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Tahun 2010 lalu publik dibikin marah oleh ulah Menteri Sosial Salim 
Segaf Al-Jufrie. Sang menteri mengendari mobilnya di jalur busway. Riuhnya 
diskusi di Twitter, yang mencapai 10,000 orang, akhirnya membuat sang 
menteri meminta maaf dan datang ke kantor polisi untuk membayar denda 
(Reuters, 2010). Kasus tersebut hanyalah satu di antara sekian kasus yang 
mencuat sebagai isu publik akibat penggunaan teknologi informasi dan 
komunikasi, yang dalam hal ini adalah social media platform. 

Dengan 230an juta lebih penduduk, Indonesia memang merupakan pasar 
penting bagi pasar teknologi informasi dan teknologi (TIK). Khusus media 
jejaring sosial, International Business Times (Januari 10, 2011) menempatkan 
Indonesia di urutan kedua terbesar sebagai negara dengan 33 juta penduduk 
yang menggunakan Facebook. Indonesia pun menempati urutan ke-5 di dunia 
dengan estimasi 29,4 juta orang yang punya akun Twitter (Detikcom, 21/08/2013). 
Fakta ini tak lepas dari kemudahan akses ke smartphone, meskipun kepemilikan 
komputer pribadi masih terbatas. Survey AC Nielsen terhadap 236,8 pengguna 
seluler membuktikan, 95% pemanfaatan smartphone adalah untuk menjelajahi 
Internet (Detikcom, 21/08/2013). 

Fakta bahwa Indonesia merupakan suatu pasar strategis bagi industri TIK 
sejatinya juga merupakan potensi. Potensi yang penting untuk mengoptimalkan 
penggunaan TIK guna menyemerakkan ruang publik atau bahkan memunculkan 
ruang publik alternatif untuk menumbuhkan kesadaran perihal pentingnya 
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suatu isu serta advokasi terhadap isu publik tersebut. Bagi pemerintah, TIK 
juga memberikan wahana baru untuk semakin meningkatkan engagement dalam 
proses-proses kebijakan maupun delivery pelayanan publik, sebagaimana banyak 
dipromosikan lembaga donor internasional, akademisi, dan aktivis.

Terlepas dari potensi di atas, terdapat sejumlah isu yang membutuhkan 
pemikiran agar TIK benar-benar optimal dalam memfasilitasi proses-proses 
pendalaman demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. 

Pertama, perangkat regulasi informasi dan komunikasi masih mengawetkan 
mindset warisan rezim otoritarian Orde Baru. Perangkat hukum belum secara 
optimal melindungi kebebasan berpendapat. Baik KUHP maupun UU ITE 
bisa menjerat siapa saja. Pejabat publik, perusahaan ataupun elit politik bisa 
memberangus kritisisme publik dengan alasan, semisal, pencemaran nama baik. 
Di titik ini, posisi dan peran social media yang idealnya mampu menjadi ruang 
publik alternatif di luar media mainstream yang diskursusnya dikontrol oleh 
oligarki konglomerasi media, terancam dibatasi ruang geraknya oleh kerangka 
hukum yang represif. 

Kedua diskusi di jejaring sosial cenderung hanya tempias dari isu-isu yang 
diangkat oleh media major seperti koran dan televisi. Bahwa diskusi di sosial 
media memungkinkan berjuta orang Indonesia untuk berdebat lebih dalam 
dan membangun kesadaran terkait suatu isu publik, hal itu kiranya tak perlu 
diragukan. Tetapi, jika diskusi di jejaring sosial justru tidak tuntas dan mudah 
beralih ke isu lainnya ketika media major memberitakan kasus baru, maka hal 
itu patut mengundang keprihatinan. Terlebih, sebagaimana temuan Nugroho 
(2012), maraknya dukungan publik secara online di Facebook maupun Twitter 
terhadap beragam isu publik ternyata sedikit sekali yang terkonversi dalam 
gerakan sosial yang nyata (offline). Misalnya, kendati berhasil mengumpulkan 
ratusan ribu koin untuk Prita, kampanye social media gagal memberi dampak 
bagi  reformasi hukum secara sistemik (Dibley, 2012).

Ketiga, pemanfaatan TIK dalam proses kebijakan dan komunikasi politik 
adalah soal komitmen politik (Parks, 2005). Sebagai alat, karakteristik komunikasi 
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dari pemerintah ke warga negara melalui Facebook atau Twitter sangat dipengaruhi 
oleh dinamika kekuasaan yang ada. Platform teknologi tersebut bisa digunakan 
untuk melanggengkan corak relasi kekuasaan yang ada (Hand & Ching, 2011), 
betapapun hal itu tampak sebagai paradoks dengan sifat dasariah dari TIK yang 
egaliter dan inklusif. Dan kendati banyak politisi kini memiliki akun Twitter, 
mereka umumnya sekadar menggunakannya sebagai ‘papan iklan’ ketimbang 
sebagai media komunikasi. Sebagaimana kesimpulan Palmer (2012), elit politik 
umumnya ingin menaikkan profilnya saja dan tidak menghendaki kritik. 

Keempat, di ranah birokrasi kita masih sangsi apakah hadirnya TIK telah 
diikuti oleh perubahan pendekatan pemerintah dalam memandang informasi, 
membangun relasi dengan warga negara, dan dalam melaksanakan pelayanan 
publik. Bahkan di salah satu distrik di Washington DC, Amerika Serikat, 
ditemukan bahwa institusi pemerintah kota masih memposisikan diri sebagai 
sumber informasi, membatasi kesempatan komunikasi interaktif, sehingga 
lebih menunjukkan karakter old government ketimbang new public service yang 
dicirikan kolaborasi government-citizens di ranah kebijakan dan pelayanan 
publik (Brainard & McNutt, 2010). 

Jurnal Mandatory edisi kali ini mengusung tema “Peran TIK dalam  
Mendorong Pendalaman Demokrasi (deepening democracy) dan Tata Kelola 
Pemerintahan yang Baik (good governance). Beragam tulisan mulai dari bahasan 
kebijakan TIK, TIK dan ruang publik, TIK dan inisiatif e-government di 
lingkungan pemerintah (pusat, daerah dan desa), peran TIK dalam pemberdayaan 
masyarakat, serta tema TIK dan transnasionalisasi wacana demokrasi dan 
gerakan sosial. 

Dalam tulisan pertama, Rachmad Gustomy mengingatkan pentingnya 
pemahaman kritis atas konstruksi pengetahuan di balik kebijakan TIK di 
Indonesia. Menggunakan pendekatan Genealogi dan Arkeologi Pengetahuan 
dari Michel Foucault, Gustomy mengungkap bahwa logika pemikiran dalam 
proses policymaking regulasi TIK di Indonesia masih dikungkung oleh nalar 
konvensional, dan belum memaknai teknologi sebagai ruang baru. Konsekuensinya, 
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disadari atau tidak, kebijakan TIK di Indonesia justru banyak mendistorsi tidak 
hanya gerakan masyarakat sipil tetapi juga legitimasi kekuasaan negara sendiri. 

Tulisan R. Kristiawan memaparkan dinamika pertarungan kuasa untuk 
menjadi imperative pemenang di arena media tradisional dan media digital di 
Indonesia pasca-Suharto. Idealitas dalam kerangka pikir reformasi adalah bahwa 
daulat rakyat menjadi imperatif dominan, dimana imperatif negara dan ekonomi 
menjadi fasilitatornya. Tetapi, sebagaimana ditunjukkan Kristiawan, data-data 
justru menebalkan kesimpulan bahwa imperatif ekonomi yang dominan dalam 
struktur media tradisional. Sayangnya, daulat rakyat ternyata belum juga 
menjadi imperative di arena media digital termasuk jejaring sosial. Yang tampak, 
kontrol negara justru tetap kokoh. Secara esensial regulasi TIK belum mengatur 
Internet sesuai kaidah-kaidah demokratis yang menjamin kebebasan berpikir 
dan berpendapat. 

Puguh Prasetya Utama mengkaji potensi dan sekaligus mereviu praktik 
penggunaan website sebagai media untuk transparansi dan partisipasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sejauh ini, telah muncul sejumlah 
praktik baik yang telah dilakukan oleh beberapa institusi seperti UKP4, 
Kementerian Luar Negeri dan KPK dalam mengoptimalkan fungsi website-nya. 
Namun, secara mayotitas, lembaga pusat dan daerah masih menggunakan 
website resminya seperti papan informasi. Pemanfataan Web 2.0 atau Gov 2.0 
masih terbatas. Untuk itu diperlukan komitmen, kemampuan dan kreativitas 
yang memadai untuk mengelola website agar teknologi tersebut otimal sebagai 
media transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Ambar Sari Dewi memaparkan inisiatif e-government di desa dengan studi 
kasus Sistem Informasi Desa dan Gerakan Desa Membangun. Ia menggunakan 
Teori Jaringan Aktor (Actor Network Theory) untuk menganalisis proses 
pembentukan jaringan atau translasi. Kesimpulan studi ini yakni bahwa 
efektivitas inisiatif e-government di desa bergantung pada beberapa aspek berikut: 
pemilihan teknologi yang tepat dan sesuai kebutuhan pengguna, model organisasi 
yang terbuka sehingga memungkinkan pelibatan aktor lain yang lebih luas dan 



ixJurnal MANDATORY, Vol. 10, No. 2, 2013

Kata Pengantar Redaksi

konvergensi media, dan TIK sebagai sarana publikasi dan informasi dari desa 
kepada publik yang lebih luas dan dari publik kepada desa. 

Iwan Awaluddin mendiskusikan berbagai inisiatif program pemberdayaan 
komunitas melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), 
baik yang berbasis media komunitas, Internet, maupun integrasi keduanya. 
Setelah menelaah berbagai program yang ada, Ia menemukan bahwa, kendati 
TIK berpotensi menjadi sarana pemberdayaan komunitas, namun secara praktik 
ternyata masih banyak persoalan. Penulis mengidentifikasi adanya pemahaman 
dan kepedulian komunitas yang kurang tentang pentingnya TIK, kualitas 
sumber daya pengelola yang belum memadai, kondisi teknis dan infrastuktur 
yang masih terbatas, regulasi yang belum jelas atau terlalu represif, hingga 
koordinasi antara inisiator dan pelaksana yang belum optimal. Masalah lain 
yang tak kalah penting adalah bahwa pemberdayaan masyarakat melalui TIK 
acapkali masih bersifat top-down, berorientasi “project”, dan bukan berangkat 
dari kebutuhan riil masyarakat.

Abdul Rohman memberikan perspektif komparatif perihal perkembangan 
TIK tiga negara Islam non-Timur Tengah yakni Pakistan, Bangladesh dan 
Indonesia. Pertanyaan utamanya, sejauhmana TIK bisa diakses oleh setiap jenis 
peran gender. Secara umum, tiga negara studi masih menunjukkan adanya 
ketimpangan gender. Memang, dari sisi kesetaraan gender, Indonesia lebih 
unggul dibanding Bangladesh dan Pakistan. Namun dari sisi infrastruktur, 
Pakiskan memiliki perkembangan TIK yang lebih baik Bangladesh dan Indonesia. 
Sementara, Bangladesh masih tertinggal baik dari sisi level infrastruktur dan 
kesetaraan gender. Jika ada hal yang relatif sama di tiga negara adalah hukum 
terkait ICT. Menurut Abdul, intervensi pemerintah di tiga negara moderat dan 
regulasinya mengarah kepada liberalisasi dan kompetisi. 

Tulisan Eko Prasetyo membahas gerakan Tentara Pembebasan Nasional 
Zapatista (EZLN). Gerakan ini, menurut Eko, merupakan respon atas bencana 
lingkungan akibat mengguritanya neo-liberalisme. Yang menarik, EZLN dalam 
kampanyenya diperantarai oleh Internet sebagai wahana penyebarluasan gagasan 
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dan tulisan. Eko mencatat, Internet telah memfasilitasi gerakan ini untuk 
meraih dukungan masyarakat luas dan membentuk gelombang gerakan sosial 
baru yang aktif melawan kapitalisme. Fakta tersebut, menurut Eko, menjadi 
bukti yang kesekian betapa Internet memiliki peran krusial bagi transnasionalisasi 
gerakan sosial. 

Tulisan terakhir adalah tentang gerakan Akademi Berbagi, yang ditulis 
oleh inisiatornya, Ainun Chomsun dan Dian Adi Prasetyo. Akademi Berbagi, 
yang berdiri sejak 2010 dan kini memiliki 35 chapters di 35 kota di Indonesia, 
merupakan gerakan sosial yang bertujuan meningkatkan akses pendidikan 
gratis dengan menggunakan strategi online ke off-line. Strategi online digunakan 
untuk menemukan relawan yang bersedia berbagi keahlian dan menjadi guru, 
calon murid dan donasi ruangan kelas. Strategi off-line adalah proses belajar di 
kelas secara langsung. Tak hanya pendidikan, Akademi Berbagi juga turut 
menyediakan wahana pembelajaran kepemimpinan. Posisi kepala sekolah digilir 
secara bergantian. Setiap anggota berlatih untuk memimpin sekaligus dipimpin. 
Ada harapan yang tinggi dari para inisiator Akademi Berbagi, bahwa gerakan 
online-offline ini akan menumbuhkan para individu yang memiliki pengalaman 
mengelola organisasi secara demokratis dan mampu melaksanakan kepemimpinan 
berbasis kearifan lokal. 
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KONSEKUENSI NALAR KEDISIPLINAN DALAM 
KEBIJAKAN ICT PASCA ORDE BARU

Rachmad Gustomy
Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 
Universitas Brawijaya, Malang

“Pemuda kami ini bisa dibilang paling ‘connected’. 

Saat ini kita adalah pengguna Facebook tertinggi kedua di dunia, 

dan tertinggi ketiga pengguna Twitter,”

(Presiden SBY, 4 Mei 2011)1

Abstract

ICT policy relates deeply with power relations for its ability to create new 
spaces and to change the relation between actors within. Therefore, being 
suspicious towards the policy is a must as the changes in policy do not occur 
in vacuum. This article tries to scrutiny the government’s policy on ICT and 
what implications of the policy on power relation lies beneath. Using Foucault’s 
approach of genealogy and archeology, this articles tries to trace the episteme, 
discourses and practices of power holders. This article, for instance, identifies 

1 Pidato ini disampaikan dalam sambutan Overseas Private Invesment Corporation (OPIC) 
Jakarta, 4 Mei 2011. DetikNews, SBY Bangga Pengguna Twitter RI Terbesar Ketiga Dunia, 
dapat dilihat di http://news.detik.com/read/2011/05/04/135420/1632209/10/sby-bangga-
pengguna-twitter-ri-terbesar-ketiga-dunia, diunduh Senin, 16 Desember 2013, pukul 07.30 WIB. 
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that the New Order’s policy on ICT was trapped into ‘blind’ liberalism that 
put citizens as customers instead of the real citizen. This shows us that ICT 
policy is still being used as an instrument for controlling and disciplinizing 
the citizen rather than for improving the quality of democracy. 

        Key words: Episteme, control, discipline, discurcive, and practice 

Pendahuluan

Pernyataan di atas adalah ekspresi kebanggaan seorang Presiden karena 
telah menjadi bagian dari negara-negara yang ikut menikmati perayaan kemajuan 
teknologi. Sebuah gambaran jika selalu update dalam akses teknologi terbaru, 
maka seolah memperoleh ‘token of membership’ yang menjadi bagian dari kelas 
elit tertentu. Pernyataan ini muncul begitu saja, bahwa banyaknya warga negara 
yang menjadi pengguna Facebook dan Twitter adalah prestasi tersendiri, terlepas 
angka ICT Development Index (IDI) Indonesia di peringkat 101, ICT Price 
Basket (IPB) dipertingkat 105, dibawah Malaysia, Thailand bahkan Vietnam.2 
Satu pesan penting dari peristiwa kecil ini, bahwa menjadi bagian dari perayaan 
kemajuan teknologi menggambarkan optimisme bahwa teknologi adalah sebuah 
keharusan dalam mencapai kemajuan. Hal ini mendorong kesimpulan bahwa 
dalam benak pengucap (Presiden) sedang terjadi euforia terhadap teknologi, 
(yang sayangnya) sama sekali tidak muncul kecurigaan adanya kemungkinan 
perubahan relasi kekuasaan baru. Antisipasi kemungkinan paling kritis dari 
pernyataan ini hanyalah sebatas kekhawatiran penyalahgunaan teknologi 
terhadap kekuasaan.

Padahal sejarah pernah bercerita lain, bahwa temuan teknologi sekecil 
apapun membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan relasi 
kehidupan manusia. Kambing hitam kolonialisme di abad ke-15 misalnya, 
mestinya tidak hanya ditimpakan kepada penjelajah Columbus yang dianggap 
menginspirasi kolonialisme. Kesalahan juga harus dibebankan kepada biarawan 
Roger Bacon yang menemukan kaca pembesar. Karena dengan ditemukannya 

2  Buku putih tahun 2011
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kaca pembesar, maka akan memberikan kemudahan penemu-penemu lain 
untuk membuat alat-alat yang lebih detil dan lebih canggih lainnya, seperti 
alat navigasi (kompas), pemetaan, survavilitas, teknologi perkapalan dan 
semacamnya. Pada titik ini, jikapun Columbus tidak pernah dilahirkan ke 
dunia sekalipun, maka akan muncul orang-orang lain yang akan mengambil 
peran menjelajahi dunia yang akan menginspirasi kolonialisme.

Dalam sejarah pemerintahan juga demikian, temuan telegraf, telepon dan 
listrik membawa perubahan penting pada nalar kekuasaan sejak kolonial Hindia 
Belanda. Teknologi-teknologi itu memungkinkan proses-proses administratif 
pemerintahan dilakukan, sehingga kekuasaan pemerintah tidak lagi ditunjukkan 
dalam wajahnya yang represif, namun pendisiplinan administrasi sebagai warga 
negara yang difasilitasi teknologi baru. Begitu juga dengan temuan radio dan 
televisi, alat-alat elektronik ini menghadirkan cara baru pemerintah Orde Baru 
untuk melakukan hegemoni wacana dan penyebaran wacana ‘bahaya laten’ 
yang diusung oleh negara (Gustomy, 2009). Namun teknologi juga menjadi 
ruang kekuasaan baru yang produktif. Kehadiran Internet misalnya  dapat 
dimanfaatkan untuk menumbangkan pemerintah Orde Baru, karena Internet 
adalah ruang baru yang bisa menjadi alat konsolidasi yang lepas dari pemantauan 
negara (Lim, 2005).

Oleh karena itu, menurut Gidden, Beck dan Lash (1994) pada era 
modernisasi ini butuh kesadaran bahwa kita hidup sebagai masyarakat resiko 
(risk society). Dalam konteks ICT, Beck (1992) mengatakan bahwa kemajuan 
teknologi informasi melahirkan resiko karena sifatnya yang mampu menciptakan 
kedekatan melampaui jarak, namun disisi yang lain menciptakan jarak didalam 
sebuah kedekatan. Apalagi diadopsinya kapitalisme yang harus dicurigai sebagai 
biang resiko, sebagaimana diungkapkan Marx (1846) bahwa “capitalism is its 
own grave-digger” bagi resiko-resiko yang akan dimunculkan dari kemajuan 
teknologi. Pada konteks modernitas inilah peran negara dalam membuat 
kebijakan tidak hanya mendistribusikan barang publik (goods) secara adil, 
namun juga bagaimana mendistribusikan resiko (risk) secara adil (Beck, 1992).
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Sedikit berbeda dalam memandang resiko, gagasan Foucault tentang 
governmentality, meski tidak secara langsung menjelaskan resiko, melihat bahwa 
wacana atau kesadaran ‘resiko’ di masyarakat justru menjadi alat penyaring 
yang canggih dalam sistem pengetahuan masyarakat di masa mendatang.  Justru 
wacana resiko menciptakan sebuah pengumuman bagi persebaran kontrol 
bahasa, sehingga menjadi kewajaran dalam kesadaran masyarakat atau semacam 
perilaku agar bebas resiko. Sehingga, Foucault menilai bahwa ‘resiko’ adalah 
‘moralitas teknologi’ untuk mendominasi waktu dan disiplin di masa depan, 
agar membuat masyarakat mudah diprediksi dan dikontrol (Foucault, 1994). 
Dengan konsepsi ini, maka kita harus selalu juga mencurigai kampanye-
kampanye resiko teknologi sebagai upaya dari kuasa baru untuk melakukan 
kontrol dan pendisiplinan. 

Berangkat dari refleksi di atas, tulisan ini akan memeriksa kembali genealogi 
nalar dari kebijakan Infomation and Communication Technology (ICT) di 
Indonesia Pasca Orde Baru. Tulisan ini tidak sedang memetakan aktor dan 
kepentingannya atau resiko-resiko dari pilihan kebijakan ICT yang dianut, 
namun penelusuran atas kesadaran atas pengetahuan apa yang mewarnai 
kebijakan ICT yang diambil. Pendekatan yang dipakai dalam tulisan ini adalah 
pendekatan governmentality  yang diperkenalkan Michel Foucault, dengan 
metode arkeologi dan genealogi kebenaran (Foucault, 1991). Pertanyaan penting 
dalam tulisan ini adalah, atas sebuah bentuk aturan-aturan pengetahuan 
(kebenaran) apa, sehingga pilihan-pilihan kebijakan ICT diambil oleh pemerintah? 
Konsekuensinya, tulisan ini akan memeriksa kembali genealogi kebenaran 
rezim pasca Orde Baru yang mempengaruhi kebijakan ICT selama ini. Selain 
itu, tentunya sangat penting untuk memeriksa wacana kebijakan apa yang 
menjadi batasan (delimit), sehingga dapat memahami wacana apa saja yang 
mungkin dikatakan atau tidak. Sehingga, dari proses ini dapat diamati praktik-
praktik diskursif (discursive practices), sebagai penanda dari bekerjanya nalar 
kekuasaan tertentu dalam proses pembuatan kebijakan. Harapannya, tulisan 
ini tidak disajikan untuk mengkritik satu persatu kebijakan ICT dari sudut 
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pandang tertentu, namun kesadaran baru dalam proses pembuatan kebijakan 
tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

 Dari Pengetahuan, Kebenaran dan Kekuasaan

Sebelum lebih jauh mendiskusikan tentang kebijakan ICT di Indonesia, 
perlu kiranya mendudukkan kerangka konsep pemahaman yang keluar dari 
analisis individu atau kepentingan-kepentingannya, melainkan pemahaman 
yang terfokus pada sebuah konsep supra-struktur pengetahuan yang membentuk 
sebuah pilihan kebijakan menjadi kewajaran. Tulisan ini dimulai dengan 
pemikiran Foucault dan Nietsczhe, yang dituangkan dalam sebuah quotation 
bahwa, “the will to know is the will to truth and the will to truth is the will to 
power” (Sheridan, 1997), dimana hasrat untuk tahu (hasrat pengetahuan) 
sebenarnya adalah topeng dari hasrat untuk benar (menemukan kebenaran), 
dan hasrat untuk benar merupakan hasrat tersembunyi untuk berkuasa 
(melakukan kontrol). Dengan ini, tulisan ini berusaha membangun kesadaran 
untuk mencurigai semua bentuk pengetahuan dan definisinya, dan bahwa 
dibalik itu hanya ekspresi dari rasa ingin berkuasa.

Untuk menemukan pengetahuan, kita perlu memeriksa kembali wacana-
wacana yang digunakan untuk mendefinisikan atau menjelaskannya. Wacana 
yang dimaksud disini bukan tentang teksnya, bukan juga tentang konteksnya, 
bukan pula tentang kesatuan simbol atau juga intrepretasi terhadap makna dari 
sebuah pernyataan. Wacana dalam pengertian ini adalah sesuatu yang abstrak 
seta muncul dalam bentuk ekspresi, perilaku sosial atau pernyataan yang mampu 
menandai untuk menentukan relasi spesifik yang berulang terhadap obyek, 
subyek atau pernyataan lain (Foucault, 1972). Sederhananya, wacana adalah 
ekspresi atau respon tentang sesuatu di masyarakat yang tidak untuk dipertanyakan 
mengapa harus dimunculkan, namun dianggap penting untuk direspon ulang. 
Oleh karena itu, dalam praktik berwacana akan muncul praktik diskursif 
(discursive practices), sebuah praktik wacana yang hadir dari tatanan kedisiplinan 
tertentu (discursive formation) yang menjadi arena produksi wacana (Foucault, 
1972).
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Dalam konteks ini maka ‘kebijakan’ dimaknai sebagai sebuah wacana, 
yang dilihat bukan dari teksnya, namun sebuah representasi ekspresi dari 
bekerjanya pengetahuan dalam menentukan apa yang patut dibicarakan. Dalam 
pemahaman ini, wacana dibatasi kesadaran “(…) what can be said and what 
cannot” (Kendall & Wickham, 1999), seakan serupa dengan definisi kebijakan 
sebagai “whatever governments choose to do or not to do.” (Dye, 1992).  Perbedaanya 
persepsi dengan Thomas Dye terletak pada kesadaran bahwa yang dimaksud 
kebijakan adalah ‘pengabaian’ secara sadar untuk tidak melakukan apapun 
dalam sebuah kebijakan.  Dalam konteks ini, kebijakan lebih dimaknai sebagai 
wacana dan wacana adalah kediaman yang mendorong ketidaksadaran untuk 
menjadikannya sebagai bagian dari asumsi kebijakan, dikarenakan tidak adanya 
referensi pengetahuan dalam memahaminya. 

