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TAYANGAN BUDAYA  DI  TELEVISI NASIONAL 

SEBAGAI PEREKAT BANGSA 

( Endang K. Trijanto  Universitas Negeri Jakarta )   

Mendukung tema KIMLI 2009 Pemberdayaan Bahasa Indonesia sebagai Perekat 

Bangsa , tulisan  ini membahas tayangan budaya Indonesia di stasiun televisi nasional, yang 

disebut  juga TVRI. Tayangan budaya di TVRI sangat lah beragam, sekali pun demikian bahasa  

pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia, 

diharapkan semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, sampai 

dengan lansia, yang berbahasa Indonesia dapat menonton, mengikuti, menikmati dan memahami 

tayangan budaya di TVRI.   

Kenikmatan dalam menonton tayangan budaya Indonesia di TVRI sejak beberapa tahun 

terakhir sudah dirilis oleh pihak TVRI, namun sejak tahun 2009 ini lah tayangan budaya Indonesia 

menjadi semakin semarak saja. Keragaman tayangan budaya itu sangat beragam, baik asal mau 

pun wujudnya. Asal budaya yang dimaksudkan  adalah budaya NKRI yang berasal dari Indonesia 

bagian barat, yaitu dari pulau atau daerah paling barat, bagian tengah, dan pulau atau daerah paling 

timur, juga pulau atau daerah paling utara, serta daerah paling selatan dari Indonesia.   

Bila dari asalnya tayangan ragam budaya dapat ditonton, dinikmati dan dipelajari, artinya 

tayangan tersebut dapat ditonton keindahan, kegemulaian gerak tari, serta kemerduan nyanyian, 

demikian juga melalui wujud budaya yang ditayangkan dapat disimak dan dipelajari ragam 

kehidupan budaya tertentu. Salah satu contoh yaitu, bila di Jakarta orang memulai kehidupan 

dengan bangun tidur di pagi hari, kemudian mandi, makan, berangkat bekerja, sampai pada malam 

hari pulang ke rumah dan mengerjakan kegiatan keseharian di rumah. Hal yang sama juga akan 

dilakukan oleh orang di Kalimantan, perbedaannya yaitu bila di Jakarta, ibu-ibu rumah tangga 

pada pagi hari  pergi ke pasar dan berbelanja di pasar tradisionil, tidak demikian  dengan ibu-ibu di 

KALTENG. Ibu-ibu di sana berbelanja pada pedagang yang naik perahu ketika menjajakan 

dagangannya.  Contoh lain dari ragam kehidupan yang juga terkait dengan wujud budaya, yaitu 

adat istiadat, di antaranya  di Cirebon, yaitu tayangan tentang kehidupan seorang seniman tari 

topeng, dan tayangan tentang adat istiadat dan tata cara kehidupan di istana Kanoman dan 

Kesepuhan pada acara memandikan pusaka keraton. Ternyata upacara memandikan pusaka 

keraton ini tidak hanya dilaksanakan orang di pulau Jawa saja, akan tetapi juga di pulau atau 

daerah lain di Indonesia. Dengan demikian menjaga kewibawaan dan martabat ini berlaku hampir 

di semua budaya yang ada di Indonesia.    

Selain wujud budaya yang diwakili oleh ragam kehidupan, ragam pakaian, serta ragam 

adat istiadat, masih dikenal wujud budaya ragam mata pencaharian. Umum dikenal pada masa 
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lampau, bahwa mata pencaharian penduduk Indonesia adalah bertani, beternak, berkebun,  

nelayan, pelaut, serta berbagai ragam bertukang. Namun pada jaman global ini mata pencaharian 

penduduk Indonesia juga bergeser dan berkembang ke bidang yang lebih modern, di antaranya 

bidang IT atau  industri teknik. Dan uniknya pemekaran mata pencaharian ini belum menyentuh 

seluruh daerah di NKRI, banyak daerah yang masih bergulat dengan mata pencaharian 

sebagaimana yang ada pada masa lampau. Salah satu contoh yaitu di salah satu daerah di Bone 

Selatan. Mata pencaharian masyarakat di daerah itu adalah petani gula aren , sedangkan pohon 

Enau yang didaras adalah juga pohon yang didaras oleh generasi masa lalu yang diturunkan pada 

generasi masa kini. Penayangan mata pencaharian di daerah ini juga memberikan informasi pada 

penonton, dan diharapkan juga pemerintah serta lembaga terkait agar memperbaiki dan melakukan 

pengelolaan yang lebih baik, antara lain menanam pohon untuk regenerasi pohon yang ada.      

Pemaparan secara ontologis yang  dilakukan pada tayangan budaya di TVRI, yaitu dengan 

memaparkan data apa adanya  (sesuai data yang penulis peroleh) asal budaya dan wujud budaya di 

NKRI.  Selanjutnya  pemaparannya  dilanjutkan secara epistemologis, yaitu  cara apakah  yang 

diterapkan oleh TVRI dalam menayangkan budaya di Indonesia tersebut.  Jam tayang acara 

budaya  di TVRI  sebenarnya  cukup  variatif  dilakukan oleh program penyiaran, artinya setiap 

hari dari hari Senin sampai dengan Sabtu, selalu tersedia waktu sebanyak tiga puluh menit untuk 

penayangan acara budaya, baik asal mau pun wujud budaya, hanya tayangan tersebut belum 

terjadwal dan  terkesan belum  terencana dengan baik. Digunakannya  televisi untuk 

menayangkan budaya Indonesia, adalah sesuai dengan fungsi televisi  yaitu   media massa  sebagai 

saluran yang dilalui berbagai pesan dan informasi, serta secara psikologis berpengaruh pada 

penonton. Sebagaimana sudah diutarakan, analisis budaya dilakukan, dan dari data perolehan 

memang antara satu budaya dengan budaya lain adalah unik 

 

namun sekali pun berbeda tetapi 

tetap satu -  Sedangkan analisis wacana yang diterapkan adalah pada pembawa acara yang hanya 

terbatas pada wacana lisan singkat dalam bahasa Indonesia. Dengan berbagai analisis yang 

dilakukan, diharapkan bahwa tayangan budaya Indonesia yang disiarkan oleh TVRI dapat 

menyusuri dan memasuki ruang lingkup kehidupan  masyarakat Indonesia. Dengan demikian juga 

misi dari TVRI sebagai lembaga siaran dan tayangan nasional untuk mempersatukan bangsa dapat 

tercapai.    

Secara aksiologis, mengenal budaya negeri sendiri yang sangat beragam, dan  yang 

disampaikan dalam bahasa Indonesia, diharapkan masyarakat Indonesia dalam arti luas, dapat 

memahami ragam budaya daerah lain di luar daerahnya sendiri, serta  tidak menghadapinya 

sebagai suatu yang stereotip, namun dalam Bhineka Tunggal Ika atau keragaman budaya yang  

mempersatukan bangsa. Hasil tayangan budaya Indonesia  yang beragam tersebut, dapat 

memasyarakat,  sehingga merekat   toleransi  dan  keragaman  budaya di negeri sendiri dan dunia. 
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