal, dijual, dan untuk itu budaya populer diarahkan untuk 

memiliki sejumlah ciri. Agar bisa menjangkau khalayak seluas-luasnya, budaya 

populer menggunakan standar terendah.  

 Beberapa ciri budaya populer itu dapat kita identifikasi (Kleden, 1987). 

Berkenaan dengan resepsi publik, budaya populer lebih menekankan kemampuan 

“komunikatif” ketimbang penilaian dan penghargaan kualitas. Komunikatif 

artinya budaya populer, khususnya program televisi, diformat untuk bisa diterima 

dan difahami oleh publik seluas-luasnya – secara demografis, intelektual, dan 

kultural. Secara demografis, budaya populer ditargetkan bisa diterima oleh mereka 

yang masuk kategori anak-anak remaja, kaum muda,  dewasa, hingga orang tua; 

secara intelektual, bisa diterima dan dinikmati oleh mereka yang kalau membaca 

masih “sambil menggerakkan bibirnya” hingga profesor; secara kultural, 

dirayakan oleh pelbagai kalangan: buruh pabrik, manajer, guru, birokrat, 

profesional. 

 Ciri yang lain berkenaan dengan penghargaan atau penerimaan pasar. 

Budaya populer lebih menyukai penghargaan pasar ketimbang penghargaan para 
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kritisi seni. Ini artinya, ia lebih memilih estetika persepsi (persepsi pasar) 

ketimbang estetika kreasi (kualitas penciptaan). Kita ambil contoh program musik 

di televisi. Dalam program Indonesia Idol di stasiun RCTI, sebuah program 

kompetisi penyanyi, pemenangnya tidak ditentukan oleh juri yang kompeten di 

bidang vokal atau musik, melainkan ditentukan oleh pemirsa televisi. Pemirsa lah 

– dengan mengirim SMS (short message service) melalui telepon seluler ke 

penyelenggara – yang menjadi penentu pemenang Indonesian Idol, berdasarkan 

suara terbanyak. 

 Budaya popular bisa juga kita lihat cirinya dengan cara 

membandingkannya dengan budaya tinggi. Ini berkenaan dengan ruang dan 

waktu. Kebudayaan tinggi mapan & “abadi” meskipun publiknya sedikit, 

sementara budaya populer jumlah penikmatnya banyak namun berjangka pendek. 

Dengan perkataan lain, kebudayaan tinggi mau mengorbankan ruang untuk 

memenangkan waktu. Budaya tinggi berpretensi mengabdi pada masa depan, 

sedangkan budaya  populer lebih mementingkan masa kini. Musik klasik dan  

opera, contohnya, atau tari bedaya ketawang dan Anglir Mendhung, bertahan lama 

meski penikmatnya terbatas; sementara lagu-lagu pop hanya akan bertahan 

“sesaat” tetapi jumlah penikmatnya banyak.   

 Beberapa ciri budaya populer sebagaimana disebutkan di atas tidak dapat 

dilepaskan dari bingkai industri budaya. Dalam bingkai ini, budaya populer 

merupakan produk, hasil konstruksi sosial. Budaya tidak terbentuk secara 

alamiah, given dan menyatu dengan komunitas tertentu, melainkan selalu 

dikonstruksikan. Televisi, sebagai bagian dari industri budaya, tidak hanya 

menjadi media penyebaran budaya popular, tetapi juga memormat dan 

mengonstruksinya. Dan sebagai lembaga komersial, televisi menjadikannya 

sebagai komoditas. 

 

Budaya Populer: Sumber Daya?  