Untuk menemukan wacana pengetahuan dalam konsep diatas,  
pendekatan wacana model Foucaltian diperlukan. Merujuk kembali pada 
Kendall dan Wickham (1999) metode penerjemahan wacana dibagi kedalam 
lima tahapan. Pertama, mengenali wacana sebagai kesatuan pernyataan-pernyataan 
yang diorganisasikan secara teratur dan sistematis.  Kedua, mengidentifikasi 
ketentuan atau aturan-aturan yang melahirkan produksi dari pernyataan-
pernyataan tersebut. Ketiga, mengidentifikasi ketentuan-ketentuan tentang 
batasan apa yang mungkin dikatakan (sayable) dan tidak dikatakan. Keempat, 
mengidentifikasi ketentuan atau aturan-aturan yang memungkinkan pernyataan-
pernyataan baru dapat dibuat. Kelima, mengidentifikasi ketentuan atau aturan-
aturan yang memastikan hadirnya praktik material dan diskursif secara bersamaan. 
Proses-proses ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan arkeologi 
dan genealogi pengetahuan. Arkeologi adalah proses menemukan remah-remah 
jejak pengetahuan yang melingkupi sebuah wacana, sedangkan genealogi 
menemukan keterhubungan jejak-jejak pengetahuan itu dalam proses kontruksi 
kebenaran.

Kehadiran dari wacana dalam pengertian ini, tidak bisa dilepaskan dari 
struktur kebenaran yang pada waktu dan ruang wacana itu hadir. Kebenaran 



7Jurnal MANDATORY, Vol. 10, No. 2, 2013

Konsekuensi Nalar Kedisiplinan dalam Kebijakan ICT Pasca Orde Baru

yang dimaksud bukan dalam pengertian pada umumnya sebagai  sesuatu yang 
hakiki ada dan membutuhkan kebijakan untuk menemukannya (obyektifitas). 
Namun penilaian atas pengalaman dari hasil perselingkuhan antara kekuasaan, 
pengetahuan dan subyek yang berlaku pada lapisan waktu dan ruang tertentu 
(Foucault, 1980), sehingga dia lebih sering menggunakan istilah ‘rezim kebenaran’ 
(Regimes of Truth). Masih menurut Foucault, kebenaran ini yang akan membentuk 
lapisan-lapisan episteme dalam sejarah. Episteme adalah tatanan struktur 
kesadaran yang mewadahi produksi pengetahuan, sehingga tidak dipertanyakan 
kehadirannya atau lebih sederhananya adalah sebuah persepsi yang menjadi 
cara pandang melihat dunia (Foucault, 1994). Dalam struktur episteme ini 
maka akan lahir sebuah kedisiplinan, yaitu mekanisme pengetahuan untuk 
mengatur perilaku individu dalam kehidupan sosial. Disiplin yang dimaksud 
adalah mekanisme keteraturan yang tercipta di masyarakat (diciplinary society),  
bukan dalam pengertian masyarakat yang didisiplinkan (disciplined society) 
(Foucault, 1975).

Dari sinilah kekuasaan akan terbit, sebuah kekuasaan pendisiplinan yang 
dilakukan tanpa represi, tidak atas nama otoritas (kepemilikan), namun hanya 
sesuatu yang dipraktikkan karena sudah dianggap kebenaran. Sehingga, kekuasaan 
yang dimaksud bukanlah dari  ‘hak khusus’ seseorang atau institusi, namun 
suatu [legitimasi] kebenaran yang melewati segala bentuk dominasi. Sehingga, 
kekuasaan ini produktif dan bukan untuk dinegasikan, namun perulangan 
yang kadang hadir dalam bentuk resistensi kepentingan. Dari sini, kita akan 
berpikir bahwa kekuasaan bukan sebagai sesuatu yang melekat (attribute), 
sehingga perlu ditanyakan “apa itu?”, namun sebagai sebuah aktifitas yang perlu 
ditanyakan “bagaimana cara kerjanya?” (Kendall & Wickham, 1999). Bekerjanya 
kekuasaan ini adalah atas nama kebenaran, dan rezim kebenaran dibentuk dari 
wacana-wacana pengetahuan, sehingga yang tercipta adalah kedisiplinan bukan 
dominasi fisik. 

Pada konteks kekuasaan inilah Foucault memperkenalkan konsep 
governmentality  dalam membaca pemerintah. Pemahaman governmentality  
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dipahami dari seperangkat pengetahuan apa yang direproduksi negara untuk 
menciptakan legitimasi dari tindakannya. Dalam pengertian ini maka 
governmentality  dapat dipahami sebagai tatanan yang dibuat oleh institusi, 
prosedur analisis, perhitungan dan semacamnya untuk memerintah masyarakat 
(Foucault 2007, h. 108). Dalam buku terdahulu, Gustomy (2009) mencontohkan 
bahwa wabah malaria di jaman Kolonial Belanda menjadi awal mula governmentality 
pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Wabah malaria menjadi awal negara 
memperoleh permakluman untuk maklumi mengintervensi masyarakat melalui  
hadirnya ‘mantri suntik’ sebagai utusan pemerintah ketika wabah meluas, dan 
sejak saat itu atas nama ‘memberantas wabah malaria’ proses sensus dan pendataan 
penduduk menjadi sebuah praktik yang diterima dan tidak dipertanyakan. 
Secara tidak disadari kemudian proses governmentality  mulai terbentuk, 
pendataan dan sensus menjadi proses keseharian pemerintahan, tanpa disadari 
bahwa didalamnya mengandung kontrol dan pendisiplinan yang mengatasnamakan 
proses administrasi.

Tujuan dari penggunaan metode diatas adalah untuk keluar dari pendekatan 
behavioral atau Marxian dalam melakukan analisis terhadap dominasi wacana 
neo-liberal yang fokus pada peran aktor atau kelas sosial. Ini artinya, pendekatan 
dalam tulisan ini berusaha menghindari kecenderungan yang umum dipakai 
dalam analisis behavioral atau Marxian yang dialektik. Usaha untuk menghindari 
analisis pembacaan kelas atau aktor yang menekankan kekuasaan dalam bentuk 
kepemilikan (ownership), sehingga yang dibaca bukanlah pertarungan antar 
aktor akan tetapi relasi kuasanya dengan menelusuri ‘bagaimana bekerjanya’ 
kekuasaan itu dalam kebijakan, bagaimana direproduksi ulang dalam bentuk 
negasi atau repetisi. Begitu juga penghindaran terhadap pembacaan sejarah 
yang dialektik, tulisan ini secara sadar berusaha menempatkan kebijakan yang 
dipilih bukan sebagai hasil dari dialektika politik   kemenangan satu ide diatas 
ide yang lain, namun sebagai sesuatu yang kebetulan, kontingensi dan terpatah 
(rupture). Sehingga, fokus dari pengamatan akan diusahakan semaksimal 
mungkin menemukan ketentuan atau aturan-aturan normalitas (episteme) dan 
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dianggap ‘kewajaran’, baik yang lahir dari persepsi pembuat kebijakan maupun 
para pengkritiknya.

Melacak Episteme Kebijakan ICT

 Untuk memahami bagaimana bekerjanya pengetahuan dan kekuasaan 
yang melahirkan kebijakan-kebijakan ICT, maka penting bagi kita untuk 
memetakan kembali lapisan-lapisan episteme yang mengkonstruksikan wacana 
kebijakan. Dalam konteks ini, penjelasan akan dimulai dengan pemaparan 3 
sekuel konteks perubahan episteme yang melahirkan nalar normalitas yang 
berbeda sekali lagi pemetaan ini bukan dalam tujuan mendudukkan tahapan 
dialektika sejarah, namun hanya sekedar memudahkan proses penanda waktu. 
Ketiga penanda waktu itu adalah Orde Lama, Orde Baru dan Pasca-Reformasi, 
yang disanding dengan kebijakan telekomunikasi & informatika yang dilahirkan 
di masing-masing rezim sebagai wacana yang akan di analisis. Tabel berikut 
adalah persilangan rezim pemerintahan dengan kebijakan ikonik  dan relasi 
internasional tentang telematika.

Tabel 1  Konteks kebijakan telekomunikasi dan Informatika

Rezim

Pemerintahan

Kebijakan 
Ikonik

Telekomunikasi 
& Informatika

Bentuk

Relasi

Pola Umum

Relasi

Internasional

Orde Lama  (1945 – 
1966)

Karakter:
•	Demokrasi ter-

pimpin
•	Tradisionalis

UU No. 5/1964 
tentang Teleko-
munikasi

Monopoli

Merkantilis

•	 Konteks kolonial-
isme dan kelahiran 
negara modern baru 
dengan semangat 
nasionalisme yang 
kuat.
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Orde Baru  (1966 – 
1998)

Karakter :
•	D e m o k r a s i 

‘Pancasila’
•	Otoritarian, sen-

tralistis

UU No. 3/1989 
tentang  Teleko-
munikasi

Oligopoli
/Duopoli

Realis

•	 Konteks perang 
dingin Blok Timur 
dan Barat, sehingga 
kebijakan Negara 
selalu dikalkulasi-
kan dari langkah 
Negara lain.

Pasca Orde Baru

(1998 – sekarang)

Karakter :
•	Demokrasi Lib-

eral
•	Desentralistis 

UU No 36/1999 
tentang  Teleko-
munikasi

Kompe-
tisi

Neo-liberal
•	 Runtuhnya Blok 

Timur dan men-
guatnya dominasi 
Blok Barat yang 
mengusung gagasan 
liberal.

UU No.32/2002 
tentang Penyiaran
UU No. 11/2008 
tentang Informasi 
dan Transaksi 
Elektronik
UU No. 14/2008 
tentang Keterbu-
kaan Informasi 
Publik

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Karakter rezim Orde Lama (1945-1966), berdiri diatas sejarah lahirnya 
negara modern (modern state) baru ‘Indonesia’ yang berhasil memerdekakan 
diri dari kolonialisme Belanda. Episteme eksternal yang terbangun masa itu 
adalah lahirnya ‘negara modern’ dan fase akhir kolonialisme sebagai kesadaran. 
Negara modern adalah gejala baru pemerintahan yang muncul di abad ke-19, 
yang menekankan pada kekuasaan yang konsesus daripada kepemilikan seperti 
halnya kekuasaan tradisional. Dalam negara modern (Gidden, 1990), kapasitas 
negara tidak lagi ditujukan untuk mengontrol dan menakuti penduduknya, 
sebagaimana negara tradisional, namun memata-matai (surveilence) dengan 
memanfaatkan pengetahuan-pengetahuan baru di bidang administrasi. Disisi 
yang lain, fase akhir kolonialisme melahirkan harapan yang sangat besar terhadap 
peran negara baru yang terbentuk untuk melakukan perbaikan, akibatnya 
hampir absen wacana bahwa suatu saat negara berpotensi memangsa masyarakat. 
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Disinilah muncul paradoks dengan episteme internal, karena di sisi yang lain 
elit lokal tidak memiliki referensi pengetahuan yang memadai untuk menyelenggarakan 
pemerintahan negara modern yang berbasis manajerial birokrasi sebagai episteme 
pengetahuan. Referensi kepemimpinan yang ada adalah kepemimpinan 
tradisional yang disandarkan pada kharisma personal pemimpinnya. 

Dalam konteks episteme relasi internasional dan rezim pemerintahan, 
bisa dipahami jika kebijakan tentang telekomunikasi lebih mengarah pada 
pendekatan monopilistik oleh negara yang diterima begitu saja masa itu. Pada 
saat itu, telekomunikasi dipahami sama seperti sumber daya alam strategis 
layaknya minyak bumi, sehingga dengan tegas disebutkan bahwa “telekomunikasi 
dikuasai, diselenggarakan dan diatur oleh Pemerintah” (Pasal 2, UU No. 
5/1964). Pemahaman telekomunikasi sebagai sebuah komoditi belum muncul 
saat itu, yang terpahami secara luas adalah bagaimana kemajuan teknologi 
informasi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan revolusi dan nasionalisme. 

Namun rupanya perubahan kekuasaan pemerintahan belum serta merta 
merubah karakter kebijakan telekomunikasi yang monopolistik. Hal ini 
ditunjukkan ketika pergantian pemerintahan Orde Lama berganti menjadi 
pemerintahan Orde Baru, karakter rezim wacana komunikasi yang monopolistik 
masih dilanjutkan. Jika kita telisik lagi, Orde Baru yang mulai berkuasa tahun 
1966, justru memperkuat posisi monopoli teknologi informasi pada tahun 
1974, dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengaskan posisi 
telekomunikasi dan perusahaan komunikasi ke dalam dominasi negara. Bahkan 
diperlukan waktu 23 tahun (dari 1966 sampai 1989) untuk terjadinya sedikit 
pergeseran nalar wacana kebijakan telekomunikasi dari karakter monopoli ke 
oligopoli (perhatikan gambar 1). Pergeserannya sangat kecil, namun kemudian 
menjadi cikal bakal liberalisme industri komunikasi, yang awalnya hanya di 
kuasai oleh Perumtel (yang nanti berubah menjadi PT. Telkom), kemudian 
sejak UU No.3/1989 mulai diatur peran swasta meskipun masih kecil. Fakta 
ini semakin menguatkan asumsi bahwa penanda perubahan dari penguasa 
pemerintahan tidak dapat disamakan dengan perubahan rezim kebijakan.
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Gambar 1 Pergeseran wacana kebijakan telekomunikasi

 Orde Lama ke Orde Baru

Sumber: Olah data regulasi ICT.

Gambaran diatas kemudian menggelitik untuk mempertanyakan, mengapa 
perubahan pemerintahan yang saling menegasikan tidak serta merta mendorong 
terjadinya perubahan rezim kebijakan? Untuk memeriksanya perlu membongkar 
kembali episteme kekuasaan yang melegitimasi berdirinya Orde Baru dan 
mekanisme kontrol yang diterapkannya. Ada tiga lapisan penting nalar kekuasaan 
Orde Baru; Pertama, Orde Baru berdiri dari tapak sejarah kelam peristiwa G 
30 S/PKI, dimana komunisme menjadi sebuah nalar yang digunakan secara 
ajeg sebagai kebenaran untuk melakukan kontrol oleh negara (Dhakidae, 2003; 
Gustomy, 2009 ). ‘Bahaya laten komunis’ sebagai sebuah imaji yang menakutkan 
menjadi alat pembenaran bagi penguasa untuk melakukan represi kepada siapa 
saja yang dianggap mengganggu jalannya pembangunan. Atas nama mencegah 
munculnya ‘bahaya laten’ inilah kemudian legitimasi negara untuk melakukan 
apapun mendapat permakluman dari masyarakat. Kedua, negara Indonesia 
Orde Baru sudah bertransformasi menjadi negara modern yang tidak lagi 
mengandalkan kharisma personal untuk menjalankan pemerintahan. Cara-cara 
manajerial dan pendisiplinan sudah mulai diterapkan dengan menempatkan 
birokrasi dan militer sebagai ujung tombak pelaksanaan pemerintahan. Ketiga, 
negasi atas Orde Lama yang dikucilkan oleh dunia internasional, khususnya 
Barat, menciptakan kesadaran bagi pemerintah Orde Baru untuk meyakinkan 
dunia internasional bahwa Indonesia sudah berubah. Citra Indonesia yang 
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awalnya dikenal lebih dekat dengan blok komunis, secara tegas dirubah menjadi 
lebih dekat dengan dunia barat. Ini artinya, Indonesia masa itu harus mulai 
membuka diri dan lebih terbuka dengan pasar dan logika liberalisme.

Namun jika kita teliti, ketiga episteme kekuasaan itu saling paradoks satu 
dengan yang lain, sehingga pada praktiknya akan melahirkan diskursifitas baru. 
Berdiri diatas legitimasi ‘bahaya laten komunis’ membutuhkan kontrol dan 
pengawasan yang intensif kepada warga negara, yang oleh Orde Baru menggunakan 
cara-cara represif dan tidak demokratis dengan memanfaatkan ABRI (militer), 
birokrasi, dan Golkar (partai pemerintah yang tidak disebut sebagai partai). 
Di sisi yang lain, dunia barat yang sedang mesra dengan Orde Baru rajin 
menawarkan formula liberalnya untuk membangun bangsa, yang lebih demokratis 
dengan pasar yang terbuka. Disinilah paradoks terjadi, demokrasi liberal dan 
pasar membutuhkan sebuah pengakuan akan kebebasan individu dalam politik 
dan ekonomi, sedangkan di sisi yang lain ada kebutuhan rezim untuk membatasi 
kebebasan warganya sebagai kontrol (Gustomy, 2009 ). Akibatnya muncul 
usaha-usaha jalan tengah dengan memberikan embel-embel Pancasila untuk 
semua reproduksi pengetahuan dari Barat, semisal Demokrasi Pancasila, 
Hubungan Industrial Pancasila, sebagai gambaran bahwa adopsi gagasan tidak 
copy paste barat: sebuah tindakan kontrol yang digunakan untuk mempertahankan 
kekuasaan, namun di sisi yang lain sekaligus juga persamaan membuka diri 
dengan pasar. Pada akhirnya, paradoks ini tidak dapat dipertahankan ketika 
Internet hadir menjadi ruang komunikasi bebas kontrol pemerintah, yang 
dengan mudah berubah menjadi ruang menggalang dukungan melawan negara 
(Lim, 2005).

Karakter ini berbeda dengan perubahan yang terjadi dari Orde baru ke 
Pasca Orde Baru, setahun setelah reformasi sudah muncul UU No 36 tahun 
1999 tentang Telekomunikasi, telah merubah relasi oligopoli menjadi relasi 
kompetisi dalam industri telekomunikasi dan informatika. Kebijakan-kebijakan 
telekomunikasi dan informatika kemudian juga semakin menguatkan bentuk 
relasi pasar yang terbuka (perhatikan gambar dibawah). 
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Gambar 2  Pergeseran wacana kebijakan telekomunikasi 
Orde Baru ke Pasca Orde Baru

Sumber: Olah data regulasi ICT.

 Nalar Pasca Orde Baru dapat dipetakan kedalam 3 irisan episteme, yaitu 
: Pertama, nalar liberalisme sebagai episteme baru. Euforia demokrasi setelah 
runtuhnya Orde Baru menjadikan Indonesia ladang yang paling subur bagi 
tumbuhnya wacana-wacana liberal. Gejala ini adalah perilaku yang umum, 
setelah otoritarian maka akan muncul gelombang balik demokratisasi (Huntington, 
2001) atau bisa juga ini bagian dari injeksi shock doctrine kapitalisme (Klein, 
2008). Apapun penjelasannya, yang jelas setelah reformasi praktik-praktik 
liberal diterapkan dalam berbagai bidang. Pemilihan langsung eksekutif dan 
legislatif, desentralisasi, privatisasi, deregulasi dan semacamnya mulai familiar 
menjadi wacana pengetahuan dalam mengambil keputusan. Disadari atau 
tidak, perubahan ini membawa perubahan penting dalam relasi politik Pasca 
Orde Baru, yang awalnya didominasi oleh bentuk relasi negara (statism) menjadi 
sebuah bentuk transaksional. Relasi transaksional itu juga semakin dipersempit 
menjadi relasi ekonomistik, yang merubah pemilihan umum sebagai proses 
representasi, terdistorsi menjadi sekedar proses jual beli. Sebagai contoh, dalam 
pemilu bukan orang yang paling representatif yang menjadi wakil rakyat namun 
adalah orang yang paling punya banyak uang. Praktik ini menulari banyak 
praktik lain, contoh yang lain adalah kebijakan mekanisme ‘jual-beli’ kepada 
korban lumpur sidoarjo daripada mekanisme ‘ganti rugi’. Pada saat inilah semua 
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bentuk hubungan dinilai dari proses-proses transaksional, dimana realitas 
terdistorsi menjadi sekedar persoalan ekonomi.

Kedua, euforia kemajuan teknologi sebagai alat pendisiplinan baru. Akar 
penyebabnya adalah kesadaran inferior dalam memandang teknologi, sehingga 
hanya menjadi sub-ordinat dalam melihat dan memaknai perkembangan 
teknologi. Gambaran ini terlihat jelas dari peran pemerintah Indonesia sejak 
tahun 1990-an di lembaga-lembaga Internasional yang hanya sebagai penonton 
dan tidak bergulat berebut makna, padahal konsensus ini menjadi landasan 
kebijakan ICT di negara-negara yang menjadi pesertanya. Sebut saja konsensus-
konsensus di World Summit on the Information Society (WSIS), United 
Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dan World Trade 
Organization (WTO), yang mengharuskan adopsi kebijakan telematika yang 
seragam agar bisa terjalin kerjasama antar negara. Dorongan ini semakin kuat 
di gaungkan kembali berulang dan berulang di lembaga-lembaga internasional 
lainnya, seperti World Bank, PBB, IMAF dan ASEANSEC. Godin (2005) 
mencurigai bahwa peran Organisasion for Economic Cooperation and 
Development (OECD) [dan sangat mungkin lembaga-lembaga lain semacam 
UNCTAD dan WTO] mengarahkan pengetahuan masyarakat pada substansi 
omong kosong dan dikonsumsi oleh negara anggotanya. 

Dalam konteks ini, yang berbahaya bukanlah konspirasi-konpirasi yang 
dilakukan aktor elit, namun proses pendisiplinan didalamnya. Ada tiga proses 
pendisiplinan yang dilakukan, yaitu; proses penandaan, proses pengukuran 
dan proses intervensi. [1] Proses ‘penandaan’ dimulai dengan penyadaran posisi 
poskolonial yang inferior memandang teknologi, sehingga seakan akses teknologi 
adalah hibah negara maju kepada negara berkembang. Proses ini dilakukan 
dengan menunjukkan kenyataan bahwa negara berkembang tidak berkontribusi 
apapun terhadap temuan-temuan teknologi baru. Sederhananya, agar bisa 
masuk dalam pergaulan dengan negara elit, maka negara berkembang harus 
berpenampilan sama dan menggunakan bahasa yang sama. Maka jika proses 
ini berhasil, semua definisi-definisi, persepsi dan wacana secara tidak langsung 
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akan terdisiplinkan direproduksi secara sukarela. [2] Proses ‘pengukuran’ 
dilakukan dengan membuat penilaian capaian teknologi masing-masing negara, 
sehingga satu dengan yang lain dapat diperbandingkan mana yang lebih baik 
diantara yang lain. Indeks-indeks semacam, ICT Development Index (IDI) , 
E-Readiness, Digital Opportunity Index (DOI), E-Government Index, dll, 
yang tentu dalam definisi negara maju, adalah upaya membangun kedisiplinan. 
Pada saat ini proses administratif ini mengandung sebuah upaya untuk 
menciptakan standar normalitas sebuah negara dalam memanfaatkan teknologi 
informasi. [3] Proses intervensi mulai dilakukan sebagai upaya untuk menjalankan 
praktik normalitas, agar setiap negara dapat menjadi lebih baik atau paling 
tidak berada pada standar minimal yang seharusnya. Nalarnya adalah jika ingin 
maju maka harus mengikuti jejak negara-negara yang telah maju, sehingga 
secara sukarela akan mengikuti road map yang sudah disiapkan. Banyak sekali 
road map yang ditawarkan, lembaga-lembaga seperti UNCTAD, United Nations 
Economic and Social Commision for Asia and the Pacific (UN ESCAP), WSIS, 
WTO, ASEAN, seakan-akan berlomba memberikan formula terbaiknya untuk 
diadopsi secara nasional. Pengetahuan-pengetahuan (wacana) yang di produksi 
inilah yang mengkonstruksi kesadaran dalam menentukan apa yang baik 
(kebenaran) bagi suatu negara, sehingga ada alasan untuk diintervensi agar bisa 
lebih cepat prosesnya. 

Ketiga, diskursifitas praktik kekuasaan elit lokal. Proses transformasi nilai 
liberalisme juga direproduksi dalam formasi diskursif, sehingga praktik-praktik 
yang muncul adalah praktik diskursif. Injeksi demokrasi liberal tidak serta 
merta merubah nalar lokal sehingga menjadi mirip dengan liberalisme di 
Amerika dan Eropa, namun dibajak dalam nalar liberal lokal. Hal ini bisa 
dipahami, karena tidak ada perubahan elit yang secara signifikan terjadi, yang 
ada hanyalah proses reorganisasi elit lama kedalam institusi-institusi baru 
(Hadiz, 2005). Artinya hasrat dan kesadaran tidak berubah, yang berubah 
hanyalah ruang dan keadaan saja. Proses desentralisasi misalnya, otonomi daerah 
tidak serta merta menguatkan demokratisasi di daerah, namun justru menguatkan 
posisi elit-elit lokal untuk berkuasa di daerah (Aspinall & Klinken, 2011). 
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Begitu juga dengan adopsi ke kebijakan e-government di daerah, nalarnya tidak 
dibangun dari efesiensi menyajikan pelayanan publik namun sekedar penyerapan 
anggaran saja. Beberapa kasus tuntut menuntut atau respon yang berlebihan 
yang dipicu hal sepele di dunia maya, juga menunjukkan bahwa masifnya 
menggunaan sosial media tidak disertai dengan kesadarannya sebagai ruang 
publik baru.

Diskursifitas Kebijakan ICT Pasca Orde Baru

Bagaimana bekerjanya episteme-episteme ini dalam mendisiplinkan 
wacana kebijakan ICT,menentukan apa yang mungkin dikatakan (sayable) dan 
tidak mungkin dikatakan, akan dibahas pada bagian ini. Nalar liberalisme, 
‘kemajuan teknologi’ sebagai disiplin dan praktik kekuasaan lokal, akan dilihat 
sebagai aturan-aturan dalam memproduksi wacana-wacana kebijakan ICT di 
Indonesia Pasca Orde Baru, yang muncul dalam bentuk praktik diskursif dan 
material sekaligus. Penjelasan selanjutkan akan berusaha untuk menguraikan 
konsekuensi dari proses-proses pendisiplinan diatas dalam wacana dan praktik 
kebijakan ICT di Indonesia Pasca Orde Baru.

Antara Euforia Teknologi dan Liberalisme Ekonomi

Hal-hal kecil yang dulu tidak terukur, hari ini dapat diperbandingkan 
secara langsung mana yang lebih dan kurang, yang ternyata direproduksi 
berulang tanpa mempertanyakannya. Kemunculan Facebook dan Twitter 
misalnya, menyebabkan relasi sosial dan popularitas seseorang terukur dari 
jumlah ‘like’, ‘comment’ dan ‘follower’, yang dapat diperbandingkan dengan 
mudah antara subyek satu dengan subyek yang lain. Bukan hanya subyek 
individu, seorang Presiden SBY sebagai representasi pemerintah, juga bangga 
terhadap besarnya jumlah penduduk yang ‘connected’ melalui Facebook dan 
Twitter. Hal-hal remeh ini adalah gambaran bahwa tidak ada kesadaran atau 
kecurigaan terhadap kemajuan teknologi sebagai kebenaran baru yang sangat 
mungkin akan menjadi ruang pendisiplinan baru.
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Antusiasme yang besar terhadap kemajuan teknologi inilah yang kemudian 
memotivasi kebijakan untuk mengejar ketertinggalan teknologi, namun beririsan 
dengan praktik liberal dan nalar lokal yang membentuk relasi tertentu. Jika 
kita perhatikan, hampir semua pejabat pemerintah selalu mengeluarkan 
statemen-statemen semacam ‘iklim investasi yang baik’ atau ‘perdagangan 
dunia’, yang beririsan dengan pernyataan tentang ‘menuju globalisasi’ dan 
‘pembangunan teknologi, sebagai  gambaran dari respon-respon yang muncul 
dari kedisiplinan berpikir. Dari pernyataan itu terlihat upaya pemerintah untuk 
terlihat sejajar dengan dunia pertama dalam teknologi, tentu saja sejajar dalam 
ukuran mereka, yang kemudian secara teratur juga mengikuti formula-formula 
yang mereka tawarkan.

Gambaran tentang hasrat untuk sejajar yang beririsan dengan formulasi 
pasar, dapat dilihat dari kebijakan Palapa Ring sebagai jaringan backbone 
komunikasi Indonesia. Salah satu kritik yang paling ikonik adalah kritik 
Muhammad Salahuddien dari ID-SIRTII, sebagaimana dikutip dalam Policy 
Paper Telematika 2012 (SatuDunia & Tifa, 2012), bahwa kebijakan infrastruktur 
di Indonesia disetir oleh pasar (market driven).  Dengan menyerahkan pada 
kerja dari mekanisme pasar, jaringan infrastruktur fiber optik (existing fiber 
optic) yang ada di Indonesia saat ini, terpusat di Jawa (65,2%) dan Sumatera 
(20,2%), Kalimantan (6,1%), Sulawesi (5,95%), NTT (2,3%), Papua (0,2%) 
sedangkan Maluku belum ada sama sekali (Kominfo , 2010). Komposisi ini 
hampir sama persis dengan jumlah populasi di kepulauan besar Indonesia; 
dimana persentase jumlah penduduk Pulau Jawa (57,49%), Pulau Sumatera 
(21,31%), Pulau Kalimantan (5,80%), Sulawesi (7,31%), Papua dan Maluku 
(2,60%)3. Analisis ini sangat ikonik karena mampu menghadirkan bukti yang 
dapat secara langsung dilihat dengan mata telanjang4, perhatikan gambar 
berikut:

3  Data BPS dapat diakses di http://sp2010.bps.go.id.
4  Pemetaan ini juga secara sadar disampaikan dalam buku putih Kominfo 2010, Pusat 

Data Kementrian Komunikasi dan Informatika, hal. 42.
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Gambar 3 Existing Fiber Optic di Indonesia

Sumber: Muhammad Salahuddien (ID-SIRTII ), sebagaimana dikutip dalam 
Policy Paper Telematika dan Media (SatuDunia & Tifa, 2012).

Dari pilihan kebijakan itu, pertanyaannya adalah apa yang menjadi batasan 
(delimit) pemikiran dalam melahirkan kebijakan Palapa Ring? Sepertinya, ada 
kesadaran yang terbentuk bahwa persoalan teknologi komunikasi adalah 
persoalan ekonomi belaka, yang dikaitkan dengan jumlah individu sebagai 
jumlah kepala perorang. Sehingga, kemudian proses pembangunan infrastruktur 
backbone dilakukan atas pertimbangan banyaknya individu yang akan 
mengaksesnya, dengan kata lain banyaknya konsumen dalam logika pasar. 
Maka ketika telematika dikonversikan dari barang publik menjadi barang 
privat, yang bisa diperjualbelikan dan penyediaannya disesuaikan dengan 
permintaan konsumen. Pada saat itulah warga negara dipahami hanya sebagai 
konsumen belaka, dan orang di Papua dan Maluku hanyalah sekumpulan 
individu, bukan entitas komunitas yang membutuhkan pendekatan afirmatif. 
Meminjam penjelasan Wiwoho (2003), negara  sedang membawa penalaran 
neo-liberal yang menempatkan warga negara sebagai sekumpulan individu 
belaka bukan komunitas masyarakat. Pilihan kebijakan ini adalah praktik yang 
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normal saja di tengah kebenaran pengetahuan yang sedang dominan dipakai. 
Penggunaan wacana good governance misalnya, yang lebih menekankan pada  
kriteria pentingnya hanya pada persoalan administrasi saja (tranparan, akuntabel, 
partisipasi dan profesionalisme)5, bukan pada subtansi kebijakan negara yaitu 
keadilan, membentuk kesadaran untuk membatasi diri tidak mempertimbangkan  
‘keadilan’, namun hanya fokus pada peningkatan profesionalisme administratif.

Kontruksi kebijakan ICT terlalu disiplin dan ketat memaknai definisi 
kriteria dan standar internasional, namun justru abai dengan kepentingan 
nasional. Dengan kesadaran reproduksi wacana good governance misalnya, 
kebijakan ICT hanya memfokuskan diri pada capaian-capaian definisi, kriteria, 
indeks-indeks ICT yang digunakan standar internasional. Nuansa ini sangat 
kental kita temukan dalam laporan-laporan pemerintah dalam menunjukkan 
capaian-capaian pengembangan ICT, seperti dalam ‘Buku Putih Kominfo’ 
2010, 2011, dan 2012. Buku putih kominfo itu terlalu sibuk dengan definisi-
definisi dan standar-standar kemajuan yang sifatnya sangat teknis, sibuk 
melaporkan teknologi terbaru dan tercanggih yang sudah dipakai, namun abai 
melaporkan tentang keadilan akses informasi dan dampaknya. Disiplin wacana 
ICT, secara tidak langsung menciptakan batasan kreatifitas untuk membuat 
definisi dan ukuran sendiri diluar definisi dari negara-negara maju tempat 
lahirnya teknologi tersebut. Dalam benak pembuat kebijakan, kemajuan TIK 
seakan adalah realitas kehidupan yang sejatinya ada, bukan sebuah realitas yang 
dikonstruksikan persepsi. 

Padahal kalau mau sedikit keluar dari keketatan disiplin ini, teknologi 
dapat direproduksi untuk mengatasi persoalan bangsa secara riil, misalnya soal 
persatuan, integrasi bangsa, perdamaian dan resolusi konflik. Kebijakan ICT 
sangat memungkinkan menjadi instrumen untuk menciptakan social engineering 
dalam menjawab persoalan-persoalan bangsa tersebut. Misalnya,  jalur fiber 
optic sebagai jaringan tulang punggung (backbone) yang mampu memberikan 
akses cepat dalam distribusi telematika di Indonesia, akan lebih mudah dilakukan 

5  Perhatikan wacana-wacana Good Governance Bappenas yang merujuk pada UNDP, 
World Bank bahkan OECD (meski kita tidak jadi anggotanya).
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daripada membangun jembatan yang menghubungkan semua pulau di Indonesia 
untuk mengkondisikan persatuan. Namun kenyataannya kepatuhan pada kuasa 
pengetahuan ICT justru membuat absennya “keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
indonesia”, yang melupakan bahwa kemajuan teknologi dapat digunakan untuk 
menciptakan “persatuan bagi seluruh rakyat indonesia”.

Ironisnya, meskipun menganut kesadaran ekonomistik dalam kebijakan 
ICT dengan menempatkan laissez faire sebagai motivasi relasi, kebijakan yang 
dibuat masih jauh dari bentuk aktor liberal ekonomi (kapitalisme) yang cerdas. 
Pemaknaan ekonomi tidak secara kaffah dilakukan sebagai liberalis yang baik, 
namun liberalisme yang dilakukan dalam konteks penafsiran lokalitas yang 
sempit. Kebijakan yang dibuat hanyalah untuk menyiapkan pasar yang baik 
bagi pertumbuhan dan kemajuan industri ICT, namun tidak menghadirkan 
suasana yang memadai bagi perkembangan teknologi. Jika kita periksa, regulasi 
dan kebijakan tidak ditujukan untuk mengkondisikan tumbuhnya ‘industrialisasi’ 
ICT, namun hanya sekedar regulasi dan kebijakan ‘manufaktur’ ICT. Kebijakan 
yang dibuat penuh dengan kesibukan untuk menjadi bagian dari globalisasi 
dunia, namun tidak menyadari bahwa budaya global itu diproduksi dari bentuk-
bentuk budaya lokal dominan, sehingga abai memberikan sentuhan lokal agar 
bisa laku secara global.

Salah satu contoh yang paling konkrit adalah kebijakan e-commerce di 
Indonesia, yang masih dimaknai dengan nalar kekuasaan lokal dalam memahami 
potensi ekonomi dari teknologi. Dalam PP No. 82 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, semangat yang diusung 
adalah kemungkinan negara untuk mengambil keuntungan dan kontrol dari 
para pelaku e-commerce. Aturan bagi pelaku e-commerce untuk menggunakan 
domain .co.id (bukan .com) untuk membuat website e-commerce sangat terasa 
di sini. Alasan dari pihak pemerintah adalah agar ada perlindungan kepada 
konsumen agar tidak terjadi penipuan, meski di sisi lain kita juga boleh curiga 
dengan kepentingan kontrol didalamnya. Padahal, proses ini sangat repot, 
karena membuat domain .co.id membutuhkan perijinan SIUP/TDP atau Akta 
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Notaris sebagai syarat pendaftaran, sedangkan untuk membuat perijinan SIUP/
TDP atau Akta Notaris membutuhkan ijin tempat dan HO, selanjutnya ijin 
HO membutuhkan perubahan IMB dari rumah tinggal menjadi IMB Rukan 
(rumah kantor) atau IMB Ruko (rumah toko). Padahal kita tahu bagaimana 
proses perijinan di negeri ini yang memiliki mentalitas ‘palak’, yang jelas akan 
menghambat kemajuan e-commerce di Indonesia. Disisi yang lain, ini semakin 
menegaskan betapa nalar kemajuan teknologi tidak tertransfer dan masih 
dipahami dengan nalar konvensional, karena izin domain .co.id dengan 
mekanisme tersebut justru karena ketidaktahuan bahwa e-commerce tidak perlu 
tempat yang tetap. Padahal, realitasnya mayoritas pebisnis online adalah ibu-
ibu rumah tangga, anak kos dan pengangguran yang ingin hidupnya sedikit 
lebih baik dan tidak memiliki ruko atau rukan. Mentalitas palak ini rupanya 
sudah akut sampai ke atas, jangankan fasilitasi kemudahan untuk mengakses 
pinjaman modal ke bank, pebisnis online justru mulai gerah dengan wacana 
Ditjen Pajak untuk menertibkannya6. Mentalitas ‘palak’ dalam sistem pajak ini 
sama dengan negara sebagai orang tua yang membunuh bayi e-commerce yang 
bahkan belum tumbuh. Padahal bisnis di dunia maya adalah ruang mobilitas 
ekonomi baru, ditengah ketidakmungkinan bisnis konvensional sebagai ruang 
mobilitas yang sudah sesak dengan kapling kroni-kroni kekuasaan.

Jika kita bandingkan dengan nalar yang berjarak dengan kita, misalkan 
kebijakan Kementrian Teknologi Informasi dan Inovasi di Jepang, membuat 
definisi dan desain kebijakan sendiri yang justru menyetir inovasi ICT yang 
membawa perubahan susunan ekonomi di Jepang (Morris-Suzuki, 1994). Di 
banyak negara lain juga demikian. Inggris, misalnya, punya program Alvey 
sejak 1980-an, Uni Eropa membuat Program ESPRIT (European Strategic 
Program on Research in Information Technology) sejak tahun 1983, kebijakan-
kebijakan yang dibuat sengaja untuk memberikan proteksi dan iklim yang 
subur bagi tumbuhnya industri ICT. Bahkan Amerika pun yang dianggap 
moyangnya neo-liberal, tidak serta merta hanya menyerahkan pada mekanisme 

6 http://www.investor.co.id/home/mayoritas-pelaku-e-commerce-belum-terdaftar-
wajib-pajak/68606.
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pasar, namun juga intervensi dengan pendanaan riset di Universitas dan subsidi 
penelitian dan teknologi militer khususnya. Lebih ekstrim lagi, kebijakan 
‘proteksi’ ICT di Korea Selatan dan kebijakan ‘pemakluman’ pembajakan ICT 
di China, adalah upaya untuk memberikan ruang yang subur bagi pertumbuhan 
industri ICT agar ekspansif menjajah keluar (Chini, 2010). Dalam kebijakannya, 
negara-negara ini merancang apa yang dalam bahasan birokrasi disebut 
‘menciptakan ekosistem infrastruktur yang mendukung’ dengan memberikan 
insentif dalam terkait penggunaan ICT. Kebijakan dari negara-negara maju 
tersebut didasarkan pada perayaan mendefinisian makna dan tujuan dari ICT, 
sesuai dengan kepentingan dan tujuan mereka masing-masing, karena mereka 
sadar bahwa tafsir ICT adalah ruang kosong yang belum dimaknai.

Praktik Diskursif dan Konsekuensinya

Lantas dengan ketertundukan pada disiplin-disiplin penalaran tersebut, 
apakah negara sampai mendistorsi fungsinya sendiri? Inilah pertanyaan terpenting 
yang harus kita periksa kembali dengan membedah sampai detil-detil kebijakan 
yang dibuat oleh negara. Sebagai bahan uji ada baiknya kita periksa program 
legislasi nasional (prolegnas) yang sedang membahas RUU Telekomunikasi 
dan Informatika, yang secara ringkas dirangkum sebagai berikut.
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Tabel 2 Prolegnas 2010 – 2014 terkait RUU Telekomunikasi 

dan Informatika

RUU Kebijakan Perdebatan Wacana Refleksi Kasus

RUU Konver-
gensi Telematika

•	 Pasal fasilitasi kon-
gomerasi media 

•	 Keadilan infrastruk-
tur bagi daerah 
terpencil, kalau perlu 
afirmatif Action dari 
negara

•	 Perdebatan hak 
sebagai konsumen 
produk telema-
tika atau hak sebagai 
warga negara

•	 Konglomerasi media 
mainstream 

•	 Kesejangan akses infra-
struktur informasi di 
daerah terpencil

•	 Ancaman Jurnalisme 
warga (blog atau radio 
komunitas)

RUU Tindak 
Pidana Teknologi 
Informasi

•	 Kekhawatiran 
melahirkan bentuk 
pengekangan baru di 
Internet

•	 Pasal penyadapan

•	 Kasus Prita Mulya Sari 
dan ratusan kasus lain 
yang serupa

•	 Kasus rekayasa krimi-
nalisasi ketua KPK

RUU Perubahan 
UU ITE 

•	 Pasal karet kriminal-
isasi user Internet

•	 Blokir dan semacam-
nya

•	 Banyak kasus jeratan 
pencemaran nama 
baik

•	 Atas nama pornografi 
bisa menjadi permak-
luman dan normalitas

Sumber: Olah data Prolegnas 2010-2014 dan berita media. 

Perdebatan regulasi yang cukup hangat dimulai dari RUU Konvergensi 
Telematika, yang sempat bocor ke publik namun karena mendapat respon 
masif akhirnya pembahasannya dihentikan pada 2012 dan kemungkinan akan 
disatukan dengan revisi UU telekomunikasi secara keseluruhan. Kalangan 
aktivis gerakan masyarakat sipil, seperti Yayasan Satu Dunia dan Medialink, 
mengkritik bahwa RUU ini berpotensi mendistorsi kepentingan masyarakat 
sipil. Beberapa catatannya adalah: pertama, RUU ini menyediakan ruang yang 
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potensial bagi konglomerasi media (Mujtaba Handi, 2012), karena asumsi 
konvergensi media dipahami terpisah, sehingga, satu orang dengan kepemilikan 
banyak di berbagai platform dimungkinkan, bahkan dapat diperjualbelikan 
dengan mudah atas izin menteri. Ketakutannya adalah, informasi yang disajikan 
akan terdistorsi menyesuaikan kepentingan pemilik media, sedangkan di sisi 
lain makna publik (dalam hal ini sebagai konsumen) akan juga terdistorsi 
menjadi sekedar rating. Kedua, negara masih beretorika dengan usaha menciptakan 
keadilan infrastruktur, karena meskipun sudah mengatur kewajiban pemerintah 
membangun infrastruktur, namun tidak ada hak gugat jika negara lalai (kritik 
satudunia.net). Ketiga, soal perijinan dan biaya hak penyelenggaraan (BHP), 
yang ternyata juga diperlakukan kepada lembaga non-profit, sangat mungkin 
akan mengontrol bahkan membunuh gerakan masyarakat sipil. Sebagai contoh, 
jurnalisme warga melalui blog, sosial media dan juga radio penyiaran berbasis 
Internet, yang semuanya dapat dikategorikan ‘penyelenggara aplikasi penyebaran 
konten dan informasi’, harus memperoleh izin dan membayar BHP (kritik 
satudunia.net). 

Di sisi yang lain, ketakutan bahwa regulasi-regulasi yang baru akan menjadi 
alat baru untuk melakukan pemenjaraan pada masyarakat adalah sebuah 
kewajaran. Kekhawatiran RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi (TiPiTI) 
akan berubah menjadi alat penghukum baru, berangkat dari fakta bahwa UU 
ITE pernah menjadi alat untuk melakukan pemenjaraan. Salah satu kasus 
momentual adalah dipenjarakannya seorang ibu rumah tangga Prita Mulyasari, 
karena mengeluh di email soal pelayanan rumah sakit Omni. Prita di penjarakan 
dengan dijerat pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 
31 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, dengan ancaman penjara paling 
lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 milyar rupiah. Untung saja, 
komunitas dunia maya juga membangun opini perlawanan yang kuat bahkan 
tergerak untuk membuat aksi ke dunia nyata dengan mengumpulkan koin 
untuk Prita, hingga terkumpul Rp 825.728.550,- yang sedianya untuk membayar 
denda 204.000.000,- untuk RS Omni. Ini menunjukkan bahwa pasal-pasal 
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karet (haatzai artikelen) warisan kolonial ini seakan sengaja dipelihara karena 
sifatnya yang subyektif, lentur dan mudah diintrepretasikan menurut logika 
pengacara dan hakim.

Mengamati perdebatan diatas, bisa kita pahami bahwa kerangka pemahaman 
teknologi informasi dan komunikasi sebagai arena baru dalam relasi negara 
dan masyarakat, masih dipahami dalam nalar lama yang konvensional. Sebuah 
nalar ketidakpercayaan negara kepada masyarakat dan ketidakpercayaan 
masyarakat kepada negara. Sehingga, arena-arena baru yang tercipta di dunia 
telematika, menjadi ruang perebutan makna yang diskursif antara masyarakat 
dan negara. Masyarakat menghadapkan demokrasi versus kriminalisasi, begitu 
juga negara menghadapkan ketertiban versus anarkhi, yang keduanya dibangun 
dari kecurigaan.  Pada titik ini, proses penghadapan negara dan masyarakat 
tidak luput dari nalar penundukan yang pernah di bangun di masa Orde Baru. 
Dalam wacana ‘Pancasila’ versi Orde Baru, negara dan masyarakat diwacanakan 
sebagai entitas yang utuh, namun pada praktiknya negara sangat represif kepada 
warganya. Akibatnya, sekarang persepsi yang bertahan adalah bahwa negara 
tidak mungkin dapat disatukan dengan masyarakat, kesadaran ini yang melekat 
di masyarakat, aktivis LSM, birokrat bahkan juga para ilmuwan sosial. Parahnya 
lagi, nalar ini berpengaruh dalam substansi kebijakan yang dibuat negara untuk 
melemahkan masyarakat, begitu juga kadang kritik terhadap kebijakan itu juga 
dalam konteks melemahkan negara. Akibatnya wacana  yang digunakan untuk 
merespon kebijakan hanya berkutat pada perdebatan lama dan tidak juga 
melahirkan inovasi regulasi yang baru. Tidak muncul pemahaman bahwa sangat 
mungkin negara dan masyarakat kepentingannya bertemu, untuk membendung 
kapitalisme media yang semakin kuat. 

Perdebatan yang hanya itu-itu saja akhirnya akan melahirkan kebuntuan 
inovasi dalam memahami cyberspace sebagai ruang publik baru, yang banyak 
menghadirkan kemudahan sekaligus juga berpotensi memunculkan penyalahgunaan. 
Absennya nalar manajemen resiko (risk management) dari hadirnya teknologi 
telematika adalah gambaran buntunya inovasi-inovasi negara dalam melindungi 



27Jurnal MANDATORY, Vol. 10, No. 2, 2013

Konsekuensi Nalar Kedisiplinan dalam Kebijakan ICT Pasca Orde Baru

masyarakat. Hal sederhana, seperti penipuan ‘mama minta pulsa’ dan juga 
penipuan dengan rekening tertentu, negarapun gagal melakukan antisipasi atau 
pelacakan. Sistem pendataan yang amburadul dan bisa di manipulasi dianggap 
menjadi biang keladi dari proteksi negara kepada masyarakat dari kejahatan 
yang sangat sederhana ini. Namun anehnya, solusi Kementerian Kominfo 
bukannya memperbaiki sistem registrasi 4444 yang tidak jalan, namun justru 
menaikkan tarif SMS agar orang tidak tergoda untuk melakukan penipuan 
karena tarifnya yang murah.7 Pemahaman konvensional ini sama juga dengan 
cara memahami penyalahgunaan Internet dalam pasal karet pencemaran nama 
baik. Yang menjadi pertanyaan, mengapa harus penjara sebagai alat penghukum, 
tidakkah bisa inovasi hukuman dengan pelarangan menyentuh ‘social media’ 
dalam jangka waktu tertentu, yang mungkin bisa lebih efektif.