Untuk memahami bagaimana budaya populer berproses di televisi, Fiske 

menggunakan paradigma industri budaya. Ia menelusuri produksi dan distribusi 

komoditas-komoditas (atau teks-teksnya) dalam dua perekonomian finansial (yang 
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mengedarkan kemakmuran dalam dua subsistem) dan perekonomian budaya 

(yang mengedarkan makna dan kepuasan) (Fiske, 2011: 29). Dengan demikian 

kedua perekonomian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 Pada perekonoman budaya, audiens yang tadinya sebagai komoditas 

kemudian menjadi produsen, yaitu produsen makna dan kepuasan. Komoditas 

mula-mula (apakah itu program televisi atau jeans) dalam perekonomian budaya 

adalah teks, struktur wacana pelbagai kepuasan dan makna potensial yang 

membentuk sumber utama budaya populer. Dalam perekonomian ini, menurut 

Fiske, tidak ada konsumen, hanya pengedar makna, karena makna merupakan 

satu-satunya unsur dalam proses tersebut yang tidak dapat dikomodifikasi atau 

dikonsumsi: makna dapat diproduksi, direproduksi, dan disirkulasikan hanya 

dalam proses yang berlangsung terus-menerus yang dinamakan budaya. 

 

Tabel 1.  Dua Perekonoman Televisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: John Fiske, Memahami Budaya Populer. ( 2011: 28) 

 

 Dalam perekonomian Finansial I, studio produksi menghasilkan 

komoditas, berupa program, dan menjualnya kepada stasiun televisi untuk 

mendapatkan keuntungan. Hal ini adalah pertukaran sederhana yang berlaku bagi 

semua komoditas. Namun, hal ini bukan akhir dari persoalan, karena program 

televisi, atau komoditas budaya, tidak sama dengan komoditas material seperti 

microwave, oven atau jeans. Fungsi ekonomi program televisi belum lengkap 

Perekonomian  Finansial 
I                             II 

Perekonomian 
Budaya 

Produsen: 
 
 
Komoditas: 
 
 
Konsumen: 

studio produksi 
 
 

program 
 
 

distributor 

program 
 
 

audiens 
 
 

pengiklan 

audiens 
 
 

makna/kepuasan 
 
 

makna/kepuasan 
itu sendiri 
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ketika dijual, karena dalam momen konsumsinya hal tersebut berubah menjadi 

produsen, dan yang diproduksi adalah audiens, yang kemudian dijual kepada 

pengiklan. Inilah perekonomian II: produsennya adalah program, komoditasnya 

adalah audiens, dan konsumennya adalah pengiklan. 

 Kita hidup dalam masyarakat industri sehingga budaya populer tentu saja 

adalah budaya yang terindustrialisasi, serta merupakan sumber daya kita. ”Yang 

saya maksud dengan ’sumber daya’ adalah sumber daya semiotik atau budaya dan 

sumber daya material – komoditas-komoditas perekonomian finansial dan 

budaya,” tulis Fiske. Masyarakat kebanyakan tidak bisa menghasilkan komoditas-

komoditas mereka sendiri, baik itu komoditas naterial maupun budaya – meski 

terdapat sedikit pengecualian pada masyarakat dalam suku.  

 Fiske menulis tesisnya dengan setting masyarakat industrial-kapitalistk, 

yang di dalamnya tidak ada lagi ”masyarakat suku,” sehingga memberi kesan 

tidak ada kebudayaan kecuali kebudayaan yang diproduksi oleh industri budaya –  

budaya populer. Segala budaya yang ada atau ”lahir” kemudian dipastikan 

menggunakan ”modal” budaya populer. Sementara Strinati, seperti yang kita kutip 

di atas, mengatakan budaya populer adalah ”......sebuah kebudayaan yang 

menyedot kekuatan budaya rakyat dan budaya tinggi,” artinya budaya populer 

menggunakan “modal” budaya rakyat dan budaya tinggi. Fenomena-fenomena 

berikut akan menjawab apakah budaya  kita “didiciptakan” berdasarkan modal 

budaya populer industrial atau merupakan hasil penyedotan dari budaya tinggi dan 

budaya rakyat. Kita akan mengujinya di kehidupan masyarakat, kehidupan budaya 

tradisi – tentang eksistensinya, akulturasi, tentang eksplorasi, adaptasi, dan 

inovasinya. 

 Budaya tradisi masih hadir di tengah-tengah kehidupan kita, sekarang. 