Absurditas praktik ini akan semakin parah jika berkelindan dengan nalar 
birokrasi para pembuat kebijakan rezim administratif yang tidak substansial. 
Sebagai contoh, program e-government pemerintah yang kemudian menjadi 
program kebijakan di masing-masing daerah, hanya menjadi sekedar formalitas 
belaka. Hampir semua kajian tentang pelaksanaan e-government di berbagai 
kabupaten/propinsi di Indonesia menyimpulkan bahwa infrastruktur e-government 
itu sendiri yang dipahami sebagai tujuan, bukan sebagai ‘instrumen’ untuk 
menjalankan fungsi birokrasi seperti pelayanan publik dan semacamnya. Jika 
kita periksa kembali, nalar ini juga terdistorsi dari atas dengan hadirnya 
Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI), dimana ukuran pretasi yang 
dibandingkan hanya terkait persoalan administratif. Dari 5 indikator yang 
dipakai PeGI, seperti8; 1) Kebijakan, 2) Kelembagaan, 3) Infrastruktur, 4) 
Aplikasi dan 5) Perencanaan, kesemuanya hanya mengukur kesiapan infrastruktur 
saja, bukan relasi baru negara dan masyarakat yang muncul dari adopsi 
e-government. Hal yang sama terjadi dengan program e-procurement, yang tujuan 

7  Inilah Cara Kemkominfo Cegah Penipuan SMS, Jumat, 01 Juni 2012 16:23 dapat diakses di 
http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/2014/Inilah+Cara+Kemkominfo+Cegah+Pe
nipuan+SMS/0/sorotan_media#.Ur_KLPvpx-8.

8 http://pegi.layanan.go.id/tentang-pegi/dimensi-pemeringkatan-e-government-
indonesia/.
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awal dari adopsi sistem ini adalah untuk menciptakan efektifitas, efesiensi dan 
keadilan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Namun praktik di daerah 
justru lain, dimana praktik penggunaan Internet untuk lelang ternyata mudah 
dimanipulasi untuk menyeleksi kroni-kroni tertentu saja yang secara legal dapat 
diterima, dengan berbagai alasan teknis, tentunya. Dari sini menjadi jelas bahwa 
demi peringkat yang bagus dan penyerapan anggaran yang maksimal, program 
e-government hanya sibuk memenuhi formalitas ukuran yang mudah dimanipulasi 
daripada substansi pelayanan publik.

Penutup

Uraian-uraian diatas tidak untuk menjelaskan mana yang benar dan mana 
yang salah, namun tentang tindakan mana yang memiliki fungsi dan mana 
yang tidak. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa logika pemikiran 
dari pembuatan kebijakan ICT di Indonesia masih terbelenggu pada nalar 
konvensional, dan masih sulit membayangkan atau memaknai teknologi sebagai 
ruang baru. Akhirnya, ketakutan untuk memberi makna baru terhadap teknologi 
inilah yang kemudian justru menyandarkan diri pada definisi-definisi negara-
negara yang memproduksi instrumen teknologi, yang praktiknya lebih 
menyimpang lagi dengan nalar kekuasaan yang lokal. Disinilah dapat dipahami 
bagaimana bekerjanya pengetahuan dalam melakukan kontrol dan kedisiplinan 
yang memfokuskan fokus pada pemikiran tertentu daripada yang lain.

Entah disadari atau tidak, kebijakan negara kemudian banyak yang 
mendistorsi bukan hanya masyarakat, namun juga dirinya sendiri. Pada konteks 
ini misalnya adalah nalar liberal yang dipakai, di satu sisi bisa mendestruksi 
gerakan masyarakat sipil, namun tanpa disadari justru juga mendistorsi legitimasi 
dan kekuasaan negara. Dari refleksi ini, penting untuk tidak dalam konteks 
melawan liberalisme sebagai sebuah wacana kebijakan, namun kesadaran bahwa 
jika pilihan kita adalah liberal maka diperlukan kesadaran akan konsekuensinya. 
Artinya, jika mau jadi liberal jadilah liberalis yang cerdas, dimana yang dibutuhkan 
adalah kesadaran membangun strategi dalam mencapai tujuan bukan konsistensi 
tindakan dalam ukuran negara lain. Sehingga, kesadarannya bukanlah karena 
liberalisme itu baik, namun liberalisme itu menguntungkan tujuan negara kita.
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Abstract 

Since the launch of press liberation in Indonesia 14 years ago, there are at 
least two important areas of changes to scrutiny: traditional media and digital 
media. These arenas are not separated. They are integrated, instead. The three 
imperative domains of traditional media, consisting of the state, market, and 
society, compete each other. Ideally, political reform yield society domain as the 
winner of competition, and the state and market run as the facilitators. In 
fact, market dominates the domain of our traditional media.  Meanwhile, the 
development of digital media is inseparable from the development of traditional 
media. Therefore, as happened in traditional media, the domination of market 
in digital media is unavoidable. 
Key words: state, market, society, and digital media

Pendahuluan

Jika menengok perjalanan pemerdekaan pers di Indonesia dalam empat 
belas tahun terakhir, setidaknya ada dua arena yang penting untuk dilihat yaitu 
arena perubahan yang terjadi dalam media tradisional dan arena perubahan 
dalam media digital. Pada arena media tradisional, akan kita lihat sebenarnya 
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imperatif manakah yang menjadi pemenang di antara imperatif negara, ekonomi, 
dan masyarakat. Jika kita berpikir dalam dimensi reformasi, maka janji yang 
muncul adalah bahwa daulat rakyat menjadi imperatif yang seharusnya menjadi 
pemenang dimana imperatif negara dan ekonomi menjadi fasilitatornya. Namun 
data-data menunjukkan bahwa justru imperatif ekonomilah yang dominan 
dalam struktur media tradisional kita. Untuk memahami posisi media digital 
termasuk social media di dalamnya, penting untuk memahami konteks ekonomi 
politik dari media tradisional. 

Dedy N. Hidayat (2005) menciptakan metafor penting dalam melihat 
karakter liberalisasi media di Indonesia yaitu dari istana ke pasar. Istana menjadi 
metafor dari kekuatan Orde Baru yang meletakkan politik sebagai panglima 
sehingga media massa hanya menjadi sub sistem yang tunduk terhadap 
kepentingan politik. Sementara pasar menjadi metafor dari kekuatan ekonomi 
yang menjadi penentu baru bagi dinamika ekonomi politik media di Indonesia 
saat ini. Kontrol politik dan kontrol ekonomi memiliki karakter yang berbeda. 
Kontrol politik bersifat koersif, sementara kontrol ekonomi bersifat persuasif 
dan intrusif. Belakangan, corak kontrolnya menunjukkan corak yang tidak 
melulu ekonomis namun juga berbalut dengan kepentingan politik. Ini tampak 
pada irisan kepemilikan media dan petinggi parpol. Dalam konteks ini, Pemilu 
2014 menjadi arena penting yang menjadi preseden baru dalam sejarah Pemilu 
Indonesia dalam aspek hubungan media massa dengan politik.

Belum tuntas dengan persoalan di arena media tradisional, Indonesia juga 
memasuki arena baru yaitu media digital. Persoalan yang  pada awalnya 
merupakan persoalan teknologi ini ternyata kemudian harus berdialektika 
dengan persoalan regulasi, akses teknologi, kualitas konten, dan kepemilikan. 
Kemunculan media digital, termasuk di dalamnya media sosial, pada awalnya 
menjanjikan partisipasi publik karena aspek akses yang terbuka lebar bagi 
masyarakat. Akan tetapi janji itu harus dievaluasi di kemudian hari jika melihat 
asumsi-asumsi yang melatarbelakanginya. Pada aspek partisipasi, kita pernah 
juga mengalami hingar-bingar jurnalisme warga (citizen journalism) yang 
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sekarang tidak lagi riuh rendah. Jurnalisme warga telah mengalami reduksi 
besar-besaran persis ketika perusahaan-perusahaan media menyediakan space 
untuk menampung “jurnalisme warga”. Ditariknya tulisan Jilbab Hitam di 
kompasiana.com menjadi preseden penting tidak bebasnya jurnalisme warga 
tersebut. Pada titik ini persoalan partisipasi layak  untuk diketengahkan. Tulisan 
ini ingin menguji apakah media sosial mampu berperan sebagai media demokratis 
yang mewadahi partisipasi warga.

Refleksi atas Liberalisasi Media di Indonesia

Dalam Penumpang Gelap Demokrasi (AJI, 2013),  penulis memaparkan 
bagaimana liberalisasi media yang pada awalnya diinisiasi oleh jurnalis dan 
aktivis media sesudah pembredelan Tempo, Editor, dan Detik pada tahun 1994 
pada akhirnya justru meminggirkan peran jurnalis dalam struktur industri 
media yang liberal. Istilah normatif ‘kemerdekaan pers’ yang tampak indah 
sesudah rejim Soeharto ternyata secara material tidak memerdekakan jurnalis 
dan situasi kemerdekaan pers itu sendiri. 

Pada era 1990-an, istilah liberalisasi media jarang sekali terdengar dan 
kalah nyaring dibandingkan dengan istilah kemerdekaan pers, kebebasan 
berpendapat, dan sejenisnya. Latar historis yang menyebabkannya adalah sistem 
represi media yang diterapkan Orde Baru yang membuat kesadaran perjuangan 
masyarakat sipil melulu terarah pada pembebasan politik bagi media. Dalam 
wawancara penulis terhadap para aktivis media 1990-an, hanya sedikit yang 
menyadari bahwa agenda perjuangan mereka waktu itu adalah liberalisasi media. 
Dengan menyadari adanya liberalisasi, maka kesadaran perjuangan tidak melulu 
diarahkan pada pembebasan politik, namun juga mewaspadai bahwa ada agenda 
ekonomi di balik perjuangan itu. Dengan menyadari adanya agenda ekonomi, 
akan muncul juga kesadaran bahwa sistem dominasi baru mungkin saja bekerja 
yang berdampak pada situasi media secara umum. 

Pada titik ini kita harus berbicara soal karakter industri media. Pada 
awalnya, industri media berkawan dekat dengan masyarakat sipil untuk 
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mewujudkan sistem media yang demokratis. Namun manakala sistem demokratis 
itu mengancam volume bisnis industri media, industri media akan memilih 
untuk mengamankan industrinya dengan mengingkari sistem media yang 
demokratis. Itulah yang tampak terutama pada bisnis penyiaran. Sebelum 
pengesahan UU Penyiaran No. 32/2002, industri penyiaran di Indonesia bahu-
membahu dengan kalangan masyarakat sipil untuk memperjuangan sistem 
penyiaran yang demokratis. Pada titik normatif seperti ini, industri media 
banyak mendukung agenda perjuangan masyarakat sipil untuk menciptakan 
sistem penyiaran yang tidak dikontrol oleh pemerintah. 

Namun perpisahan terjadi ketika sistem penyiaran yang demokratis itu 
mewajibkan adanya sistem pengawasan oleh regulator independen – bukan 
pemerintah, dan adanya prinsip pembatasan kepemilikan. Alasan utamanya 
karena aktivitas penyiaran menggunakan frekuensi publik, sumber daya alam 
milik publik yang aksesnya terbatas. Untuk Indonesia, regulator independennnya 
adalah Komisi Penyiaran Independen (KPI), sementara pembatasan kepemilikan 
dilakukan dengan membatasi ijin siaran sebanyak dua stasiun di dua provinsi 
yang berbeda serta mendorong lahirnya sistem siaran berjaringan antara provinsi.  

Sistem tersebut di atas mengganggu kue bisnis industri penyiaran yang 
sudah terlanjur menikmati privilege selama rejim Soeharto. Mereka bebas 
bersiaran di seluruh Indonesia dan tidak perlu merisaukan sistem pengawasan. 
Penyiaran dengan latar kapitalisme semu seperti inilah yang telah membesarkan 
industri penyiaran waktu itu. Maka ketika dihadapkan pada sistem penyiaran 
yang demokratis tersebut, indsutri penyiaran tidak mau menaatinya. Seperti 
kita ketahui, munculnya televisi swasta sejak akhir 1980-an tidak lepas dari 
kroni Soeharto. Tak heran kalau industri media tidak mau diatur oleh lembaga 
independen.

Cara yang mereka tempuh adalah dengan melakukan judicial review ke 
Mahkamah Konstitusi untuk melemahkan KPI dalam hal pencabutan ijin 
siaran pada tahun 2004-2005. Selain Asosiasi Televisi Swasta Swasta Indonsesia 
(ATVSI), yang mengajukan judicial review  adalah Ikatan Jurnalis Televisi 
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Indonesia (IJTI), PRSSNI, PPPI, Persusi, dan Komteve. Gaibnya, judicial 
review itu dikabulkan oleh MK. KPI pun kemudian menjadi watch dog yang 
hanya bisa menggonggong namun tidak bisa menggigit. Selain judicial review, 
industri penyiaran juga enggan untuk melakukan sistem siaran berjaringan 
hingga saat ini, meskipun batas waktu yang diberikan adalah tahun 2009. 
Kepemilikan media penyiaran menjadi terpusat di Jakarta dan rentan melahirkan 
konsentrasi informasi yang mengganggu ruang publik.

Proses pengingkaran industri penyiaran terhadap sistem demokrasi 
penyiaran itu penting untuk digarisbawahi dalam sejarah media di Indonesia. 
Setidaknya ada dua hal yang bisa dicatat dari proses itu yaitu mulainya upaya 
dominasi berbasiskan kepentingan ekonomi dan perpisahan dengan masyarakat 
sipil yang sebelumnya menjadi partner penting mereka dalam melahirkan 
sistem penyiaran yang demokratis. Bagi lanskap industri media secara umum, 
periode sesudah 2005 merupakan periode penting bagi konsolidasi industri 
media dalam arti yang negatif. Pada era sesudah inilah aspek-aspek mendasar 
seperti kebebasan media, kebebasan berserikat bagi jurnalis, angka kekerasan 
terhadap jurnalis, terbukti mengalami tren negatif hingga tahun 2012. 

Indeks Kebebasan Pers

Adalah Rapporteur sans Frontier (RSF), sebuah lembaga nirlaba di Paris, 
yang secara rutin membuat indeks untuk kualitas kebebasan pers sedunia. 
Meskipun diacu di seluruh dunia, metode indexing RSF juga mendapat kritik, 
terutama karena tidak mengakomodasi aspek legislasi kebebasan pers dan terlalu 
menekankan pada kasus kekerasan terhadap jurnalis saja. 

Indonesia termasuk salah satu negara yang dilihat kualitas kebebasan 
persnya. Dengan metode yang dipakai RSF, kualitas kebebasan pers di Indonesia 
cenderung menurun drastis meskipun secara legislasi Indonesia sudah memiliki 
UU Pers yang demokratis. Pada tahun 2001, dua tahun sesudah UU Pers 
disahkan, Indonesia sempat menjadi negara dengan pers paling bebas se-Asia. 
Namun capaian itu terus menurun hingga pada tahun 2012 Indonesia menempati 
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posisi 139 dari 177 negara yang dilihat. Posisi menurun ini terutama disebabkan 
oleh semakin banyaknya jurnalis yang teraniaya, termasuk 10 kasus pembunuhan 
sejak 1996 yang tidak jelas proses hukumnya. 

Tabel 1 Indeks Kebebasan Pers Indonesia menurut 

Rapporteur sans Frontiers

Di luar RSF, lembaga lain yang melakukan indexing adalah Freedom 
House. Pun dengan metode Freedom House, tampilan kebebasan di Indonesia 
juga tidak terlalu menggembirakan yaitu partly free. Selain persoalan kebebasan 
pers, Freedom House juga melihat aspek kebebasan sipil lainnya dalam 
menentukan kualitas kebebasan di suatu negara.

Yang patut dicatat dalam pergerakan indeks kebebasan pers di Indonesia 
adalah fakta bahwa penurunan kualitas kebebasan pers di Indonesia justru 
terjadi sesudah proses liberalisasi media terjadi di Indonesia sejak 1999. Aspek 
struktural berupa perangkat hukum yang liberal tidak serta merta membuat 
kualitas media secara umum menjadi bebas. Justru yang terjadi adalah penurunan 
kualitas kebebasan, meskipun tidak bisa juga dibandingkan dengan kualitas 
kebebasan di era Orde Baru. Aspek regulasi pers bebas masih memerlukan 
kondisi-kondisi lain untuk menciptakan media yang bebas secara obyektif. 
Berdasarkan catatan AJI Indonesia, justru kalangan aparat negara sendiri masih 
belum menerima persepsi kebebasan pers secara positif. Ini dibuktikan dengan 
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data bahwa justru aparat kemananlah yang sering melakukan kekerasan terhadap 
jurnalis, terutama aparat kepolisian dan militer.  

LBH Pers juga mencatat bahwa tanggung jawab perusahaan media terhadap 
keamanan jurnalis dan penyediaan bantuan hukum bagi jurnalis yang sedang 
berperkara masih rendah. Ketika terjadi masalah hukum yang menimpa jurnalis, 
yang menyediakan bantuan hukum biasanya adalah pihak ketiga yaitu asosiasi 
jurnalis atau lembaga bantuan hukum untuk jurnalis.

Munculnya aparat negara sebagai pelanggar kebebasan pers utama bisa 
ditafsirkan dari beberapa sisi.  Pertama, penyediaan infrastruktur hukum berupa 
UU Pers secara kultural masih menghadapi ketidaksiapan terutama di kalangan 
aparat negara yang masih mewarisi watak state centric  dalam melihat media. 
Konsolidasi demokrasi lewat perjuangan struktural tidak serta-merta mengubah 
watak negara menjadi responsif terhadap standar normatif regulasi tersebut. 
Kedua, memang sedang terjadi konsolidasi kekuatan non demokratis pada 
wilayah ruang publik yang menginginkan kembalinya paradigma state centric 
dalam pengelolaan media massa dan ruang publik. Jika kita amati, produk-
produk hukum terkait media massa sesudah 2005 menunjukkan gejala kembalinya 
dominasi negara sebagai penentu dinamika media massa. UU Perfilman – yang 
masih mengabadikan sistem sensor - dan UU ITE dengan kriminalisasi defamasi 
membuktikan bahwa kebebasan sipil bukan lagi menjadi penentu dalam 
merumuskan kebijakan. Hal itu menjadi konteks penting bagi proses penurunan 
kualitas kebebasan media di Indonesia. 

Kekerasan terhadap Jurnalis

Salah satu aspek penting dalam melihat kualitas kebebasan pers adalah 
sejauh mana jurnalis secara bebas mampu melakukan kegiatan produksi dan 
distribusi informasi jurnalistik. Norma ini sudah dijamin oleh UU Pers No. 
40/1999. Yang mengejutkan, sampai tahun 2012, ternyata angka kekerasan 
terhadap jurnalis di Indonesia cenderung meningkat terutama sejak 2009. Dua 
lembaga yang mencatat perkembangan kasus kekerasan terhadap jurnalis adalah 
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Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH 
Pers) seperti tampak pada Tabel 2 dan Tabel 3 . Meski memiliki metode yang 
berbeda, kedua lembaga ini sama-sama menghasilkan kesimpulan bahwa telah 
terjadi peningkatan kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia. LBH Pers mencatat 
bahwa pada tahun 2012 terjadi 100 kasus kekerasan terhadap jurnalis atau naik 
dari angka 90-an di tahun 2011. Beberapa kasus menonjol yang berakibat pada 
pembunuhan juga terjadi di Papua, Maluku, dan wilayah lain. Tercatat saat ini 
ada 10 kasus pembunuhan jurnalis yang belum mendapat kepastian hukum 
termasuk kasus pembunuhan Udin di tahun 1996 yang kasusnya akan kadaluwarsa 
pada Agustus 2014 mendatang.  Jika sampai masa kadaluwarsa tidak ada 
penanganan, kasus pembunuhan di era Soeharto ini akan hilang ditelan sejarah. 

Kekerasan terhadap jurnalis kemungkinan memiliki dua latar belakang 
yaitu latar belakang eksternal dan internal. Secara eksternal kita bisa melihat 
bahwa persepsi masyarakat dan aparat negara terhadap norma kebebasan pers 
masih rendah. Kita sering mendengar ungkapan anekdotal pers yang kebablasan 
yang mencoba mengritisi perilaku media yang “terlalu bebas” itu. Namun 
ungkapan itu terbukti hanyalah anekdotal belaka jika kita banyaknya pelecehan 
terhadap kebebasan pers. Kemungkinan juga, ungkapan itu berbalut dengan 
kecenderungan internal yaitu profesionalisme jurnalis itu sendiri yang 
menghasilkan kualitas jurnalistik yang rendah dan memicu konflik dengan 
publik. Sejak pers diliberalkan, setiap orang bisa mendirikan perusahaan 
penerbitan pers tanpa perlu ijin. Profesi jurnalis pun menjadi profesi yang 
seolah bisa dilakukan siapa saja tanpa perlu kualifikasi khusus. Pers menjadi 
agen sosial yang banal dan tidak independen lagi. Harus diakui, dalam banyak 
kasus, hal ini memancing kekerasan terhadap jurnalis.
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Tabel 2 Jumlah Kekerasan terhadap Jurnalis (AJI)

Tabel 3 Jumlah Kekerasan terhadap Jurnalis (LBH Pers)

Kekerasan terhadap jurnalis juga disebabkan karena lemahnya pemahaman 
jurnalis terhadap cara kerja jurnalistik yang aman terutama di daerah konflik 
(journalistic safety). Ketidakpahaman ini tak jarang memasukkan jurnalis ke 
dalam pusaran konflik hingga memakan korban. Pada titik ini, kita harus 
mengarahkan kritik kepada perusahaan media yang jarang sekali membekali 



40 Jurnal MANDATORY, Vol. 10, No. 2, 2013

R. Kristiawan

jurnalisnya untuk memahami teknik meliput yang aman. Ini juga mencerminkan 
rendahnya pelatihan lain yang diberikan perusahaan media kepada para jurnalis. 

Kebebasan Berserikat bagi Jurnalis

UU Pers yang menghapuskan sistem perijinan dalam usaha penerbitan 
pers (SIUPP) segera diikuti oleh pelipatgandaan jumlah media massa cetak 
pada tahun 2000. Dewan Pers mencatat pada tahun 2000 jumlah media cetak 
mencapai angka 1800 lebih yang kemudian menyusut pada kisaran 800-an 
pada 2008. Jumlah ini menjadi catatan tersendiri dalam sejarah media cetak 
Indonesia karena peningkatan drastis pada tahun 2000. Pada jenis media massa 
lain, juga terjadi peningkatan jumlah walau tidak setajam yang terjadi di media 
massa cetak. 

Pertumbuhan jumlah media massa itu juga dilatari oleh pertumbuhan 
iklan di Indonesia yang hanya mengalami sedikit penurunan pada tahun 1998 
pada saat krisis ekonomi dan terus naik sampai saat ini. Tabel 6 menunjukkan 
bahwa apapun yang terjadi terkait situasi politik, kue iklan tetap tumbuh tanpa 
peduli. Peningkatan kue iklan dan jumlah media massa itu tidak diikuti oleh 
penguatan asosiasi pekerja per perusahaan media dalam bentuk serikat pekerja. 
Jurnalis yang merupakan ujung tombak pada proses pemerdekaan pers sejak 
1994 ternyata tidak leluasa membangun organisasi pekerja sendiri di media 
massa tempat mereka bekerja. 
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Tabel 4 Pertumbuhan Jumlah Media Cetak

Sumber: Daniel Dhakidae (1991), Dewan Pers, Serikat Penerbit Suratkabar
dalam Penumpang Gelap Demokrasi, R Kristiawan, AJI (2013).

 Perusahaan pers tidak siap dengan penguatan serikat pekerja yang akan 
menguatkan bargain position yang dinilai mengganggu manajemen media. 
Mereka lebih nyaman dengan peran jurnalis sebagai faktor produksi saja dalam 
pengertian negatif yang mudah dikelola dan “lunak”. Berdasarkan catatan AJI 
(2012), penguatan bisnis dan konglomerasi media tidak disertai oleh penguatan 
serikat pekerja. Pada tahun 2013, hanya ada 35 lembaga media massa yang 
memiliki serikat pekerja pers dimana hanya 5 di antaranya yang memiliki 
Kontrak Kerja Bersama yaitu Tempo, SWA, Pikiran Rakyat, KBR 68H, Antara, 
Republika (AJI dan FSPMI, 2013). Jumlah ini meningkat karena pada tahun 
2012, hanya Tempo yang memiliki KKB. Jumlah ini tentu saja sangat kecil 
dibandingkan jumlah media massa yang ada di Indonesia.

Menarik dicatat bahwa serikat pekerja pers yang relatif kuat biasanya 
muncul di perusahaan media cetak. Pekerja di media penyiaran dan online 
tidak memiliki organisasi pekerja kuat yang mampu membangun serikat pekerja 
dengan bargaining position yang setara dengan manajemen. Dalam kasus 
hubungan industrial antara Luviana dan Metro TV, tidak tampak peran asosiasi 
pekerja di televisi tersebut dalam memperjuangkan hak Luviana sebagai pekerja. 
Luviana justru banyak didukung oleh asosiasi jurnalis lintas media seperti AJI. 
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Ini kemungkinan berhubungan dengan perbedaan karakter antara jurnalis di 
media cetak dan di media penyiaran. Jurnalis media cetak masih mewarisi 
semangat pers perjuangan dari jaman kemerdekaan yang membuat nalar mereka 
lebih dekat dengan dunia aktivisme, sementara jurnalis penyiaran lebih dekat 
dengan dunia selebritis yang apolitis dan tidak terlalu peduli pada penguatan 
organisasi mereka sendiri. Jikapun ada asosiasi jurnalis televisi semacam IJTI, 
sejarah perannya justru lebih berpihak pada kepentingan industri penyiaran 
– lewat keikutsertaan IJTI dalam judicial review UU Penyiaran tahun 2004 
bersama ATVSI – ketimbang memperjuangkan hak-hak pekerja televisi.

Ada semacam kontradiksi antara peran eksternal jurnalis dalam memperjuangkan 
UU Pers dan UU Penyiaran dengan peran internal untuk  memperkuat organisasi 
pekerja jurnalis yang menjadi basis dari perjuangan hak jurnalis sendiri. Pada 
masa perjuangan mengesahkan UU Pers dan UU Penyiaran, jurnalis tampil 
sebagai kekuatan yang mampu mendobrak otoritarianisme negara. Akan tetapi 
semangat yang sama tidak terlalu nampak pada perjuangan memperkuat hak 
mereka sendiri di hadapan organisasi manajemen media sehingga hanya sedikit 
yang memiliki Kontrak Kerja Bersama antara jurnalis dengan manajemen 
media. Liberalisasi yang ada ternyata cenderung menciptakan manajemen 
media dan pemilik yang kuat namun serikat pekerjanya sendiri lemah.

Kepemilikan Media 

Studi tentang kepemilikan media secara tidak terpublikasikan mulai 
dirintis oleh Ignatius Haryanto, peneliti Lembaga Studi Pers dan Pembangunan 
(LSPP) Jakarta. Dialah yang rajin dan periodik melakukan update posisi 
kepemilikan media di Indonesia. Penelitian kemudian dilakukan oleh CIPG-
HIVOS (2012) dengan dana dari The Ford Foundation. Riset itu dipimpin oleh 
Yanuar Nugroho dimana Ignatius Haryanto juga terlibat di dalamnya. Penelitian 
ini penting karena secara empirik membuktikan adanya konvergensi dalam 
struktur kepemilikan media di Indonesia ke dalam dua belas kelompok usaha 
media saja.
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Meskipun mencengangkan, sebenarnya konvergensi kepemilikan media 
merupakan tren umum dalam liberalisasi komunikasi secara global. Kepemilikan 
industri komunikasi dunia hanya didominasi oleh beberapa korporasi seperti 
Viacom, Warner Brothers, News Corp, Disney, dan beberapa yang lain.1 Dalam 
istilah Robert McChesney, merekalah first tier dalam struktur kepemilikan 
media global. First tier adalah istilah bagi pemilik media yang mampu menjangkau 
penonton seluruh dunia. Sedangkan second tier adalah mereka yang mampu 
menjangkau kawasan saja.

Tabel 5 Kepemilikan Media

Grup Televisi Radio Media 
Cetak

Media 
Online

Pemilik Afiliasi Politik

Global Media-
comm (MNC)

20 22 7 1 Hary Tanoesoedibjo Partai Hanura

Jawa Pos Group 20 - 171 1 Dahlan Iskan Konvensi Partai 
Demokrat

Kelompok Kompas 
Gramedia

10 12 88 2 Jacob Oetama -

Mahaka Media 
Group

2 19 5 - Abdul Gani, Erick 
Thohir

-

Elang Mahkota 
Teknologi

3 - - 1 Keluarga Sariatm-
adja

-

CT Corp 2 - - 1 Chairul Tanjung -

Visi Media Asia 2 - - 1 Bakrie & Brothers Partai Golkar

Media Group 1 - 3 1 Surya Paloh Partai Nasdem

MRA Media - 11 16 - A d i g u n a 
Soetowo&Soetikno 
Soedardjo

-

Femina Group - 2 14 - Pia Alisjahbana -

Tempo Inti Media 1 - 3 1 Yayasan TEMPO -

Beritasatu Media 
Holding

2 1 10 1 Lippo Groups -

Sumber: Diolah dari CIPG-HIVOS, 2012.

1  Selengkapnya dalam Global Media: The Missionaries of Global Capitalism, 
McChesney, Robert, 2008
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Secara teknis, persoalan kepemilikan media dibagi ke dalam dua jenis 
media yaitu media yang menggunakan frekuensi radio milik publik dan yang 
tidak menggunakan frekuensi radio. Media massa yang tidak menggunakan 
frekuensi publik seperti surat kabar, majalah, film, boleh memperbesar usahanya 
sebesar-besarnya sepanjang kemampuan. Prinsip bisnis jenis media ini sama 
dengan prinsip bisnis jenis usaha yang lain. Sepanjang konsumen menghendaki, 
produsen media boleh mengembangkan usaha seluas-luasnya. Akan tetapi pada 
media massa yang menggunakan spektrum frekuensi radio seperti televisi, radio 
baik analog maupun digital, dalam paradigma demokratis dikenakan pembatasan 
kepemilikan yang diatur oleh regulator independen. Pembatasan kepemilikan 
diterapkan untuk membatasi penguasaan opini publik karena frekuensi radio 
merupakan ranah publik. 

Norma yang dibangun dalam sistem penyiaran demokratis adalah keragaman 
kepemilikan untuk menciptakan keragaman isi. Keragaman isi akan menciptakan 
pluralitas informasi sehingga masyarakat disediakan aneka informasi yang 
menentukan preferensi hidupnya. Sebaliknya, kepemilikan yang terkonsentrasi 
akan menciptakan homegenitas informasi yang mendorong terbatasnya pilihan 
informasi sebagai bahan pertimbangan pillihan politik. Kepemilikan yang 
terkonsentrasi juga akan mendorong pemilik media untuk menggunakan 
medianya sebagai sarana perjuangan kepentingan politik. Fenomena Berlusconi 
di Italia bisa dijadikan contoh bagaimana pemilik media menggunakan medianya 
sebagai corong politik. Fenomena di Indonesia saat ini sebenarnya mirip dengan 
apa yang terjadi di Italia.

Menurut perspektif regulasi penyiaran demokratis, ada beberapa bentuk 
pembatasan kepemilikan misalnya pembatasan berdasarkan luas area jangkauan 
dan pembatasan berdasarkan persentase jangkauan penduduk. Amerika Serikat 
memakai pembatasan kepemilikan berdasarkan pembatasan jangkauan penduduk 
maksimal 43%. UU Penyiaran Indonesia menerapkan pembatasan kepemilikan 
usaha penyiaran dengan kriteria pembatasan wilayah. Satu perusahaan media 
boleh memiliki maksimal dua stasiun televisi di dua provinsi yang berbeda. 
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Ijin penyiaran dengan demikian berbasis pada provinsi. Jika ingin memperluas 
jangkauan penyiaran, stasiun televisi wajib melakukan kerjasama berjaringan 
dengan televisi lokal di provinsi yang diinginkan. Dengan demikian sebenarnya 
tidak ada istilah “televisi nasional” menurut UU Penyiaran. Istilah televisi 
nasional hanyalah hasil akal-akalan industri penyiaran saja.

Indonesia terbukti gagal dalam menerapkan prinsip siaran demokratis 
hingga saat ini. Keberhasilan UU Pers dan UU Penyiaran dalam membangun 
fondasi sistem media yang demokratis pada akhirnya dikhianati oleh korporasi 
penyiaran lewat penolakan fungsi regulator independen dan sistem penyiaran 
berjaringan.

Secara teknis, rencana digitalisasi penyiaran sebenarnya menjanjikan 
desentralisasi kepemilikan media karena satu frekuensi bisa dipecah menjadi 
12 channel. Indonesia merencanakan memulai siaran digital pada 2017. Akan 
tetapi, pemerintah sempat memotong potensi desentralisasi kepemilikan itu 
dengan menerbitkan Peraturan Menteri dimana pengelola multiplex langsung 
dikelola oleh pemilik media analog saat ini.  Dengan struktur kepemilikan 
media analog yang sudah terpusat, peraturan menteri itu sama dengan 
melanggengkan struktur kepemilikan media terpusat dalam spektrum digital 
meskipun frekuensi digital fasilitas bagi desentralisasi kepemilikan. Lewat 
tekanan publik, peraturan menteri itu akhirnya digugurkan MA.

Konsentrasi kepemilikan media baik secara global maupun domestik 
Indonesia membuktikan bahwa “janji” mazhab liberal tentang kesempatan 
yang sama dalam berproduksi ternyata tidak mampu melahirkan struktur 
kepemilikan media yang desentralistik. Kesempatan yang sama itu pada akhirnya 
lebih dekat dengan moral Darwinian survival of the fittest, yang kuat akan 
mendominasi yang lemah. Sayangnya, moralitas ruang publik bukanlah moralitas 
Darwinian namun lebih pada moralitas yang mau mengakomodasi opini warga 
negara tanpa memedulikan modalitas ekonomi warga negara tersebut. 
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Tabel 6 Pertumbuhan Iklan di Semua  Media

 

 Sumber: PPPI.

Persoalan kepemilikan media yang terpusat berkaitan erat dengan 
pertumbuhan belanja iklan yang terus melaju sejak 1998. Bisnis media terutama 
penyiaran – pengambil kue iklan terbanyak – tidak rela membagi keuntungan 
pendapatan iklan di daerah. Bisnis penyiaran yang – sekali lagi – tumbuh subur 
di era dan kroni Soeharto itu terlanjur menikmati status televisi nasional yang 
meraup sedemikian banyak keuntungan iklan sehingga desakan norma demokrasi 
lewat pembatasan kepemilikan dan siaran berjaringan tidak mampu mencegah 
jurnalis dari kepentingan atas iklan itu. 

Jika dibandingkan dengan dimensi-dimensi lain dalam media seperti 
kebebasan pers, kekerasan terhadap jurnalis, kebebasan berserikat jurnalis, dan 
tingkat kesejahteraan jurnalis, laju belanja iklan juga membuktikan bahwa 
kapitalisasi media tetap melaju kencang tanpa peduli bagaimana kualitas 
dimensi-dimensi tersebut dan berapapun jurnalis yang mati terbunuh. 

Jika dibandingkan antara laju kenaikan belanja iklan dengan indeks 
kebebasan pers, angka kekerasan terhadap jurnalis, dan tingkat upah pekerja 
pers, ada dua kesimpulan yang bisa diambil: 
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•	 Laju kecepatan pertumbuhan finansial media tidak sebanding den-
gan laju perlindungan profesi pekerjanya. Ini merupakan kontradiksi 
karena pekerja sebagai penyumbang utama dalam produksi ternyata 
justru tidak mendapatkan jaminan keselamatan yang justru menjadi 
basis dari proses produksi tersebut. Tidak banyak perusahaan media 
yang memberikan pelatihan keamanan bagi para jurnalisnya. 

•	 Yang terjadi pada industri media merupakan gejala khas dalam in-
dustrialisasi pada sektor lain dimana harga barang dan jasa melesat, 
sementara upah buruh diabaikan. Kritik semacam ini pernah disam-
paikan oleh Marx (teori nilai lebih) dimana nilai lebih dari produk 
yang dihasilkan oleh buruh hanya bisa dinikmati oleh perusahaan 
dan tidak bisa dinikmati oleh buruh. Perolehan laba perusahaan ti-
dak serta-merta membuat kesejahteraan buruh meningkat. 

•	 Telah terjadi diskrepansi pada level struktural dan level agency. Pada 
level struktural, sistem pers telah berhasil diliberalisasikan dalam arti 
politik dan ekonomi. Struktur-struktur hukum dan ekonomi sudah 
relatif tertata sesuai dengan prinsip-prinsip liberal. Akan tetapi pada 
level agency, liberalisasi belum mampu membawa perlindungan yang 
cukup untuk jurnalis dalam arti politik maupun ekonomi. Dalam 
dimensi politik, kekerasan terhadap jurnalis masih sering terjadi dan 
cenderung meningkat. Dalam dimensi ekonomi, pendapatan jurnalis 
belum sepadan dengan laju pertumbuhan bisnis media.2

Pendeknya, liberalisasi media sampai saat ini berhasil mengonsolidasikan 
kekuatan korporasi media namun belum mampu menciptakan struktur yang 
mendorong dimensi-dimensi mendasar dalam jurnalistik. Lebih lengkapnya, 
tabel 7 berikut menjelaskan posisi liberalisasi media saat ini dalam kriteria 
menguat dan melemah. Imperatif ekonomi masih menjadi pemenang dibandingkan 
imperatif politik.

2  Bandingkan dengan Penumpang Gelap Demokrasi, R. Kristiawan, AJI 2013
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Tabel 7

Kemenangan Imperatif Ekonomi dalam Media Liberal di Indonesia

Dimensi Melemah Menguat

Ekonomi Politik

P e r t u m b u h a n 
Media

X

Belanja Iklan X

Media Franchise X

Kebebasan Pers X

Kekerasan terhadap 
Jurnalis

X

Perlindungan terha-
dap Jurnalis

X

Depolitisasi media X

Konglomerasi Me-
dia

X

Serikat Pekerja Pers X

Media Komunitas X

Sumber: Penumpang Gelap Demokrasi, R Kristiawan, AJI 2013.

Partisipasi Bias Urban dan Problem Depolitisasi Informasi

Refleksi evaluatif terhadap kondisi ekonomi politik media massa merupakan 
referensi material penting untuk melihat dinamika media digital di Indonesia 
khususnya media sosial. Ada banyak wacana optimis mengenai media sosial 
Indonesia terkait jumlah pemakai Indonesia yang tergolong terbesar di dunia; 
harapan media sosial sebagai media alternatif dari media tradisional yang 
kepemilikannya sudah terpusat; serta harapan media sosial sebagai katalisator 
gerakan sosial di Indonesia. Beberapa mosaik cerita sukses muncul seperti 
keberhasilan gerakan dalam kasus Prita dan Cicak vs Buaya. Akan tetapi banyak 
juga cerita kegagalan penggunaan media sosial dalam berbagai uji coba terkait 
harapan-harapan di atas. 



49Jurnal MANDATORY, Vol. 10, No. 2, 2013

Ruang Publik Semu: Problem Partisipasi dalam Media Sosial di Indonesia

Keberhasilan dan kegagalan penggunaan media sosial sebagai katalisator 
partisipasi sosial berhubungan dengan banyak aspek dalam relasi yang rumit 
misalnya momentum, dukungan media tradisional terutama televisi, serta 
persoalan teknologi terutama kemerataan akses internet di Indonesia. Pada 
titik ini kita melihat bahwa penetrasi media sosial di Indonesia masih berpusat 
pada wilayah Indonesia Barat dan perkotaan. Di balik gegap gempita media 
sosial di Indonesia, kita masih melihat bahwa 65,2 % infrastruktur backbone 
serat optik ada di Jawa, Sumatera 20,31%, Kalimantan 6,13%, sementara Nusa 
Tenggara, Maluku, Papua, tidak ada, seperti terlihat dalam Tabel 8. Hal ini 
berbeda dengan media tradisional misalnya radio dan televisi yang cakupan 
wilayahnya relatif lebih merata di Indonesia. 

Dari sisi pengguna, pengguna media sosial di Indonesia juga masih berpusat 
di kota besar. Pengguna Facebook terbesar ada di  Jakarta sebanyak 50,33 %, 
disusul Bandung 5,2%, Bogor 3,23%, Yogyakarta 3,09%, Medan 3,04%, 
Makassar 2,3%, Jayapura 0,12%, Ternate 0,23%. Sementara pengguna Twitter: 
Jakarta 16,33%, Bandung 13,79%, Yogyakarta 11,05%, Semarang 8,29%,  
Surabaya 8,21%, Palu 0,71%, Ambon 0,35%, Jayapura 0,23%.3

Profil pengguna web yang masih terkonsentrasi di perkotaan di atas masuk 
akal jika dilihat dari profil daerah di Indonesia yang mampu mengakses internet. 
Menurut catatan Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia/APJII (2012), akses 
kabel telkom juga masih bias urban. Hanya kelurahan yang berada di kota yang 
memiliki akses kabel telkom yaitu sebanyak 89,32%, sementara di pedesaan 
hanya 23,03%.  Demikian juga untuk sinyal telpon kuat, sebanyak 88,32% 
ada di kota sementara di pedesaan hanya 30,95%. Total ada 69.957 kelurahan 
yang diteliti oleh APJII.4 

3  Selengkapnya dalam Satu Dunia, 2012.
4  Selengkapnya dalam Profil Pengguna Internet Indonesia 2012, Asosiasi Penyedia Jasa 

Internet Indonesia, Jakarta 2012.
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 Tabel 8 Serat Optik di Indonesia

Sumber: Satu Dunia, 2011.

Ketika persoalan urban mengemuka, lanjutan pembahasan yang mengikutinya 
adalah persoalan kelas menengah dan perilaku politiknya. Kelimpahan informasi 
sering dihubungkan dengan kebutuhan untuk partisipasi politik. Kecukupan 
informasi menjadi syarat bagi suburnya ruang publik yang partisipatif. Akan 
tetapi partisipasi politik ternyata tidak sebanding dengan kuantitas informasi 
yang disediakan media. Pada titik ini, muncul pertanyaan, benarkah informasi 
– termasuk yang disediakan media sosial - menjadi syarat utama partisipasi 
politik, ataukah ada fungsi informasi bagi publik yang lebih bersifat apolitis.  
Tabel 9 juga menunjukkan relavansi bias urban dan kelas dalam perilaku 
konsumsi media di Indonesia. 

Gerakan politik mensyaratkan banyak hal. Harapan terlalu tinggi disematkan 
kepada Internet dan media sosial yang sayangnya lebih banyak dikonsumsi 
oleh kelas menengah yang cenderung apolitis dan sering oportunis. Berbagai 
studi tentang kelas menengah terutama oleh Alexander Irwan dan Revrison 
Baswir menunjukkan adanya karakter kelas menengah Indonesia yang cenderung 
apolitis. Pada taraf ini, telaah akan mengarah pada cara berpikir neo marxis. 
Pada era kapitalisme mutakhir, informasi yang berlimpah tidak akan secara 
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langsung mendorong orang untuk berpartisipasi secara politis. Banyak kondisi-
kondisi lain yang menggeser asumsi tersebut, terutama adalah karakter organisasi 
dimana informasi itu diciptakan. Dalam dunia kapitalistik, informasi pada 
akhirnya menjadi bagian dari fungsi intellectualization of amusement seperti 
disampaikan oleh Adorno dan Horkheimer. Informasi tidak diatur oleh logika 
bebas nilai akan tetapi bisnislah yang menentukan informasi. Yang berlaku 
kemudian adalah hukum obedience to social hierarchy.

Sesungguhnya media dan kelas menengah berada dalam pusaran kapitalisme 
global, di mana konsumerisme, komersialisasi gaya hidup, dan individualisasi 
tidak bisa dikontrol. Meskipun memiliki kesadaran kritis terhadap fenomena 
ini, tak ada gerakan perlawanan terorganisasi yang didukung oleh struktur yang 
kuat dan ideologi yang serius. Dalam media, ruang publik menjadi tempat 
pertunjukan, dan politik menjadi panggung tontonan.5 Pada tataran ini, 
tampaknya akan salah alamat kalau membebankan target-target perubahan 
sosial yang ideologis melalui medium sosial media di Indonesia.

Tabel 9 Profil Perilaku Konsumsi Media

Media yg. 
Digunakan

Kelas Atas Menengah 
Atas

Menengah Bawah Sangat 
Bawah

SURAT KABAR

Waktu Baca Setiap hari 1-7 kali 
seminggu

1 kali 
seminggu-
tiap hari

Beberapa 
kali 

seminggu

Mayoritas 
tidak baca

Cara Akses Langganan Langganan-
eceran

Eceran, 
pinjam, 

langganan

Eceran dan 
pinjam

Eceran dan 
pinjam

Topik yg 
Dibaca

Ekonomi Politik Politik dan 
olahraga

Olahraga 
dan krimi-

nalitas

Olahraga, 
kriminal, 

harga barang

Lama Baca 1-2 jam 15-30 menit 15-30 menit 15-30 menit 15-30 menit

5  Selengkapnya dalam Haryatmoko (2007) seperti ditulis dalam Kompas, 8 Juni 2012 
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TELEVISI

Waktu 
menonton

Beberapa 
kali seming-
gu-tiap hari

Setiap hari Setiap hari Setiap hari Setiap hari

Jenis Pro-
gram

Berita, 
komedi

Berita, 
sinetron,film

Berita, 
sinetron, 
komedi

Sinetron, 
komedi, in-
fotainment

Sinetron, 
komedi, 
olahraga

Lama me-
nonton

30-45 menit 30-34 menit Lebih dr. 2 
jam

Lebih dr. 2 
jam

Lebih dr. 2 
jam

INTERNET

Pengguna 76% setiap 
hari

58%, may-
oritas tiap 

hari

34% tiap 
hari dan 

tidak tentu

15% tidak 
tentu

6% tidak 
tentu

Waktu Akses 45 menit- 2 
jam sehari

>3jam sehari 1-2 jam 
sehari

Tidak tentu Tidak tentu

Alat Laptop 
dan ponsel 

pribadi

Laptop, 
komputer, 

ponsel 
pribadi

Laptop 
dan ponsel 

pribadi

Ponsel 
pribadi dan 

warnet

Ponsel 
pribadi dan 

warnet

Situs yg 
Diakses

Berita, jejar-
ing sosial, 
jual beli 
online

Berita, jejar-
ing sosial, 
hiburan

Berita, jejar-
ing sosial, 
hiburan

Berita, jejar-
ing sosial, 
hiburan

Berita, jejar-
ing sosial, 
hiburan

Sumber: Kompas, 8 Juni 2012

Teknologi Baru, Paradigma Hukum Lama

Salah satu problem terbesar berhubungan dengan kebebasan sipil di 
wilayah digital adalah klausul pencemaran nama baik (defamasi). Paradigma 
yang masih dipakai di Indonesia adalah masuknya pencemaran nama baik ke 
dalam delik kriminal. Kegiatan menyatakan pendapat dianggap ada dalam 
wilayah yang sama dengan pencurian, pembunuhan, dan tindakan kriminal 
lainnya. KUHP pasal 310 dan 311 warisan Belanda menjadi sumber dari 
paradigma ini.

Konstruksi hukum yang dipakai merupakan warisan kolonial Belanda 
yang membutuhkan perangkat hukum yang bisa membungkam gerakan 
kemerdekaan pada waktu itu. Inlander yang menyeberang dari wilayah nyaman 
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pemerintah kolonial dengan mudahnya bisa dihukum lewat kriminalisasi 
pendapat. Paradigma kriminal pencemaran nama baik merupakan upaya 
penguasa ekonomi politik untuk mengamankan posisinya. Inilah politik hukum 
kolonial yang masih dipakai hingga sekarang. Kondisi lebih baik ada di regulasi 
pers dimana Surat Edaran Mahkamah Agung merekomendasikan kehadiran 
Dewan Pers sebagai ahli dalam delik pers terkait pencemaran nama baik.  
Namun pada arena ekspresi yang lain, masalah masih ada dan mengancam 
kebebasan sipil.