Budaya Jawa, contohnya. Kehadirannya yang relatif lengkap dan utuh bisa kita 

jumpai pada ritual perkawinan adat. Dalam pawiwahan agung itu, demikian ia 

biasa disebut, prosesinya dibingkai dengan norma-norma adat dan unggah-

ungguh, dilengkapi dengan pelbagai macam uba rampe, yang bagi masyarakat 

modern terasa rumit dan tidak efisien. Dari waktu ke waktu terasa, keketatan 

untuk memenuhi norma-norma adat semakin berkurang. Penyelenggaraannya 
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semakin longgar, cair, dan praktis, bersamaan dengan semakin banyaknya  unsur-

unsur kekinian yang masuk ke dalamnya. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Diolah Penulis 

 

 Unsur-unsur kekinian itu adalah (produk) teknologi – sound system, 

kamera video – dan industri jasa – catering, rental mobil, gedung pertemuan, rias 

penganten, pakaian adat. Keduanya merupakan bagian dari sistem ekonomi uang. 

Dengan demikian, dengan masuknya unsur-unsur kekinian itu, pawiwahan agung 

diselenggarakan dalam bingkai sistem ekonomi uang. Yang terlihat kemudian 

adalah, di satu sisi pawiwahan agung telah menghidupkan industri jasa, dan di sisi 

lain masuknya industri jasa membuat pawiwahan agung menjadi semakin 

“agung.” 

 Di sini kita melihat unsur-unsur budaya tradisi Jawa bersinergi dengan 

unsur-unsur kekinian (Mursito BM, 2010). Di dalamnya ada bahasa Jawa krama 

inggil, petung, unggah-ungguh, prosesi temu pengantin, tari karonsih, beskap, 

kebaya, batik, kembar mayang, dan pelbagai macam uba rampe, bersatu dengan 

PAWIWAHAN AGUNG 
(Ritus pernikahan 

Adat Jawa) 

ELEMEN TRADISI: 
Petung 

Prosesi temu 
Beskap 
Kebaya 

Krama inggil 
Karonsih 

Uba rampe 

ELEMEN KEKINIAN:  
Orgen tunggal 
Catering 
Kamera video 
Sound system 
Rental (mobil, gedung) 
Standing party 
Wedding organizer 
 NILAI-NILAI TRADISI: 

Ewuh pakewuh 
Paseduluran 

Sakral 

Tabel 2. Adaptasi dan Akulturasi Budaya 

NILAI-NILAI KEKINIAN: 
Konsumsi 

Komodifikasi 
Pragmatis 
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sound system, kamera video, catering, organ tunggal, standing party, untuk 

membangun sebuah harmoni. Meski unsur-unsur kekiniannya lebih dominan, 

namun pawiwahan agung tetap diklaim sebagai budaya Jawa. Fenomena di atas 

seperti menjelaskan bagaimana budaya tradisi yang “diciptakan” oleh sistem 

sosial tradisional-feodalistik beberapa abad yang lalu bisa tetap eksis dalam 

bingkai sistem sosial modern-kapitalistik, sekarang.  

 Dua hal bisa kita catat. Pertama, tidak ada kebudayaan yang tetap dan 

tegas dalam identitas budaya. Tidak ada yang murni dan monolitik. Budaya 

merupakan situs bagi proses-proses negosiasi yang tak putus-putus yang 

dilakukan oleh pelaku kebudayaan sebagai respons terhadap kondisi kekinian. 

Dengan demikian sebutan “Jawa” atau “Barat” selalu bersifat kompleks dan 

majemuk karena konteks mereka yang juga kompleks dan majemuk (Sahal, 2004).  