Alih-alih merevisi pasal-pasal kriminal dalam KUHP, beberapa UU yang 
lahir sesudah reformasi justru bertolak belakang dengan paradigma kebebasan 
berekspresi. Setidaknya ada dua UU dalam kasus ini yaitu UU Perfilman No. 
33/2009  dan UU Informasi Transaksi Elektronik  No. 11/2008. UU Perfilman 
masih melanggengkan sistem sensor dalam film Indonesia, sementara UU ITE 
masih menerapkan paradigma kriminalisasi dalam menyatakan pendapat lewat 
medium internet. UU ini jelas bertabrakan dengan UU lain misalnya UU Pers 
yang menjamin kemerdekaan berpendapat. Seorang jurnalis online bisa saja 
dikenai pasal defamasi UU ITE meski berlawanan dengan UU Pers. Tidak 
hanya itu, spektrum digital yang memungkinan partisipasi warga negara secara 
virtual, juga harus menghadapi ancaman ini. 

Yang menarik untuk dicatat adalah bahwa tren besar migrasi teknologi 
digital yang semakin memudahkan komunikasi antar manusia justru disambut 
dengan paradigma hukum lama. Paradigma kolonial dipakai untuk memperlakukan 
warga negara di era digital yang sebenarnya secara teknologi memiliki potensi 
pendorong partisipasi. 

Judicial review pernah diajukan oleh koalisi CSO atas dukungan Yayasan 
TIFA pada Mei 2008 namun gagal. Judicial review itu dilakukan tidak lama 
sebelum muncul kasus Prita yang memunculkan gelombang gerakan sosial 
lewat Facebook dan media massa tradisional. Gerakannya berupa pengumpulan 
uang recehan untuk membayar denda Prita sebesar Rp 204 juta. Koin yang 
terkumpul akhirnya mencapai RP 600 juta lebih. Ini  yang mendorong menteri 
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hukum dan HAM mengajukan judicial review. Saat ini, muncul wacana 
pembahasan ulang Pasal 27 UU ITE oleh kalangan pemerintah dan parlemen.

Berikut ini adalah daftar  kasus terkait defamasi melalui surat kabar dan 
internet6: 

13 Mei 2005, Revrisond Baswir, pengamat ekonomi Universitas Gadjah 
Mada, dilaporkan ke Mapolda Yogyakarta atas tudu han mencemarkan nama 
baik SCTV lewat tulisannya dalam milis internet. Revrisond kemudian 
me minta maaf ke  pada SCTV dan SCTV mencabut pengaduannya. 
 
14 Juli 2008, Anggota DPR dari PAN, Alvin Lie, melaporkan ka  sus dugaan pencemaran 
nama baik  yang dilakukan oleh Iwan Piliang terhadap dirinya lewat tulisan di milis. 
 
16 November 2008, Erick Adriansjah, broker di PT Bahana Se-
cu   rities, ditahan polisi atas dugaan pencemaran nama baik lewat 
e-mail yang me nyebutkan lima bank mengalami kesulitan likuiditas. 
 
18 April 2008, PN Jakarta Utara menghukum Pan Esther membayar ganti rugi 
sebesar Rp 1 miliar kepada PT Duta Pertiwi karena terbukti bersalah mencemarkan 
nama baik PT Duta Pertiwi lewat tulisan di rubrik surat pembaca. Pengadilan Tinggi 
DKI Jakarta menerima permohonan banding dan membatalkan denda Rp 1 miliar.

14 Mei 2009, Fifi Tanang, Ketua Perhimpunan Penghuni Apartemen Mangga Dua 
Court, Jakarta, divonis hukuman 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun 
oleh PN Jakarta SeIatan dalam kasus pencemaran nama baik PT Duta Pertiwi 
melalui surat pembaca.

3 Juni 2009, Prita Mulyasari dibebaskan dari tahanan dan berstatus tahanan kota 
setelah sempat mendekam selama 20 hari di LP Wanita Tangerang dalam kasus 
pencemaran nama baik RS Omni Internasional Alam Sutera Tangerang melalui 
tulisan di milis Internet. Prita sempat ditahan dalam kondisi sedang menyusui 
anaknya. Prita kemudian dibebaskan akibat tekanan publik yang tinggi.

6  Dari berbagai sumber, seperti ditulis dalam R. Kristiawan Prisma Vol. 30 No. 1 2011. 
Selain kasus di atas, ada juga kasus terkait hal lain misalnya kasus Alexander Aan yang pada 20 
Januari 2012 dipenjara dua setengah tahun dan denda Rp 100 juta karena mengaku atheis di 
account Facebook-nya. Selengkapnya dalam Internet and Social Media in Asia, FORUM-ASIA, 
Bangkok, 2012..
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4 Juni 2009, Khoe Seng Seng dan Kwie Meng Luan alias Wenny dijatuhi hukuman 
pidana masing-masing 1 tahun penjara oleh PN Jakarta Timur dalam kasus 
pencemaran nama baik lewat tulisan di rubrik surat pembaca

5 September 2013, Benny Handoko ditahan di LP Cipinang sebagai tersangka atas 
tuduhan pencemaran nama baik politisi Golkar Misbakhun di media sosial twitter.

Jika dilihat tren watak regulasi pasca 1998, tampak bahwa ada kecenderungan 
refeodalisasi dalam tatanan ruang publik yang terutama terkait media massa 
dan kebebasan sipil. UU Pers No. 40/1999 merupakan tonggak ideal dimana 
kebebasan pers dijamin oleh hukum. Meski KUHP masih menerapkan prinsip 
kriminalisasi pencemaran nama baik, UU Pers sudah meninggalkannya. UU 
Penyiaran secara paradigmatik pada awalnya cukup menjanjikan demokrasi 
penyiaran yang selanjutnya dikhianati oleh industri penyiaran sendiri lewat 
serangkaian aksi yang melahirkan PP Penyiaran dan judicial review untuk 
memreteli peran indepeden regulator (KPI). Padahal sistem pengawasan 
independen merupakan salah satu standar dalam sistem penyiaran demokratis. 
Tentu kita tidak bisa melepaskan peran pemerintah dalam proses pemretelan 
kewenangan itu.

Angin segar sempat muncul lewat kelahiran UU Keterbukaan Informasi 
Publik No. 14/2008 yang mendorong transparansi informasi lembaga publik. 
Namun kabar baik itu segera diikuti oleh UU Perfilman dan UU ITE yang 
mengarahkan pendulum kualitas ruang publik bukan jaminan kebebasan sipil 
tapi pada penguatan peran negara sebagai polisi pikiran rakyat. Perkembangan 
Internet yang semakin massif justru disambut dengan sikap mengatur dengan 
paradigma pidana. 

Dari contoh kasus-kasus di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa semakin 
maraknya media sosial sebagai media warga dan semakin meningkatnya penetrasi 
akses internet ke wilayah-wilayah di Indonesia, akan semakin memungkinkan 
penambahan kasus pencemaran nama kecil. Kasus seperti murid yang dikeluarkan 
sekolah karena mengritik kebijakan sebuah SMA di Probolinggo akan semakin 
sering terdengar. Potensi teknologi digital untuk meningkatkan partisipasi 
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warga telah diganjal dengan sistematis lewat produk hukum yang ironinya 
justru lahir dari pemerintahan yang mengaku reformis. 

Sebenarnya aspek sejarah reformasi dan demokratisasi itulah yang seharusnya 
membedakan Indonesia dari negara-negara di kawasan Asia yang masih cenderung 
meletakkan kebebasan sipil untuk menggunakan Internet di bawah kontrol 
aparatur negara. Di kawasan Asia, paradigma kontrol negara masih  dominan 
dalam mengelola Internet. China memegang rekor kriminalisasi terhadap 
kebebasan Internet dengan memenjarakan 78 netizens pada tahun 2012 termasuk 
pemenang hadial Nobel Liu Xiaobo yang divonis 11 tahun penjara pada 
Desember 2009. Penjara 10 tahun juga menimpa Liu Xianbin pada Maret 
2011 dan Li Tie pada Januari 2012. Vietnam menyusul China dengan 
memenjarakan 18 orang. Thailand juga punya masalah dengan Computer Crime 
Act yang bisa memenjarakan Ampon Tangnoppakul selama dua puluh tahun 
hanya karena mengirim SMS ke sekretaris pribadi Perdana Menteri Abhisit 
Vejjajiva. SMS itu dianggap melanggar Computer Crime Act. SMS empat baris 
itu mampu memenjarakan orang selama dua puluh tahun! Di Malaysia, enam 
orang dihukum karena dianggap melanggar UU Komunikasi dan Multimedia 
dengan tuduhan menyinggung Sultan Perak melalui blog dan Internet pada 
2009. Burma juga sempat menahan ratusan orang karena aktivitas subversif 
bawah tanah sebelum kemudian dibebaskan.7

Yang perlu dicatat adalah bahwa negara-negara tetangga itu belum melalui 
sejarah demokratisasi seperti Indonesia sejak 1998. Indonesia seharusnya bisa 
menjadi contoh bagaimana mengelola Internet sesuai kaidah-kaidah demokratis 
yang menjamin kebebasan berpikir dan berpendapat. Namun alih-alih menjadi 
contoh, Indonesia justru mengekor negara-negara itu dengan melahirkan 
regulasi internet yang feodal.

7  Selengkapnya dalam FORUM-ASIA, Op. Cit. halaman 41-44.



57Jurnal MANDATORY, Vol. 10, No. 2, 2013

Ruang Publik Semu: Problem Partisipasi dalam Media Sosial di Indonesia

Daftar Pustaka

Dhakidae, D. (1991). The State, The Rise of Capital and the Fall of Political 
Journalism, Political

             Economy of Indonesian News Industry. Ithaca: Cornell University.
FORUM-ASIA. (2012). Internet and Social Media in Asia. Bangkok: Forum-

Asia.
Haryatmoko. (2012). Etika Komunikasi. Yogyakarta: Kanisius.
Kristiawan, R. (2013). Penumpang Gelap Demokrasi, Kajian Liberalisasi Media 

di Indonesia. Yogyakarta: AJI.
McChesney, R. W., &  Herman, E. S. (1997). The Global Media: The New 

Missionaries of Corporate Capitalism. Cassell: London.



58 Jurnal MANDATORY, Vol. 10, No. 2, 2013

R. Kristiawan



59Jurnal MANDATORY, Vol. 10, No. 2, 2013

WEBSITE SEBAGAI MEDIA PEMENUHAN HAK 
POLITIK WARGA DALAM PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN

Puguh Prasetya Utomo
Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 
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Abstract

Citizens’ rights in politics are beyond being voted or conducting voting in 
election. Instead, the right to access public information and the right to 
participate in public affairs are the two rights which are more substantive in 
politics. Websites are one of internet based technologies that can be used to 
fulfillling those two citizens’ rights. Nevertheless, despite the high number of 
central agencies and local government using website to interact with the public, 
many of these government institutions have not been using website to promote 
tranparency and to engage more citizens in public affairs. This is because the 
practices of Web 2.0 or Govt 2.0 are still a rarrity. The way the government 
intitutions utilize their websites is like the way they use information board. 
However, some government agencies such as UKP4, Ministry of Foreign Affairs, 
and Indonesia Anti-Corruption Committee are those whose website provide 
valuable information and facilitate interactive commmunication. This article 
discusses and reviews the potential as well as the use of government website as 
a new media to promote tranparency and to facilitate citizens participation in 
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public affairs in Indonesia. For government to be able to manage their website 
effecitvely in promoting transperancy and facilitating citizens participation 
in public affairs, this papert concludes that commitment, as well as capacity 
and creativity, are the sole prerequisites. 

   Keywords: web-based e-government, transparency, participation

Transparansi dan Partisipasi: Hak Politik Warga dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan

Pada Deklarasi Universal dan Kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 
tercakup sejumlah hak dasar manusia, salah satu di antaranya menyangkut 
aspek komunikasi dan informasi, yaitu hak untuk menyampaikan pendapat 
serta mencari, menerima, dan memberikan informasi melalui sejumlah media 
yang tersedia. Kebebasan memperoleh informasi dan menyampaikan aspirasi 
dengan demikian adalah hak asasi manusia yang bersifat mendasar dan berlaku 
universal (CGG, 2006; Mendel, 2003). Setiap individu memiliki hak untuk 
memperoleh informasi dan menyampaikan aspirasi. Karena itu semestinya 
telah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk membuka informasi dan 
memberikan kemudahan setiap warganya untuk mengakses informasi dan juga 
menyampaikan aspirasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Keduanya 
merupakan bagian penting dari pemenuhan hak warga untuk berpartisipasi 
dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Hak politik warga untuk mengetahui (the right to know) dan untuk 
berpartipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan hanya akan terpenuhi ketika 
penyelenggaraan pemerintahan berlangsung secara transparan dan partisipatif. 
Transparansi dan partisipasi adalah dua karakteristik penting dari penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintahan yang transparan dan 
partisipatif harus diwujudkan bukan hanya sekadar untuk memenuhi regulasi 
atau peraturan perundangan, namun yang lebih esensial sebenarnya adalah 
untuk memenuhi hak politik warga. 
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Transparansi merupakan konsep yang menunjukkan kemudahan warga 
untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, seperti 
anggaran, peraturan daerah, program dan proyek (Agus Dwiyanto, 2006; 2007). 
Sedangkan Florini (dalam Bellver & Kaufmann, 2005), melihat transparansi 
sebagai publikasi informasi oleh institusi, khususnya informasi yang relevan 
digunakan untuk mengevaluasi institusi itu sendiri, yaitu informasi mengenai 
kinerja institusi. 

 Transparency as a mechanism to promote accountability assumes both the right and 

the capacity to articulate accountability demands. It assumes the capability and 

willingness of political-economic institutions to provide information that is relevant to 

evaluate their performance and citizen’s capacity to interrogate that information and 

demand accountability (Bellver & Kaufmann, 2005: 20).

OECD memaparkan konsep yang mengandung pengertian lebih luas 
yaitu dengan menggunakan istilah pemerintahan terbuka (open government). 
Konsep keterbukaan pemerintah menurut OECD tidak hanya sekadar bersikap 
transparan, tetapi juga mencakup aspek aksesibilitas dan responsivitas di dalam 
relasi antara pemerintah dan warga yang dilayaninya. Transparan dalam arti 
setiap tindakan pemerintah dapat dicermati oleh publik; aksesibel dalam arti 
setiap tindakan pemerintah tersebut dapat diketahui oleh setiap orang, setiap 
saat, dan di manapun; serta responsif atau tanggap terhadap ide dan kebutuhan 
publik yang baru (OECD, 2005). Dengan demikian, pemerintahan terbuka 
di sini dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan secara 
transparan dan melibatkan warga dan pemangku kepentingan sejak pengambilan 
keputusan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi kebijakan atau program terutama 
yang menyangkut kepentingan publik.

Berbagai pengertian mengenai transparansi di atas menunjukkan sejumlah 
kata kunci yaitu keterbukaan pemerintah, ketersediaan informasi, kemudahan 
bagi publik untuk mengakses informasi, dan untuk mendukung terwujudnya 
transparansi ini pemerintah perlu mengembangkan keterlibatan publik dan 
harus responsif terhadap kebutuhan publik. Transparansi ini merupakan jawaban 
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atas hak asasi manusia untuk mendapatkan informasi secara bebas, yang perlu 
mendapatkan jaminan kepastian hukum.  

 Freedom of information should be guaranteed as a legal and enforceable right 

permitting every individual to obtain records and information held by the executive, 

the legislative and the judicial arms of the state, as well as any government owned 

corporation and any other body carrying out public functions (Mendel, 2003: 4-5).

Sangat dekat dengan konsep transparansi dan juga relevan dengan 
manivestasi penggunaan hak asasi manusia lainnya adalah voice.Voice adalah 
penyampaian aspirasi yang mencakup keluhan, protes yang terorganisasi, 
melobi, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan 
layanan dari warga untuk menekan penyedia layanan agar memberikan layanan 
yang lebih baik (Goetz & Gaventa, 2001; Hirschman, 1970). Kinerja tata 
pemerintahan berdimensi luas, dan salah satu dimensi yang penting untuk 
dilihat adalah kemampuan pemerintah dalam memenuhi hak politik warga 
untuk mendapatkan informasi, berpartisipasi, dan menyampaikan aspirasi 
dalam penyelenggaraan pemerintahan (Agus Dwiyanto, 2007). 

Di sini terlihat jelas bahwa antara transparansi dan voice memiliki keterkaitan 
yang sangat erat. Penyampaian aspirasi, keluhan, atau protes warga terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan (voice) merupakan manivestasi dari penggunaan 
hak asasi manusia untuk berekspresi dan menyampaikan aspirasinya. Penggunaan 
hak menyampaikan aspirasi ini memerlukan dukungan dari penjaminan hak 
atas kebebasan mendapatkan informasi. Voice tidak akan berkembang jika 
transparansi belum dikembangkan dengan baik. 

Transparansi dan voice ini memiliki nilai strategis dalam upaya mewujudkan 
tata pemerintahan yang baik melalui penguatan kapasitas warga dalam memenuhi 
haknya untuk mengetahui, mengkritisi dan mengontrol setiap kebijakan yang 
diambil pemerintah. Sejumlah hasil studi menunjukkan kontribusi dari 
transparansi dalam memperbaiki berbagai dimensi dan indikator tata pemerintahan 
yang baik lainnya (Islam, 2003; Bellver & Kaufmann, 2005). Di dalam laporan 
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hasil studi Roumeen Islam (2003) terlihat data yang relevan sebagai indikator 
untuk masing-masing dimensi tata pemerintahan yang baik memiliki hubungan 
yang kuat dengan kualitas transparansi1.

 Islam (2003) explores how information flows improve governance and institutional 

quality in 169 countries. Her regression analysis shows that countries which provide 

better economic information in terms of quantity and quality also govern better for 

a wide number of governance indicators such as government effectiveness, regulatory 

burden, control of corruption, voice and accountability, the rule of law, bureaucratic 

efficiency (from Kaufmann and Kraay) and contract repudiation and expropriation 

risk. (Bellver & Kaufmann, 2005: 10)

Apabila pemerintah dapat bersikap transparan dalam mengelola kekuasaan 
maka partisipasi publik, akuntabilitas, efektivitas pemberantasan korupsi, dan 
penegakan hukum, yang juga merupakan ciri penting lainnya dari tata 
pemerintahan yang baik, memiliki peluang yang lebih baik untuk terwujud 
(Islam, 2003; Agus Dwiyanto, 2006: 227-230). Partisipasi publik dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung apabila penyelenggaraan 
pemerintahan berlangsung secara terbuka (Agus Dwiyanto, 2006; Pasquier & 
Villeneuve, 2007). Warga akan bersedia dengan penuh kesadaran terlibat dalam 
penyelenggaraan pemerintahan apabila rasa memiliki (sense of belonging) 
melingkupi semangat warga. Semangat dan rasa memiliki dari warga ini dapat 
tumbuh dan berkembang hanya apabila warga mengetahui aturan main dan 
konsekuensi (hak dan kewajiban) untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan. 

Transparansi juga memiliki relevansi dengan pertanggungjawaban 
pemerintah terhadap publik (Piotrowski & Ryzin, 2007; Florini dalam Bellver 
& Kaufmann, 2005; Islam, 2003). Piotrowski & Ryzin (2007: 307) mengungkapkan 

1 Roumeen Islam menggunakan dua ukuran di dalam menilai kualitas 
transparansi di 169 negara, yaitu  berdasarkan pada kepemilikan atau keberadaan UU 
keterbukaan informasi (freedom of information laws) pada setiap negara dan frekuensi 
keterbukaan informasi atau data mengenai kondisi perekonomian pada setiap negara 
(Islam, 2003).
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bahwa “Access to information is a central component of governmental transparency, 
and governmental transparency is one tool to achieve accountability”. Salah satu 
ciri dari tata pemerintahan yang baik adalah setiap tindakan pemerintah dalam 
menyelenggarakan pembangunan maupun pelayanan publik dapat dipertanggungjawabkan 
kepada publik. Transparansi memiliki peran penting dalam pengembangan 
akuntabilitas publik karena apabila penyelenggaraan pemerintahan berlangsung 
secara terbuka maka pemerintah setidak-tidaknya telah mempermudah warga 
untuk mengetahui tindakannya, rasionalitas dari tindakan itu, serta menilai 
tindakan itu dengan membandingkannya terhadap sistem nilai, kebutuhan, 
dan kepentingan publik.

 Governmental transparency can be defined as the ability to find out what is going on 

inside a public sector organization through avenues such as open meetings, access to 

records, the proactive posting of information on Web sites, whistle-blower protections, 

and even illegally leaked information. Without governmental transparency and 

freedom of information, it is much more difficult to hold elected and appointed officials 

accountable for their actions. (Piotrowski & Ryzin, 2007: 308)

Kebijakan publik sudah semestinya ditujukan untuk mengatasi permasalahan 
publik dan memenuhi kebutuhan publik. Karena itu, setiap tindakan pemerintah 
yang ditujukan untuk keperluan publik dengan menggunakan sumberdaya 
dari publik sudah seharusnya atas sepengetahuan dan telah dikonsultasikan 
dengan publik sejak direncanakan, dilaksanakan, hingga dievaluasi.

Transparansi juga berperan besar dalam upaya pemberantasan korupsi 
(United Nations, 2008a; Bellver & Kaufmann, 2005). Apabila penyelenggaraan 
pemerintahan berlangsung secara transparan maka pemberantasan praktik 
korupsi dan berbagai penyakit lainnya yang sudah berurat akar dalam sistem 
birokrasi dapat dilakukan secara lebih efektif. Pejabat publik akan bekerja lebih 
profesional karena apapun yang diputuskan dan dilakukannya dalam mengelola 
sumberdaya publik beserta kinerjanya dapat dikontrol oleh publik. Bukti 
mengenai peran strategis keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan dalam 
mengendalikan praktik korupsi ditunjukkan oleh United Nations (2008a: 
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76-78). Negara-negara yang terbuka dalam penyelenggaraan pemerintahan 
cenderung dinilai lebih memiliki kemampuan dalam mengendalikan korupsi. 
Sebaliknya, negara-negara yang cenderung terbatas dalam menyediakan informasi 
bagi warganya memiliki masalah dalam mengendalikan korupsi.

Sementara itu, kepercayaan dari publik sangat penting untuk dimiliki 
oleh pemerintah agar warga bersedia memberikan dukungan dan berpartisipasi 
dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga pemerintahan dapat berlangsung 
lebih efektif (United Nations, 2008a: 41; Marlowe dalam Piotrowski & Ryzin, 
2007: 320). Namun kepercayaan dari publik ini dapat dimiliki oleh pemerintah 
hanya apabila pemerintah mampu memperbaiki kualitas hubungannya dengan 
warga. 

 Strengthening relations with citizens is a sound investment in better policy-making 

and a core element of good governance. It allows government to tap new sources of 

policy-relevant ideas, information and resources when making decisions. Equally 

important, it contributes to building public trust in government, raising the quality of 

democracy and strengthening civic capacity. (OECD, 2001a: 18; OECD, 2001b: 1)

Menurut  Organisation for Economic Co-Operation and Development 
(OECD), untuk memperkuat relasi dengan warga terdapat tiga tahapan yang 
perlu diperbaiki oleh pemerintah, yaitu (OECD, 2001a; OECD, 2001b): 

(1) One-way relation, dengan mendiseminasikan informasi pe-
nyelenggaraan pemerintahan yang lebih berkualitas (lebih lengkap, 
objektif, reliabel, relevan, dan mudah dipahami) atas inisiatif 
pemerintah (active) maupun permintaan warga (passive), misalnya 
melalui penyediaan rekaman publik, terbitan resmi pemerintah, atau 
website resmi pemerintah. Di sini intinya pemerintah harus bersikap 
lebih transparan;

(2) limited two-way relation, dengan menyelenggarakan konsultasi publik 

yaitu memfasilitasi warga untuk menyampaikan aspirasinya dalam 
pembuatan kebijakan, misalnya memberikan kesempatan kepada 
warga untuk mengomentari draft legislasi atau menyelenggarakan 
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survey pendapat publik;
(3) advanced two-way relation, yaitu mendorong partisipasi aktif warga 

dengan melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan 
(decision-making) dan pembuatan kebijakan (policy-making), seperti 
melalui proses dialog atau bahkan kelompok kerja yang bersifat terbuka 
bagi publik. 