 Kedua, bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang bersifat dinamis, 

mengandung benih-benih perkembangan bagi kebudayaan kita. Ini berarti, 

kebudayaan jangan dipandang sebagai titik tamat atau keadaan yang telah 

tercapai, melainkan terutama sebagai sebuah petunjuk jalan, sebuah tugas: 

kebudayaan adalah cerita yang belum tamat, masih harus disambung. Kitalah 

yang menyambung cerita itu, dan membuat “cerita baru.” Jadi, pawiwahan agung 

adalah ”budaya populer,” budaya masyarakat. Inilah perekonomian budaya, 

seperti yang dimaksud Fiske, bahwa tidak ada konsumen, hanya pengedar makna, 

karena makna merupakan satu-satunya unsur dalam proses tersebut yang tidak 

dapat dikomodifikasi atau dikonsumsi: makna dapat diproduksi, direproduksi, dan 

disirkulasikan hanya dalam proses yang berlangsung terus-menerus yang 

dinamakan budaya. 

 

Penurunan Nilai: Kedangkalan 

Anak-anak, kini, biasa dan bisa mengerjakan PR (pekerjaan rumah) sambil 

menonton televisi, namun nilai rapornya tidak buruk. Mereka melakukan dua 

kegiatan secara bersamaan, dan ”berhasil.” Anak-anak mampu mencerap beberapa 

stimuli sekaligus: bisa mencerap bahan pelajaran, menangkap cerita sinetron, dan 
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mungkin juga merespon gurauan kakaknya. Inilah ”Generasi TV.” Benarkah 

demikian? 

 Pokok soalnya pada perhatian. Kenneth E. Andersen, yang dikutip 

Jalaluddin Rakhmad (1985: 64), mendefinisikan perhatian sebagai ”proses mental 

ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat 

stimuli lainnya melemah.” Artinya, kalau seorang anak sedang mengerjakan PR, 

otomatis perhatian terhadap sinetron akan melemah. Anak-anak bisa 

memperhatikan beberapa hal sekaligus, tetapi tentu bukan mengenai hal-hal yang 

serius. Mengerjakan PR, menonton televisi, bercengkerama, bukanlah akvivitas 

berfikir yang berat. Mereka akan bisa mencerap semuanya sekaligus. Namun akan 

lain jadinya jika anak-anak mengerjakan soal ujian matematika sambil menonton 

drama karya Shakespears, misalnya. Ia hanya akan ”sukses” mengerjakan satu 

dari dua hal itu, karena keduanya memerlukan konsentrasi penuh untuk 

memahaminya.  

 Inilah “bahasa media,” bahasa yang menjadikan televisi sebagai hiburan, 

yang memormat program-programnya sebagai tontonan sehingga menjadi ringan, 

mudah diterima. Menonton televisi bisa dilakukan sambil mengerjakan hal-hal 

yang ringan, yang tidak memerlukan konsentrasi berat. Francois Mariet, dalam 

artikelnya  Biarkan Mereka Melihat TV (1991), mengategorikan cara menonton 

televisi menjadi tiga tingkat intensitas. Pertama, menonton televisi sebagai 

“nafsu” – tak ada hal yang dapat mengalihkan perhatiannya dari televisi. Ini 

terjadi terutama pada anak-anak. Kita sering menyebutnya ”penonton berat.”  

Kedua, televisi dianggap sebagai perabot, artinya, pesawat televisi dihidupkan 

tetapi tidak ditonton, hanya sebagai setting berbagai aktivitas di rumah, untuk 

menghidupkan suasana regeng. Ketiga, televisi sebagai “pengganti,” artinya, 

televisi ditonton jika tidak ada hal yang lebih penting untuk dikerjakan – sebagai 

pengganti teman. Ketika tak dapat tidur, di tengah malam, anda menghidupkan 

pesawat televisi, apapun acaranya anda tonton.  

 Entah sebagai nafsu, sebagai perabot, atau sebagai pengganti, televisi 

adalah tontonan yang ringan dan hiburan. Untuk menontonnya tidak memerlukan 

syarat kualitas intelektualitas tertentu, tidak memerlukan prerequesite (Anda harus 
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terlebih dulu menempuh mata kuliah pengantar sebelum mengambil mata kuliah 

teoritik). Karena semua program direduksi sebagai hiburan, maka televisi bisa 

dinikmati oleh ”siapa saja.”  