Ketiga tahapan tersebut harus dikembangkan untuk memperkuat kapasitas 
warga dalam mengontrol penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatnya 
kapasitas warga untuk mengkritisi dan menyampaikan aspirasinya akan membuat 
proses penyelenggaraan pemerintahan menjadi semakin akuntabel (OECD, 
2001a, 2001b; Agus Dwiyanto, 2006; 2007; United Nations, 2008a). Menguatnya 
kapasitas warga dalam mengkritisi jalannya pemerintahan juga cenderung 
membuat kebijakan pemerintah menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan 
dan kepentingan warga. Ketika penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan 
publik mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan warga, maka kepercayaan 
(trust) dari warga dan pemangku kepentingan terhadap pemerintah akan 
semakin menguat. Hanya dengan dukungan dan kepercayaan yang tinggi dari 
warga dan pemangku kepentingan, penyelenggaraan pemerintahan dapat 
berjalan efektif dan tata pemerintahan yang baik dapat diwujudkan.

Website sebagai Media Transparansi dan Partisipasi?

Berbagai inovasi pelembagaan pemerintahan yang terbuka dan partisipatif 
semakin berkembang terutama dengan adanya peluang untuk memanfaatkan 
information and communication technology (ICT). Pemanfaatan ICT di dalam 
penyelenggaraan pemerintahan ini biasa disebut dengan electronic government 
(e-government) (Siau & Long, 2005; Bolívar, Pérez & Hernández, 2007; Seifert 
& Chung, 2008; Dugdale, et al., 2005). Istilah e-democracy kemudian muncul 
sebagai bentuk perkembangan dari e-government yang ditandai dengan 
berlangsungnya keterlibatan warga secara lebih aktif dan memadai dalam proses 
pengambilan keputusan pada penyelenggaraan pemerintahan yang difasilitasi 
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oleh penggunaan ICT yang masif (Wright & Street, 2007; Bozinis & Iakovou, 
2005; Boyd, 2007; Zavestoski, et al., 2006). 

Pengembangan e-government di sini adalah sebagai pendukung upaya 
mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan berbagai karakteristik yang 
menandainya. Pengembangan e-government sebenarnya bukan tujuan akhir, 
melainkan hanya sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan atau manfaat 
yang lebih besar. Penggunaan ICT juga bukan satu-satunya sarana untuk 
mencapai tujuan atau manfaat itu. Penggunaan ICT memerlukan dukungan 
dan--sebaliknya--mendukung sejumlah aspek penting lain yang diperlukan 
untuk mencapai tujuan atau manfaat yang diharapkan, seperti dukungan dan 
komitmen pemimpin, dukungan regulasi dan kelembagaan yang jelas, transformasi 
budaya birokrasi, pengembangan kapasitas sumberdaya (SDM, ekonomi/ 
finansial, waktu, dan informasi), serta dukungan dari warga dan pemangku 
kepentingan (Siau & Long, 2006; Kluver, 2005; Edmiston, 2003; Galindo, 
2006).

Penggunaan ICT di dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya 
dalam mendiseminasikan informasi penting, menyelenggarakan konsultasi 
publik, dan memfasilitasi partisipasi aktif dari warga dan pemangku kepentingan, 
tidak dimaksudkan untuk menggantikan atau meniadakan upaya-upaya 
tradisional (tanpa menggunakan ICT) yang telah ada. Upaya yang menggunakan 
ICT ditujukan untuk melengkapi dan mendukung upaya tradisional. Keduanya 
diselenggarakan untuk mengatasi kesenjangan digital (digital divide) dan 
memberikan kemudahan bagi warga dan pemangku kepentingan, baik yang 
memiliki kapasitas dan peluang untuk memanfaatkan ICT ataupun tidak, 
untuk dapat menggunakan haknya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan (OECD, 2001a; OECD, 2001b).

 ICT can help build trust by enabling citizen engagement in the policy 
process, promoting open and accountable government and helping to 
prevent corruption. Fur thermore, it can help an individual’s voice to be 
heard in a broad debate, harnessing ICT to encour age citizens to think 
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constructively about public issues and assessing the impact of applying tech-
nology to open up the policy process. Policies addressing information quality 
and accountability are also needed. However, few expect e-govern ment 
arrangements to replace completely tradi tional methods of information 
provision, consultation and public participation in the foresee able future. 
(OECD, 2003: 2)

Pengembangan partisipasi warga dan pemangku kepentingan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan perlu dilakukan secara bertahap. OECD dan 
beberapa institusi memetakan dan merekomendasikan tahapan pengembangan 
web-based e-government. Meskipun bervariasi terdapat pola umum dari berbagai 
tahapan pengembangan website (Siau & Long, 2005: 446-448; Reddick, 2004: 
60-63). Tahap pertama adalah menjadikan website sebagai media diseminasi 
informasi. Pada tahap ini website dijadikan sebagai media untuk menyediakan 
informasi-informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, seperti 
kebijakan, anggaran, prosedur pelayanan, aturan perundangan, aktivitas 
pemerintahan dan lain sebagainya.

Melalui website, warga dan pemangku kepentingan pemerintahan lainnya 
dapat mengetahui bagaimana pemerintah bekerja, bagaimana prosedur mengakses 
layanan dari pemerintah, dan bahkan bagaimana aturan main untuk turut 
mempengaruhi atau menentukan sebuah kebijakan dan peraturan yang 
berpengaruh bagi kehidupan warga (Demchak, et al., 2000). Menyediakan 
informasi yang diperlukan warga melalui website akan lebih efisien daripada 
melayani kebutuhan informasi dari warga melalui media konvensional, seperti 
telepon atau media cetak berupa selebaran (leaflet), buku laporan, dan koran 
(UN, 2008). Apabila pemerintah menyediakan informasi yang memadai melalui 
website, maka warga dan pemangku kepentingan lainnya dapat mencari informasi 
tersebut dari mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja tanpa harus secara fisik 
datang ke kantor pemerintahan.

Website pemerintah yang telah lebih matang dalam pengembangannya 
dapat digunakan untuk memfasilitasi warga dan pemangku kepentingan untuk 
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berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Warga tidak hanya dapat 
mencari dan membaca informasi dari website tetapi juga merespons informasi 
tersebut. Warga dapat menyampaikan aspirasi (kritik, saran, pandangan alternatif ) 
yang relevan untuk merespons tindakan dan rencana pemerintah yang 
diinformasikan melalui website yang sama (Zavestoski et al, 2006; Ferber, Foltz, 
& Pugliese, 2005a, & 2005b). Penyampaian aspirasi ini dapat difasilitasi melalui 
berbagai perangkat yang tersedia pada website, seperti e-mail, live chat, online 
polls/surveys, dan on-line forums (Thomas & Streib, 2003; Ferber, Foltz, & 
Pugliese, 2005b). 

 The capabilities of the new technology can be used to… tie individuals and institutions 

into networks that will make real participatory discussion and debate possible across 

great distances. Thus for the first time we have an opportunity to create artificial 

town meetings among populations that could not otherwise communicate. (Benyamin 

Barber dalam Thomas & Streib, 2003: 84)

Kehadiran teknologi website generasi kedua (Web 2.0), yang memiliki 
karakteristik share and collaborate, membuat website menjadi lebih powerfull 
untuk dijadikan sebagai media transparansi dan partisipasi. Manifestasi dari 
Web 2.0 ini adalah media jejaring sosial (social media networking). Sejumlah 
aplikasi social media, seperti Facebook, Twitter, Youtube, Flickr dan sebagainya, 
memiliki jumlah pengguna yang terus bertambah dan Indonesia merupakan 
salah satu negara dengan jumlah pengguna social media yang besar. Karena itu 
institusi pemerintah memiliki pilihan untuk mengembangkan Web 2.0 atau 
Gov 2.0 sebagai instrumen untuk berinteraksi dengan masyarakat. Dengan 
keunggulan yang dimilikinya, teknologi Web 2.0 atau Gov 2.0 ini dapat 
memfasilitasi terjadinya interaksi yang intensif antara pemerintah dan warga 
serta antarwarga.

 Social media has four major potential strengths: collaboration, participation, 

empowerment, and time. Social media is collaborative and participatory by its very 

nature as it is defined by social interaction. It provides the ability for users to connect 
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with each [other] and form communities to socialize, share information, or to achieve 

a common goal or interest. Social media can be empowering to its users as it gives 

them a platform to speak. It allows anyone with access to the Internet the ability to 

inexpensively publish or broadcast information, effectively democratizing media. In 

terms of time, social media technologies allow users to immediately publish information 

in near-real time. (Bertot, 2010 dalam Magro, 2013: 149)

Secara umum terdapat empat kategori aplikasi social media. Pertama, social 
networks seperti Facebook, Google+, LinkedIn, MySpace dan Twitter. Kedua, 
online publications atau media sharing seperti YouTube, Flicker, RSS, SlideShare 
dan Twitter. Ketiga, online collaborative platforms seperti wikis (MediaWiki, 
Intellipedia, dan Scholarpedia) dan blogs (Wordpress, Blogger, dan sebagainya). 
Keempat, online feedback systems yang memfasilitasi penyampaian komentar, 
pemilihan (voting), penilaian (rating), serta surveys atau polls untuk mengetahui 
kecenderungan pendapat publik. 

Telah banyak institusi pemerintah di sejumlah negara, terutama negara 
maju, menggunakan berbagai aplikasi social media tersebut dalam menjalankan 
fungsinya, termasuk menjadikannya sebagai media untuk memenuhi hak politik 
warga untuk mendapatkan informasi dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan. Menurut hasil survey terbaru yang dilakukan oleh PBB (the 
United Nations E-Government Survey 2012), terdapat 40% (78 negara) di 
antara negara-negara anggota PBB yang telah menggunakan Facebook atau 
Twitter dan menyediakan link untuk mengaksesnya melalui website pemerintah 
(UNDESA, 2012). 

Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang telah menggunakan 
social media secara masif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. 
Saat ini terdapat setidaknya 66 persen dari lembaga pemerintah di Amerika 
Serikat telah menggunakan social media (UNDESA, 2012: 109). Salah satu 
institusi pemerintah di Amerika Serikat yang telah menggunakan social media 
adalah Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDCP). CDCP 
menggunakan Twitter untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang 
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penyakit yang sedang mewabah. Melalui Twitter juga mereka mendapatkan 
informasi penting dari masyarakat, seperti gejala-gejala penyakit baru atau area 
baru yang menjadi pusat-pusat persebaran penyakit tertentu. Validasi dan 
investigasi dilakukan berdasarkan informasi dari warga dan hasilnya kemudian 
disebarluaskan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta 
digunakan untuk memperbarui database CDCP (Magro, 2012). Ini merupakan 
bentuk upaya pemerintah Amerika Serikat dalam memenuhi hak warganya 
untuk mengetahui informasi penting, dalam hal ini adalah informasi tentang 
sesuatu yang membahayakan atau mengancam masyarakat. 

Lembaga kepolisian di Queensland, Australia merupakan contoh lain dari 
institusi pemerintah yang mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan media 
massa karena telah menggunakan Facebook, Twitter dan YouTube untuk 
menyebarkan informasi terkait bencana dan berkomunikasi dengan warga 
selama terjadi badai tropis dan banjir besar pada 2010. Lembaga kepolisian di 
sana mulai aktif menggunakan ketiga aplikasi social media tersebut pada Mei 
2010. Pada Desember 2010 ketika badai tropis menghantam yang diikuti banjir 
besar pada Januari 2011, terdapat peningkatan jumlah warga yang mengakses, 
mengapresiasi dan berpartisipasi melalui Facebook secara signifikan, yaitu dari 
17.000 menjadi 100.000 (Magro, 2012). 

Korea Selatan saat ini menjadi negara di Asia yang mendapatkan pengakuan 
internasional sebagai negara yang pemerintahnya berhasil mengembangkan 
e-governance secara progresif. Hasil survey terbaru yang dilakukan oleh PBB 
terhadap pengembangan e-government di semua negara anggota PBB menunjukkan 
Korea Selatan menempati peringkat satu dan mengungguli negara-negara maju 
di Eropa maupun Amerika (UNDESA, 2012). Keberhasilan Korea Selatan ini 
terutama karena komitmen dan keseriusannya dalam mengembangkan website 
dan social media sebagai instrumen untuk transparansi dan memfasilitasi warga 
untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam 
pembuatan kebijakan dan pelayanan publik (Kim, 2010; Snyder, et al. 2012). 
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Institusi-institusi pemerintah pusat di Korea Selatan, seperti Lembaga 
Kepresidenan, Ombudsman, serta lembaga yang mengelola urusan pertahanan 
nasional, foreign affairs, dan perdagangan internasional masing-masing 
mengembangkan forum partisipasi online (citizen forum). Citizen forums ini 
menyediakan informasi tentang pembuatan kebijakan (policy making), melakukan 
survei publik, serta memfasilitasi warga untuk memantau dan mengevaluasi 
kebijakan yang ada dan membuat saran untuk perbaikan. Online citizen forum 
ini didukung dan dilengkapi dengan kegiatan offline seperti dialog reguler 
antara pemerintah, warga dan komite yang terdiri dari para ahli di bidang 
kebijakan tertentu (Kim, 2012). Institusi pemerintah di tingkat daerah juga 
melakukan hal serupa dengan menggunakan social media secara masif. Seoul 
Metropolitan Government (SMG) menggunakan Twitter sebagai media interaksi 
warga dengan walikota dan sejumlah pejabat publik di Seoul. SMG juga 
mengembangkan sejumlah aplikasi Open Gov 2.0 untuk pelayanan informasi, 
berbagi gagasan (online idea sharing) serta memperbincangkan atau bahkan 
memperdebatkan permasalahan publik yang terkelola secara tematik. 

Menakar Kualitas Website Pemerintah di Indonesia

Meskipun semua institusi pemerintah pusat dan hampir semua institusi 
pemerintah daerah di Indonesia memiliki website, sampai dengan saat ini masih 
sedikit website pemerintah yang dikelola secara optimal. Sebagian besar masih 
sebatas memanfaatkan website hanya sebagai papan informasi. Itupun tidak 
terkelola dengan baik yang terlihat dari urgensi dan kebaruan informasi yang 
ditampilkan di website. Hanya sedikit institusi pemerintah yang menampilkan 
informasi penting dan baru terkait penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan 
sebagian besar lainnya hanya menampilkan informasi yang tidak relevan atau 
informasi yang relevan dan penting namun sudah kadaluwarsa.

Jumlah website pemerintah yang dapat dianggap baik semakin sedikit 
apabila kita melihat ketersediaan dan keberfungsian dari fasilitas bagi warga 
untuk menyampaikan aspirasinya. Dari karakteristik fasilitas interaksi yang 
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disediakan oleh beberapa website pemerintah terlihat bahwa masih sedikit 
institusi pemerintah yang memanfaatkan Web 2.0 atau Gov 2.0. 

Pada 2009 penulis telah melakukan penelitian terhadap website-website 
yang dikelola oleh pemerintah daerah yang dinilai memiliki praktik yang baik 
dan mendapatkan penghargaan dalam mengembangkan e-government serta 
website-website yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menjadi pelopor 
dalam memiliki regulasi daerah (perda) yang menjamin keterbukaan informasi. 
Pemerintah sendiri memberlakukan UU Keterbukaan Informasi Publik pada 
2010 sehingga sejumlah pemerintah daerah yang telah memiliki perda transparansi 
sebelum 2010 dapat dianggap memiliki inisiatif dan komitmen yang lebih 
memadai dibandingkan pemerintah daerah lainnya. Terdapat sejumlah temuan 
menarik dari hasil melakukan pengamatan sistematis (content analysis) terhadap 
28 website pemerintah daerah yang dipilih berdasarkan dua kriteria di atas.

Kondisi website yang dikelola oleh pemerintah daerah tersebut secara 
umum masih minimalis untuk disebut sebagai media transparansi dan partisipasi. 
Namun analisis komparatif di antara website yang diteliti menunjukkan pola 
yang menarik. Pemkab Kebumen dan Bantul, yang termasuk sebagai pelopor 
perda transparansi dan pernah dinilai sebagai teladan dalam pengembangan 
e-government, terlihat telah memanfaatkan websitenya sebagai media transparansi 
secara lebih baik dibandingkan pemerintah daerah lainnya. Banyak informasi 
penyelenggaraan pemerintahan yang penting dan baru ditampilkan di website 
Pemkab Bantul dan Kebumen. Terdapat sepuluh website lainnya yang termasuk 
dalam kategori cukup memadai, yaitu website milik Pemkab Bulukumba, 
Pemkab Lamongan, Pemkab Magelang, Pemkab Tanah Datar, Pemkab Bandung, 
Pemkot Yogyakarta, Pemprov Jawa Timur, Pemkab Ngawi, dan Pemprov DIY. 
Sementara 17 website lainnya termasuk dalam kategori kurang memadai sebagai 
media transparansi (Puguh Prasetya Utomo, 2010).

Lima website lainnya yang peringkatnya di bawah website Pemkab Bantul 
dan Kebumen merupakan website yang dikelola oleh pemerintah daerah yang 
juga menjadi pelopor dalam memiliki perda yang menjamin keterbukaan 
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informasi, yaitu Pemkab Bulukumba, Pemkab Lamongan, Pemkab Magelang, 
Pemkab Tanah Datar, dan Pemkab Bandung. Hal ini mengindikasikan pemda 
yang menjadi pelopor perda transparansi memiliki komitmen yang lebih baik 
dalam memanfaatkan website sebagai media untuk mendiseminasikan dan 
mentransparansikan informasi penyelenggaraan pemerintahan.

Meskipun dinilai unggul dibandingkan website yang dikelola oleh 
pemerintah daerah lainnya, website-website pemerintah daerah tersebut 
sebenarnya masih belum begitu memadai dalam menyediakan informasi 
penyelenggaraan pemerintahan. Masih banyak website yang menampilkan 
informasi yang kurang relevan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Informasi 
yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan lebih banyak tentang 
pelayanan publik, sedangkan informasi tentang kebijakan, anggaran, pengadaan 
barang/jasa, pengawasan, dan DPRD tersedia secara tidak memadai atau bahkan 
tidak tersedia sama sekali (Puguh Prasetya Utomo, 2010).

Informasi tentang kebijakan lebih banyak menampilkan peraturan daerah 
dan peraturan bupati/walikota, bukan rancangan kebijakan untuk dikonsultasikan 
kepada publik. Publikasi informasi tentang anggaran bervariasi mulai dari 
sekadar ringkasan APBD, anggaran setiap institusi hingga dokumen lengkap 
APBD yang berisi rumusan kalimat dan angka-angka yang tidak mudah 
dipahami oleh masyarakat. Bahkan sulit memastikan apakah ada warga yang 
akan menyempatkan diri untuk membaca dan mencermati dokumen anggaran 
yang tebal atau soft copy yang berukuran besar. Terkait anggaran, informasi yang 
lebih penting untuk ditampilkan adalah ringkasan informasi yang lebih bermakna 
seperti sektor apa yang mendapatkan anggaran paling besar sehingga masyarakat 
bisa mengetahui keberpihakan pemerintah terhadap sejumlah sektor strategis, 
seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, pasar tradisional, UMKM, dan 
sebagainya. Atau, informasi yang lebih jelas tentang apa sebenarnya yang akan 
dilakukan dan dibiayai oleh pemerintah sehingga masyarakat dapat menilai 
apakah pemerintah sebenarnya telah mengalokasikan sumberdayanya untuk 
memperhatikan kepentingan masyarakat ataukah tidak. 
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Informasi yang lebih penting lainnya adalah informasi tentang bagaimana 
pemerintah mempertanggungjawabkan penggunaan sumberdayanya atau kinerja 
pemerintah. Kalaupun ada informasi tentang kinerja pemerintah biasanya juga 
hanya sebatas daya serap anggaran atau seberapa banyak anggaran yang 
terbelanjakan. Informasi tersebut sebenarnya tidak bisa digunakan sebagai 
ukuran kinerja pemerintah karena apa sebenarnya yang dihasilkan oleh 
pemerintah dengan menghabiskan anggaran publik tidak dapat diketahui secara 
pasti.

Meskipun banyak pemerintah daerah telah mengklaim menerapkan 
e-procurement atau pengadaan barang/jasa secara elektronik, informasi yang 
ditampilkan pada website tidak dapat digunakan untuk mengontrol apakah 
pemilihan dan penentuan rekanan pengadaan barang/jasa dilakukan secara fair 
dan wajar. Itu karena informasi yang ditampilkan hanya tentang profil barang/
jasa yang diperlukan, daftar calon rekanan, dan pengumuman rekanan yang 
dipilih. Tidak ada informasi tentang profil dari masing-masing rekanan yang 
lengkap, pemenuhan dan kesesuaian persyaratan dari masing-masing calon 
rekanan, serta penjelasan yang memadai tentang mengapa rekanan tertentu 
yang dipilih di antara rekanan-rekanan yang mengajukan. Tanpa informasi 
tersebut, publik tidak dapat menilai kewajaran proses penentuan rekanan.

Website-website yang relatif unggul sebagai media transparansi 
sayangnya terlihat belum memadai sebagai media partisipasi atau interaksi 
antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah daerah yang pernah 
mendapatkan pengakuan sebagai teladan dalam pengembangan e-government, 
seperti Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta, Pemkot Malang, Pemerintah 
Kabupaten (Pemkab) Bogor dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI 
Jakarta, terlihat lebih mampu memanfaatkan websitenya sebagai media 
partisipasi. Mereka telah memasang sejumlah aplikasi untuk memfasilitasi 
warga yang ingin menyampaikan aspirasi, keluhan, atau bertanya. 
Beberapa website telah lebih matang dalam menyediakan fasilitas 
komunikasi, yaitu dengan memberikan akses bagi warga dan pemangku 
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kepentingan untuk menyampaikan aspirasi secara interaktif dan langsung 
(live/ online) melalui fasilitas chat rooms atau instant messaging. Selain itu, 
pemerintah daerah tersebut telah menunjukkan kemauan dan kesiapan 
yang lebih baik dalam memfasilitasi warga pengguna website yang 
berkeinginan berkomunikasi langsung dengan kepala daerah atau pejabat 
birokrasi melalui sejumlah fasilitas, seperti personal blog, personal email, 
dan sms center (Puguh Prasetya Utomo, 2011).

Beberapa website dilengkapi dengan aplikasi forum interaktif sehingga 
memungkinkan bagi warga untuk berinteraksi dengan pemerintah ataupun 
dengan warga lainnya, misalnya menyampaikan aspirasi tentang alternatif 
tindakan yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah dalam merespon 
masalah publik tertentu. Namun ternyata rata-rata intensitas penyampaian 
aspirasi melalui forum yang terdapat pada website masih jarang, sekalipun pada 
daerah yang memiliki praktik pengembangan e-government di atas rata-rata 
daerah lainnya (Puguh Prasetya Utomo, 2011). Sebagian pemda yang memiliki 
praktik pengembangan e-government yang lebih maju dibandingkan pemda 
lainnya memang lebih menunjukkan keseriusannya dalam mengelola fasilitas 
diskusi atau penyampaian aspirasi, yang terlihat dari intensitasnya dalam 
merespons aspirasi warga. Namun, kualitas pengembangan partisipasi publik 
pada sebagian besar website pemerintah daerah belum maksimal karena belum 
sampai pada level pelibatan publik dalam formulasi kebijakan, seperti konsultasi 
publik atas alternatif tindakan atau kebijakan yang akan dipilih oleh pemda 
untuk diimplementasikan.

Sejumlah hal yang membuat beberapa pemerintah daerah seperti Pemkot 
Yogyakarta, Pemkot Malang, Pemkab Bogor dan Pemprov DKI Jakarta dinilai 
lebih unggul dari pemerintah daerah lain bukan karena hanya kemampuannya 
dalam menyediakan fasilitas interaksi tetapi juga karena kemampuannya 
mengelola forum itu sehingga interaktivitas forum cukup tinggi dengan content 
yang relevan dengan isu penyelenggaraan pemerintahan. Terdapat setidaknya 
dua hal penting di sini, yaitu perlunya mengundang warga untuk berpartisipasi 
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dalam membahas isu kebijakan tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, 
transportasi, dan sebagainya, serta memberikan kemudahan bagi warga untuk 
bergabung di ruang diskusi yang sesuai dengan minat dan kepentingannya. 

Hal penting lainnya adalah kemampuan menunjukkan komitmen 
pemerintah untuk memperhatikan dan merespon setiap aspirasi dari warga. 
Sebagian besar website pemerintah tidak memperhatikan itu sehingga aplikasi 
forum interaksi yang disediakan jarang atau bahkan tidak termanfaatkan, atau 
lebih banyak dimanfaatkan untuk ajang promosi usaha, promosi personal blog, 
atau hal lainnya yang tidak relevan dengan penyelenggaraan pemerintahan. 