 Akibatnya, “Generasi televisi sedang menuju kedangkalan berpikir,” kata 

Marshall McLuhan, yang mengejutkan dunia pada tahun 1964 dengan 

pernyataannya bahwa ‘the media is the message’. Ia mengajukan argumen (dalam 

Rivers, 2003: 37), bahwa media mempengaruhi kebiasaan cara mempersepsi dan 

berfikir kita. Bangsa primitif menekankan pada kelima indera yang dimiliki, 

namun teknologi, khususnya media komunikasi, menyebabkan manusia hanya 

menggunakan satu indera saja. Media cetak, katanya, menekankan pada indera 

pandang, yang pada gilirannya akan mempengaruhi cara berfikir yang linear, 

sekuensial, regular, berulang-ulang dan logis. Televisi, berkebalikan dengan 

media cetak, memberi penekanan pada penggunaan lebih banyak indera—yang 

dideskripsikannya sebagai medium visual, aural dan tactile.  

 Kondisi ini melahirkan generasi televisi, generasi pasca melek huruf 

(postliterate) yang pertama. Orang tua (di “dunia pertama”) saat ini tengah 

menyaksikan anak-anak mereka sedang menjadi “dunia ketiga,” dan karena 

televisi, anak-anak memiliki cara berfikir yang berbeda dengan orang tua mereka. 

Anak-anak yang lahir dari kandungan televisi, yang melupakan tradisi tipografi 

ini, adalah gererasi yang banyak disuguhi kedangkalan televisi.  

 Kedangkalan? Di sini televisi dan budaya populer “bertemu.” Keduanya 

dipertemukan oleh kesamaan sifat-sifatnya: ringan, sesaat, dan dangkal. Televisi 

mengonstruksi, memproduksi, dan menyiarkan budaya populer, tentu beserta 

sifat-sifatnya itu. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni menjangkau publik 

yang seluas-luasnya, dengan cara yang sama pula: menurunkan nilai. Tak ada 

kesulitan bagi televisi untuk “menempatkan” budaya populer pada program-

programnya, sebab program-program itu – yang berifat hiburan – telah “sejiwa” 

dengannya.  

 Di sisi lain,  sesungguhnya setiap media atau forum mendefinisikan 

perilaku komunikatif pesertanya: the media is the message. Media atau forum 

memiliki etika dan norma tersendiri dalam membingkai perilaku komunikatif 
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seseorang, sehingga terdapat perbedaan antara media/forum satu dengan lainnya. 

Seseorang yang berbicara dalam forum seminar akan mengubah perilaku 

komunikatifnya ketika ia berbicara di forum arisan, misalnya. Forum itu 

mendefinisikan dan membangun perilakunya. Pada televisi, seseorang akan 

dibingkai berbeda antara ketika diberitakan di program berita Liputan 6 (SCTV) 

dengan program infotainmen Silet (RCTI), misalnya.  

 Kisah berikut adalah mengenai seorang seniman tradisi yang beralih 

menjadi penghibur, dengan menjadi pamandu talk show program televisi – untuk 

menunjukkan bahwa the media is the message. Soimah, dahulu, adalah seorang 

pesinden wayang kulit. Ia belajar nyinden di ISI Yogyakarta, bergaul dengan beberapa 

lingkungan kreatif seniman Yogyakarta, seperti komunitas Kyai Kanjeng, Acappella 

Mataraman, sampai kelompok musik Kua Etnika dan Orkes Sinten Remen pimpinan 

Djaduk Ferianto. “Saya tak mau selalu ndeprok di wayang. Saya nyemplung di 

komunitas-komunitas biar dapat pengalaman di luar dunia pesinden”, katanya (Kompas, 

22 Maret 2010). 

 Tidak hanya bergaul dengan komunitas seniman. Beberapa bulan terakhir ini, ia 

lebih sering berada di Jakarta, mengisi program talk show Show Imah di stasiun televisi 

Trans7 (sebelumnya, pemandu Segerr Benerr di AnTV). Di program ini, ia tidak lagi 

bertimpuh di belakang dalang, tetapi berdiri ”pencilakan” di depan kamera. 

Dandanannya juga tidak seperti sinden lagi. Ia datang ke studio televisi dengan rambut 

disanggul, memakai celana panjang ketat, blus, dan sepatu berhak tinggi. Tubuhnya 

wangi oleh parfum. Ia kini seorang artis pop. 

 Soimah adalah contoh seorang seniman yang mencoba keluar dari sekat-sekat 

komunitas kesenian tradisi, menerobos memasuki suatu hamparan yang lebih luas: 

industri hiburan. Begitu mamapaki dunia industri hiburan, kepesindennya tak berbekas. 

Di layar televisi, Soimah tidak menembangkan Mijil atau Sinom, tetapi menyanyikan 

lagu berirama rock atau ndangdut. Eksotisme – itulah yang diambil industri hiburan dari 

(tubuh) Soimah. Soimah harus ”mendangkalkan diri” ketika berada di layar televisi.  

 Seperti ditulis di depan, hampir semua program televisi dibuat bersuasana 

hiburan. Pemormatan program televisi bersuasana hiburan ini tidak bisa 

dilepaskan dari tujuan yang hendak dicapai televisi, yakni meraih pemirsa 
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sebanyak-banyaknya, dengan berusaha menjangkau pemirsa seluas-luasnya. 

Hiburan lah yang bisa mencapai target itu. Asumsinya: semua orang menyukai 

hiburan. Di sini televisi dan budaya populer “bertemu.” Ciri-ciri program televisi 

bersuasana hiburan ini adalah juga menjadi karakteristik budaya populer – 

sebagaimana yang sedikit dipaparkan di atas.   

 Ketika diproduksi secara massal, budaya populer dikonsepsikan sebagai 

budaya massa. Maka budaya massa difahami sebagai budaya populer yang 

diproduksi melalui teknik produksi massal dan diproduksi demi keuntungan. 

Budaya massa adalah budaya komersial, produk massal untuk pasar massal. Dan 

budaya massa, dengan demikian, tidak lain dari metamoforsa komoditas dalam 

bentuknya yang lebih canggih, lebih halus dan lebih memikat (Strinati, 1995: 10). 

Berdasarkan pemahaman itu, maka budaya populer di televisi adalah budaya 

massa, karena televisi menyiarkannya kepada audiens yang luas, melipatgandakan 

pesan, sama artinya dengan ”memproduksi” budaya populer secara massal. 

 Konsekuensi dari produksi dan pasar massal adalah budaya populer 

“diturunkan” nilainya untuk memenuhi “selera” kebanyakan orang dan orang 

kebanyakan. “Ciri konsepsi budaya massa,” tulis Strinati, ”adalah bahwa ia 

merepresentasikan suatu budaya yang turun nilainya, remeh, hanya di permukaan, 

artifisial dan baku, sebuah kebudayaan yang menyedot kekuatan budaya rakyat 

dan budaya tinggi, serta menentang penilaian intelektual selera kultural” (Strinati, 

2003: 23). 

 Sejalan dengan karakter khas budaya massa, terbentuklah konsepsi khas 

khalayak konsumer budaya massa. Khalayak budaya massa adalah para konsumen 

pasif, lanjut Strinati, individu-individu yang rentan terhadap manipulasi dan 

bujukan media massa, tunduk pada daya tarik hasrat untuk selalu membeli, 

menikmati kesenangan semu konsumsi massa dan merupakan objek eksploitasi 

komersial. Meski tidak secara eksplisit, tetapi televisi yang telah memormat 

program-program sebagai hiburan dengan ciri budaya populer, telah menciptakan 

”Generasi TV,” yang oleh McLuhan dikatakan sebagai ”menuju kedangkalan.” 

 Sementara itu, Q.D. Leavis, yang dikutip Strinati (2003:46) menunjukkan 

efek meluasnya budaya populer – bahwa para pembaca akan lebih baik 
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meninggalkan sebuah novel dari tradisi luhur kesusasteraan Inggris daripada 

sebuah majalah fiksi picisan. Tiga argumen dikemukakannya. Pertama, budaya 

massa menyita waktu dan energi, yang lebih baik jika digunakan untuk usaha-

usaha lain yang lebih konstruktif dan bermanfaat – misalnya seni atau politik, atau 

penyadaran budaya rakyat. Kedua adalah bahwa budaya massa jelas memiliki 

dampak merugikan terhadap khalayaknya, membuat mereka menjadi pasif, 

melemahkan, rentan, sehingga menjadi korban manipulasi dan eksploitasi. Ketiga 

adalah bahwa budaya massa akan menyingkirkan budaya yang baik – budaya 

maupun seni rakyat. 

 Apa yang dikemukakan Q.D. Leavis dekat dengan kenyataan di sini. 

“Pembaca akan lebih baik meninggalkan sebuah novel dari tradisi luhur 

kesusasteraan Inggris daripada sebuah majalah fiksi picisan,” artinya karya sastra 

tidak dibaca lagi, digantikan oleh karya-karya populer. Di sekolah-sekolah 

menengah kita, para siswa tidak lagi “diwajibkan” membaca novel Pada Sebuah 

Kapal karya NH Dini, misalnya, apalagi karya-karya sastra sebelumnya. Karya 

sastra digantikan oleh budaya populer, melalui televisi. Aktivitas membaca 

digantikan oleh aktivitas menonton, budaya tulis digantikan budaya aural dan 

visual. 

 Kedangkalan di televisi terdapat di banyak program, tetapi yang menonjol 

ada pada program-program talk show dan infotainmen. Program talk show 

sesungguhnya ”hanya” wawancara antara pemandu dengan satu atau beberapa 

nara sumber. Ada yang serius, baik materi maupun pembahasan dan nara 

sumbernya, seperti To Day’s Dialoque (Metro TV). Tetapi ada yang diformat 

sebagai tontonan yang menghibur, misalnya Hitam Putih (Trans 7). Bukan Empat 

Mata (Trans 7), Show Imah (Trans TV).  Agar menjadi tontonan, Tukul Arwana 

dalam Bukan Empat Mata, menyediakan diri sebagai obyek guyonan. Sementara 

dalam program Show Imah, sebagai selingan wawancara, pemandunya (Soimah) 

menyanyi agar suasana lebih hidup, dan menyertakan seorang paranormal untuk 

”membaca” karakter bintang tamunya.  

 Ada sensasi-sensasi agar sebuah program mendapat perhatian pemirsa. 

Deddy Carbuzer, pembawa acara Hitam Putih, mencoba bersensasi dengan 
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pertanyaan-pertanyaan yang ia beri nama ”Questions of Life,” yang polanya 

nampak seperti oposisi biner. Deddy bertanya untuk dijawab cepat dengan hanya 

dua alternasi jawaban yang ia sediakan. Contohnya: mobil baru atau rumah baru. 

Namun kebanyakan dua alternasi jawaban itu sulit untuk dipilih. Ini contohnya 

dalam Hitam-Putih. Ketika itu, 17 Juli 2012, yang diwawancarai adalah Nunung, 

seorang pelawak yang sedang  menghadapi masalah perkawinan. Nunung akan 

menikah dengan manajernya, seorang duda yang masih punya masalah dengan 

mantan istrinya. Deddy Carbuzer mencoba mengekplorasi dan 

mengeksploitasinya untuk memberi efek konyol dan lucu.  

 Deddy mengajukan pertanyaan, ”kehilangan mobil atau kehilangan harga 

diri.” Nunung dengan cepat menjawab: kehilangan harga diri. Penonton di studi 

tertawa riuh, diikuti Nunung – yang merasa kelepasan menjawab. Tetapi katanya 

ia memang pernah merasa kehilangan harga diri, dalam kasus ini. Pertanyaan lain 

yang menudutkannya adalah pilihan atara Srimulat dan Opera van Java. 

 

QUESTIONS OF LIFE (Hitam Putih-Trans 7) 

 

Pilihan Jawaban (Nunung) 
Mobil baru 

Kaya 
Menangis  

Kehilangan 
mobil  

Penjara  
Anak  

Karena cinta 
Srimulat  

Rumah baru 
Bahagia 
Marah 
Kehilangan harga 

diri 
Rumah sakit  
Karir 
Karena kesepian 
Opera van Java 

Rumah baru 
Bahagia 

Menangis 
Kehilangan harga 

diri 
Rumah sakit 

Anak 
Karena kesepian 
Opera van Java 

  Sumber: Hitam Putih (Trans7: 17 Juli 2012). 

 

 Namun dalam kesempatan lain (Hitam Putih, Trans7, 4 Nopember 2012), 

dalam program itu, pilihan jawaban yang tersedia tidak layak untuk konsumsi 

publik. Kepada seorang penghibur (artis), diberi alternasi jawaban: 

“menyelingkuhi atau diselingkuhi,” “suami selingkuh diam-diam atau poligami.” 

Sensasi ini memang membuat penonton di studio bersuara riuh, namun jelas tidak 

etis – jika etika dimengerti sebagai pilihan-pilihan moral. Juga ketika seorang 
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pemain sinetron yang masih anak-anak disulitkan dengan pertanyaan: sekolah atau 

syuting (sang anak menjawabnya dengan syuting).  

 

Kesimpulan 

 Pertama, budaya populer adalah kenyataan. Ia hadir di segala tempat dan di 

disembarang waktu. Ia mewujud dalam pelbagai bentuk – benda, momen, peristiwa, 

gaya hidup, dan perilaku. Televisi sangat berjasa dalam “pembudayaan” budaya populer 

di masyarakat. Dengan luasnya terpaan, dan semakin banyaknya warga masyarakat 

yang memiliki pesawat televisi, televisi mampu menjangkau khalayak dalam jumlah 

yang besar dan luas.  Dengan begitu, penetrasi budaya populer pun semakin intensif dan 

luas.  

 Kedua, budaya populer dan dan hiburan “bertemu” di televisi, bersinergi, sebab 

ada persamaan karakter antara hiburan televisi dengan budaya populer. Karakter itu 

adalah, keduanya lebih menekankan kemampuan “komunikatif” ketimbang 

penilaian dan penghargaan kualitas. Komunikatif artinya budaya populer, 

khususnya pada program-program televisi, diformat untuk bisa diterima dan 

difahami oleh publik seluas-luasnya – secara demografis, intelektual, dan kultural.  

 Ketiga, budaya populer di televisi merupakan hasil konstruksi, lewat format 

program-programnya. Dalam mengonstruksi budaya populer ini, televisi menggunakan 

masukan atau rujukan budaya yang ada dan berkembang di masyarakat – budaya rakyat, 

budaya tradisi, budaya daerah, dan juga budaya tinggi (adhiluhung).  Di sisi lain, televisi 

menyiarkan budaya populer hasil konstruksnya kepada publik atau masyarakat. 

Masyarakat tidak hanya menerima budaya populer televisi bulat-bulat, tetapi akan  

memberi interpretasi, memaknainya, dan menjadikannya sebagai modal budaya. 

Artinya, masyarakat mengembangkan budayanya berdasarkan “modal” yang didapat 

dari televisi, disamping dari modal-modal budaya yang lain. 

 Keempat, dengan demikian, budaya populer bukan sekadar jual beli komoditas 

budaya, budaya yang dikonstruksi televisi dan industri budaya. Budaya populer adalah 

budaya masyarakat, hasil interaksi antar elemen-elemn masyarakat, termasuk media 

televisi. Termasuk juga interaksi dengan kondisi-kondisi kekinian – teknologi, budaya 

lain, serta sistem sosial. Meski televisi memiliki daya jangkau yang luas sehingga kuat 
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pengaruhnya, tetapi budaya populer adalah budaya masyarakat, budaya yang hidup dan 

dihidupi masyarakat. 

** 
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