Pada 2014, yaitu setelah lima tahun berlalu, kondisi dari 28 website yang 
diteliti tidak mengalami perubahan yang signifikan. Kondisi website dari 
pemerintah daerah yang diteliti tersebut dapat dijadikan sebagai barometer 
kondisi website sebagian besar pemerintah daerah yang ada di Indonesia karena 
salah satu kriteria penentuan website yang diteliti adalah website yang dikelola 
oleh pemerintah daerah yang dinilai sebagai teladan dalam pengembangan 
e-government di Indonesia. Karena itu, berdasarkan hasil penelitian tersebut 
dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia belum 
memanfaatkan dan mengembangkan website sebagai media transparansi dan 
partisipasi, bahkan banyak yang tidak mengelola websitenya dengan baik.

Saat ini telah cukup banyak pemerintah daerah di Indonesia yang 
menggunakan social media sebagai media pendukung penyelenggaraan 
pemerintahan. Namun di antara pemerintah daerah yang telah memiliki akun 
social media, hanya sedikit yang telah memanfaatkannya dengan baik terutama 
sebagai media transparansi dan interaksi dengan warga. Pemerintah daerah 
yang cukup baik dalam memanfaatkan social media adalah Pemkab Probolinggo 
dan Pemprov Bali. Keduanya intensif memberikan informasi yang terkait 
dengan penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan daerah, atau 
permasalahan publik di daerah melalui Facebook. Namun keduanya belum 
menjadikan Facebook sebagai media interaksi dengan warganya. 
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Memang tidak setiap informasi mendapatkan respon dari warga. Biasanya 
warga hanya merespon informasi yang dianggapnya menarik, penting, merupakan 
sesuatu yang baru atau kontroversial. Setelah memberikan informasi berupa 
berita, foto, agenda kegiatan, atau laporan singkat penyelenggaraan pemerintahan, 
sejumlah warga menyampaikan komentar berupa apresiasi, kritik, atau pertanyaan. 
Namun tidak ada satupun komentar dari warga yang mendapatkan respon 
balik. Tidak adanya interaktivitas ini dapat menyebabkan minat warga untuk 
bergabung dan berpartisipasi menjadi rendah sehingga penggunaan social media 
tidak akan efektif karena keunggulannya sebagai media yang interaktif tidak 
dikembangkan.

Kondisi serupa terlihat pada sebagian besar Facebook yang dikelola oleh 
institusi pemerintah pusat baik yang berupa kementerian maupun nonkementerian. 
Beberapa institusi, yaitu Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK), dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) 
memang terlihat lebih baik dalam menjadikan Facebook sebagai media penyebaran 
informasi karena substansinya memiliki relevansi yang tinggi dengan tugas 
yang diemban, dikemas secara lebih baik dan dilakukan secara reguler. Respon 
dari warga juga jauh lebih banyak dibandingkan respon warga di Facebook 
yang dikelola oleh pemerintah daerah. Website Kemlu dan KPK juga telah 
menjadi media yang memfasilitasi pelayanan publik, seperti pelayanan informasi 
penting, perlindungan WNI (khusus di Kemlu) dan pengaduan. Kemlu dan 
KPK juga telah mengelola dan mengintegrasikan saluran berbasis social media, 
yaitu Facebook dan Twitter. KPK bahkan mengelola radio dan TV live streaming 
bernama Kanal KPK dan telah diintegrasikan dengan website dan social media. 
Konferensi pers KPK tentang penetapan tersangka kasus korupsi dan film-film 
pendidikan anti-korupsi juga disebarluaskan oleh KPK dengan menggunakan 
Youtube. 

Meskipun social media telah digunakan oleh Kemlu dan KPK secara masif 
dan mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat, namun social 
media di kedua institusi ini belum dijadikan sebagai media interaksi yang 
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optimal karena sebagian besar respon dari warga, baik yang berbentuk pertanyaan, 
kritik, ataupun saran, tidak mendapatkan respon balik. Kemlu dan KPK 
menyediakan saluran tersendiri pada websitenya yang dapat digunakan oleh 
warga untuk berinteraksi dengan kedua institusi. Dengan demikian antarwarga 
dapat berinteraksi melalui saluran social media yang dikelola oleh kedua institusi, 
namun interaksi antara warga dan kedua institusi tidak dapat diakses oleh 
banyak warga lainnya.

Satu langkah lebih maju, UKP4 mengembangkan aplikasi pengaduan 
warga berbasis Facebook dan Twitter dengan baik. Aplikasi pengaduan ini 
bernama “Lapor!”. Saat ini dapat diakses melalui website, Facebook, Twitter, 
maupun aplikasi smartphone berbasis android, iphone, dan blackberry. Di sini 
warga dapat menyampaikan keluhannya terkait penyelenggaraan layanan 
pemerintahan dan selalu mendapatkan respon dari pengelola Lapor! berupa 
penyampaian laporan kepada institusi yang terkait dengan substansi laporan. 
Warga dapat mengetahui respon dan melacak perkembangan dari institusi 
terkait dalam menindaklanjuti laporan yang disampaikannya. Warga lainnya 
juga dapat mengetahui proses interaksi antara warga pelapor dan institusi 
pemerintah yang terkait, bahkan turut berpartisipasi misalnya dengan memberikan 
dukungan, memberikan informasi tambahan atau konfirmasi. Model interaksi 
yang demikian selain dapat menciptakan daya tarik bagi banyak warga lain 
untuk berinteraksi juga dapat menciptakan tekanan bagi institusi pemerintah 
untuk selalu responsif. Pengembangan aplikasi ini merupakan bagian dari upaya 
untuk mendorong perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

 Aplikasi yang sangat baik ini sementara baru termanfaatkan secara efektif 
untuk menyampaikan keluhan terkait institusi pemerintah pusat dan untuk 
tingkat daerah baru terdapat dua, yaitu Bandung dan DKI Jakarta. Menurut 
rencana, ke depan akan dikembangkan secara lebih baik sehingga warga dari 
setiap daerah di Indonesia dapat menyampaikan keluhan atau laporannya 
terkait permasalahan di daerahnya. Di sini diperlukan pembangunan komitmen, 
koordinasi yang efektif  antarlevel dan pengintegrasian sistem informasi Lapor! 
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di semua institusi pemerintah daerah untuk memastikan setiap laporan dari 
warga akan selalu mendapatkan respon yang cepat dan tindaklanjut yang efektif.

Mengoptimalkan Pemanfaatan Website

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, jumlah pengguna social media 
di Indonesia sangat besar. Dilihat dari jumlah warga penggunanya, Indonesia 
tercatat sebagai negara keempat yang memiliki pengguna Facebook terbesar 
setelah Amerika Serikat, Brazil dan India. Sejumlah social media lainnya juga 
digemari masyarakat Indonesia, seperti Twitter dan Linkedln. Ini menunjukkan 
sebagian masyarakat Indonesia tidak memiliki kendala untuk mengakses internet 
dan teknologi website. Namun mengapa banyak masyarakat tidak pernah 
mengakses website pemerintah?

Salah satu penyebabnya adalah sebagian besar institusi pemerintah di 
Indonesia belum mengembangkan website secara optimal. Hanya sedikit 
institusi pemerintah yang telah mengembangkan Web 2.0. atau Gov 2.0. 
Sebagian besar di antara yang memanfaatkan Web 2.0 hanya memasang aplikasi 
social media, seperti Facebook atau Twitter, pada websitenya tanpa mengelolanya 
dengan baik.

Dengan demikian banyak masyarakat tidak mengakses website pemerintah 
karena pemerintah tidak mampu mengembangkan website yang dapat membuat 
masyarakat tertarik untuk mengakses, mengikuti perkembangan informasi, 
berdiskusi, apalagi sampai berminat untuk berpartisipasi menyampaikan 
aspirasinya dalam forum diskusi. Penyebabnya adalah persoalan teknis yaitu 
tidak banyak institusi pemerintah yang mengembangkan Gov 2.0. Namun di 
sini muncul pertanyaan, setelah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 
(PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) mendorong dan memberikan panduan 
penggunaan social media bagi institusi pemerintah apakah kemudian banyak 
masyarakat akan mengakses website pemerintah? Jawabannya masih belum 
tentu karena ketertarikan masyarakat untuk mengakses website ditentukan 
juga oleh kemampuan pemerintah untuk mengelola websitenya dengan baik. 
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Apakah mereka memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengemas dan 
menyampaikan informasi yang menarik dan penting terkait penyelenggaraan 
pemerintahan? Apakah mereka mampu menjadikan permasalahan-permasalahan 
publik yang aktual dan penting untuk didiskusikan atau setidaknya dikomentari 
oleh masyarakat?

Web 2.0 atau Gov 2.0 semestinya dikembangkan oleh setiap institusi 
pemerintah untuk dijadikan sebagai instrumen untuk mendorong dan 
memfasilitasi terwujudnya transparansi dan partisipasi warga dalam penyelenggaraan 
pemerintahan. Keunggulan yang dimiliki website generasi kedua ini dapat 
diandalkan untuk mengembangkan transparansi dan partisipasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. Selain karena kemampuan teknisnya sebagai 
instrumen untuk menyebarkan informasi, berinteraksi dan berkolaborasi dengan 
masyarakat dan stakeholders, Web 2.0 telah digemari dan digunakan secara 
masif oleh masyarakat. Pengembangan Web 2.0 semestinya dapat menjadi 
jawaban untuk menarik minat masyarakat untuk mengakses website pemerintah. 

Terdapat sejumlah hal atau tahapan penting yang perlu diperhatikan 
dalam menginisiasi penggunaan aplikasi social media sebagai instrumen 
pendukung website untuk transparansi dan partisipasi penyelenggaraan 
pemerintahan. Berbagai hal dan tahapan berikut ini penting untuk memastikan 
bahwa social media dapat fungsional dan berkelanjutan.

Pertama, menetapkan tujuan dari pengembangan website. Tentu tujuannya 
bukan hanya untuk mendiseminasikan informasi tetapi yang lebih penting 
adalah untuk mendorong dan memfasilitasi warga dan pemangku kepentingan 
untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti melaporkan 
tentang permasalahan tertentu di wilayah tertentu, menyampaikan aspirasi 
terkait alternatif kebijakan yang penting untuk dipertimbangkan oleh pemerintah, 
memberikan masukan terkait alternatif kebijakan yang akan diambil pemerintah, 
penilaian terhadap kualitas pelayanan publik, kinerja program, dan sebagainya. 
Pengembangan website harus menjadikan tujuan ini sebagai pertimbangan 
utama karena website pada dasarnya adalah instrumen untuk mencapai tujuan 
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itu. Dengan begitu pengembangan website akan memiliki orientasi yang jelas 
dan tidak akan sekadar mengikuti trend atau sekadar memiliki website.

Kedua, memilih platform yang sesuai dan dapat diandalkan untuk mencapai 
tujuan. Sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya, tools yang menjadi 
manifestasi dari Web 2.0 adalah beragam. Facebook dan Twitter hanyalah dua 
di antara yang paling populer dan banyak digunakan. Institusi pemerintah 
dapat memilih tools yang paling sesuai dengan tujuan masing-masing dalam 
mengembangkan website. Misalnya, multi-media sharing, discussion forums atau 
social networking services seperti Facebook dan MySpace merupakan pilihan 
yang tepat ketika tujuannya adalah ingin mendorong dan memfasilitasi warga 
untuk berinteraksi dengan pemerintah atau dengan warga lain dalam membahas 
isu kebijakan tertentu, atau menggunakan Flickr ketika untuk mengabarkan 
kejadian penting, seperti bencana alam, kecelakaan, atau penyelenggaraan event. 
Microblog seperti Twitter cocok sebagai instrumen untuk menyebarkan informasi 
penting secara cepat, seperti agenda rapat DPRD atau keputusan penting 
pemerintah. Sedangkan untuk menyebarluaskan pernyataan sikap pemerintah 
atau pandangan anggota DPRD tentang suatu permasalahan publik dapat 
menggunakan multimedia sharing services seperti Youtube. 

Ketiga, membuat dan melembagakan aturan main. Ruang partisipasi atau 
berinteraksi akan menjadi sepi atau justru para penggunanya akan anarkis 
ketika tidak ada aturan main (governance) yang jelas tentang apa batasan topik 
yang penting untuk dibahas, apa hak dan kewajiban antara pengguna dan 
pengelola website serta bagaimana etika penggunaannya dalam menyampaikan 
informasi ataupun aspirasi, merespon pertanyaan atau masukkan, serta 
menyampaikan pendapat yang berbeda. Ketentuan-ketentuan dalam mengelola 
interaksi, seperti siapa yang menjadi moderator forum interaktif dan bagaimana 
pengaturan perannya, bagaimana menentukan topik yang penting untuk 
dibahas, bagaimana interaksi antara warga dan pemerintah serta antarwarga 
dikelola, bagaimana batas waktu maksimal bagi pemerintah untuk merespon 
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pertanyaan atau sanggahan dari warga, tata cara penyelesaian apabila terjadi 
konflik, dan sebagainya juga penting untuk dirumuskan dan disepakati bersama. 
Pada intinya, aturan main ini jangan sampai membatasi warga untuk menyampaikan 
aspirasi, tetapi juga jangan sampai interaksi antara pemerintah dengan warga 
atau antarwarga menjadi tidak produktif dan tidak bermanfaat.

Selain berbagai hal di atas, perlu juga diatur bagaimana keterkaitan antara 
informasi dan komunikasi yang berlangsung di forum-forum yang terdapat 
pada website dengan forum-forum dan media tradisional, seperti musrenbang, 
rapat paripurna DPRD, rapat dengar pendapat, rapat pengambilan keputusan, 
kotak saran, survey kepuasan pengguna layanan, dan sebagainya. Perlu diingat 
bahwa penyediaan dan pengelolaan online forum pada website ditujukan untuk 
menyediakan alternatif bagi warga dan bukan untuk meniadakan forum-forum 
dan media tradisional. Lebih dari itu, harus dipastikan bahwa online forum dan 
forum atau media tradisional berfungsi saling melengkapi dan saling mendukung. 
Di sini diperlukan regulasi yang jelas tentang peran dari social media dan 
penggunaannya sebagai media transparansi dan partisipasi penyelenggaraan 
pemerintahan. 

Institusi pemerintah sebaiknya selalu menggunakan social media secara 
reguler, dengan cara menggunakannya sebagai media untuk menyampaikan 
informasi penting atau mengundang dan memfasilitasi warga dan pemangku 
kepentingan untuk membahas sejumlah isu aktual. Menyebarkan informasi 
baru yang bersifat penting dan relevan dengan penyelenggaraan pemerintahan 
akan lebih efektif untuk menunjukkan bahwa institusi pemerintah selalu 
memperbarui statusnya daripada memperbarui status dengan cara menuliskan 
kata-kata mutiara atau semacamnya.

Informasi yang menarik bagi masyarakat, baik berupa tulisan, foto, ataupun 
video, dapat diprioritaskan untuk disebarluaskan dalam rangka mengundang 
atau menarik minat warga untuk bergabung dan berpartisipasi. Contohnya 
adalah informasi tentang kasus penipuan yang dialami warga yang ditujukan 
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untuk menciptakan kewaspadaan di kalangan warga, gambar atau video 
kemacetan lalu-lintas di kawasan tertentu yang telah meresahkan masyarakat, 
foto yang menunjukkan rancangan sebuah fasilitas publik yang akan dibangun, 
video anggota DPRD yang sedang berdebat atau mengkritisi kebijakan 
pemerintah, dan sebagainya. 

Social media yang dikelola dan dikembangkan penting untuk dipromosikan 
agar pengguna terutama di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan 
semakin banyak. Promosi dapat dilakukan melalui banyak cara yang salah 
satunya adalah dengan mengundang keterlibatan warga seperti yang disampaikan 
sebelumnya. Cara lainnya adalah dengan mengintegrasikan berbagai saluran 
partisipasi atau interaksi yang dikelola, seperti website, Facebook page, Twitter 
page, blog, dan aplikasi lainnya. Promosi dalam hal ini dapat dilakukan dengan 
mendorong setiap pengunjung salah satu saluran untuk mengunjungi dan 
bergabung pada saluran yang lain. Dengan cara seperti itu penyebaran informasi 
juga dapat dilakukan secara lebih masif. 

Penggunaan dan pengembangan social media dapat dilakukan secara 
bertahap dan dimulai dari sebuah percobaan, misalnya ditujukan untuk 
memfasilitasi warga untuk mendapatkan informasi dan berpartisipasi dalam 
pengelolaan isu tertentu yang spesifik, seperti pendidikan, kesehatan, atau 
transportasi publik. Pemantauan terhadap penggunaannya oleh warga dan 
pemangku kepentingan harus dilakukan secara terus menerus sebagai instrumen 
untuk mengidentifikasi dan melakukan perbaikan yang berkelanjutan atau 
bahkan pengembangan secara lebih luas. Website dan social media dapat 
dijadikan sebagai media pendukung untuk mewujudkan pemerintahan yang 
transparan dan partisipatif hanya apabila dikelola secara profesional dan penuh 
komitmen. 
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Abstract

Using the case of Sistem Informasi Desa (SID) dan Gerakan Desa Membangun 
(GDM), this paper is intended to understand e-government initiatives at village 
level in Indonesia. The author uses the Actor Network Theory (ANT) which 
was developed since the mid of 1980s through empirical inquiries conducted 
by Bruno Latour (1987), Michel Callon (1986), and John Law (1987). Since 
its development, this theory has been used by many analysts to comprehend 
why some initiatives succeeded and the others did not. ANT views the work 
of scientific inquiries are similar to many other social activities. Referring 
to Callon’s (1986) explanation on the phases of translation, e-government 
initiatives at village level conducted by SID and GDM can be analyzed from 
four moments: problematisation, interessment, enrollment, and mobilization. 
Analysis about e-government at the village level by utilizing these four 
moments results in some conclusions: the success of e-government initiatives 
at village level depends on (1) to what extent such initiatives can precisely 
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choose technology which is appropriate to users’ contexts and needs, (2) the 
inclusiveness of the organization model (as the model becomes more inclusive, 
actors from various background can participate in the initiative), and (3) 
the convergence between media and ICT as a means to publish information 
from village to the public in general. .

Keywords: e-government desa, actor network theory, sistem pengelolaan infor-
masi desa, good governance

Pendahuluan

 Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam 
pemerintahan telah lama menjadi perhatian ilmuwan di negara maju dan 
berkembang (Heeks, 2006; Graafland-Essers & Ettedgui, 2003; Jaeger, 2006; 
Lee, Tan & Trimi, 2005; Furuholt & Wahid, 2008; Grant, 2006; Kuschu & 
Kuscu, 2003; Nurdin, Stockdale & Scheepers, 2012). TIK dalam pemerintahan 
atau lebih dikenal dengan istilah e-government dianggap mampu meningkatkan 
efisiensi, menghemat biaya dan memberikan pelayanan yang lebih cepat oleh 
pemerintah (Moon, 2002; Wauters, 2006). Di negara maju seperti Amerika 
Serikat, Inggris, Australia, Jepang dan Finlandia, website pemerintah memberikan 
kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses pelayanan publik 24 jam 
seminggu. Hal serupa juga terjadi di negara berkembang di Afrika, India, 
Thailand, dan Indonesia. Informasi mengenai peraturan pemerintah dan 
undang-undang terbaru dapat di akses melalui website.

 Di Indonesia, semangat untuk menerapkan e-government telah dimulai 
secara tidak resmi sejak tahun 2001, ketika Presiden mengeluarkan Instruksi 
Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Rencana Aksi Teknologi Informasi 
Komunikasi Nasional. Kerja nyata pemerintah di berbagai level makin terlihat 
ketika Presiden mengeluarkan Inpres 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi 
Implementasi e-government Nasional. Hasilnya, 85% (424) pemerintah 
kabupaten/kota dari 489 kabupaten/kota di 33 propinsi telah memiliki website 
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(Nurdin, et.al, 2012). Jumlah ini belum termasuk website milik lembaga 
pemerintah pusat seperti website kementerian atau lembaga setingkat lainnya. 

 Namun, banyaknya jumlah website yang dimiliki oleh pemerintah 
kabupaten/kota tidak sebanding dengan kualitas pelayanan elektroniknya. 
Berdasarkan penelitian Nurdin, et.al (2012), dari 424 website tersebut, hanya 
353 saja yang dapat diakses, 74 website dalam kondisi offline dan 62 pemerintah 
daerah tidak memiliki website. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian 
Donny (2004) tentang  kondisi e-government pada saat itu. Menurut Donny, 
pada tahun 2004 terdapat 468 Pemerintah Daerah (pemda) tingkat propinsi/
kabupaten/kota di Indonesia, tetapi hanya 214 pemda yang  memiliki website. 
Dari 214 situs tersebut, hanya 186 website yang dapat diakses, sedangkan sisanya 
(28) tidak dapat dibuka (under construction/not found). Buruknya kualitas 
website pemerintah di Indonesia ini antara lain disebabkan karena minimnya 
kemampuan SDM pemerintah dalam memanfaatkan TIK, minimnya dukungan 
dari atasan, dan masalah sosial lainnya (Furuholt & Wahid, 2008; Sujarwoto 
& Nugroho, 2011).

 Kondisi e-government di Indonesia tecermin dari rendahnya peringkat 
Index e-government di dunia. Berdasarkan data United Nations e-Governement 
Development Database (2012), Indonesia menempati peringkat ke 97 dari 
190 negara. Posisi ini berada jauh di bawah Singapura (peringkat 10) atau 
Malaysia (peringkat 40). Tabel berikut menunjukkan posisi e-government 
Indonesia di dunia, di bandingkan negara-negara ASEAN.
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Tabel 1 E-government Index Negara-negara  ASEAN

Sumber: United Nations E-Goverment Development Database 20121

Kendati telah tersedia data dan penelitian yang cukup banyak mengenai 
kinerja dan kualitas  e-government di tingkat kabupaten/kota, namun masih 
sedikit penelitian yang  membahas mengenai e-government di tingkat desa. 
Padahal sejak tahun 2010, sebagaimana temuan Dewi (2011), inisiatif desa 
untuk mengembangkan e-government telah terjadi. Dengan mengembangkan 
sistem informasi desa, Desa Terong telah berhasil mengurangi waktu tunggu 
masyarakat untuk mendapatkan dokumen pribadi, meningkatkan kinerja 
perangkat desa dan melaporkan kekayaan desa secara transparan (Dewi, 2011). 

Tulisan ini akan membahas inisiatif desa-desa untuk mengembangkan 
e-government yang sesuai dengan kebutuhan desa dengan menggunakan Gerakan 
Desa Membangun (GDM) dan Sistem Informasi Desa (SID) sebagai studi 
kasus. GDM dan SID dipilih karena kedua inisiatif ini berkembang secara 

1 Global e-Government Index diukur dari beberapa indikator, yaitu web-measure, 
infrastructure, e-participation, human capital dan e-inclusion. Penjelasan mengenai masing-
masing indikator dapat dilihat di:  http://unpan3.un.org/egovkb/datacenter/CountryView.
aspx?reg=ASIA%20~%20South-eastern%20Asia.
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cepat dalam waktu yang cukup singkat dan efek dari inisiatif ini telah mengubah 
cara pandang perangkat desa terhadap pengelolaan informasi dan tata kelola 
pemerintahan desa Dengan menggunakan teori aktor-jaringan (Actor Network 
Theory) sebagai alat analisis, penulis meyakini bahwa e-government desa dapat 
bekerja dengan optimal jika memenuhi beberapa prasyarat. Melalui teori ini 
pula, penulis meyakini bahwa strategi yang tepat untuk menyebarluaskan 
gagasan dan partisipasi mengenai kedaulatan informasi oleh desa akan membantu 
proses pelaksanaan e-government desa. 

Bagian pertama tulisan ini telah menjelaskan mengenai kondisi dan situasi 
terkini pelaksanaan e-government di Indonesia. Bagian berikutnya akan 
menjelaskan mengenai e-government dan Actor-Network Theory. Bagian ketiga 
akan memaparkan tentang apa dan siapa Gerakan Desa Membangun dan 
Sistem Informasi Desa. Selanjutnya, diskusi dan analisis akan dijelaskan di 
bagian empat. Bagian terakhir akan ditutup dengan kesimpulan. 

Actor-Network Theory  dan Implementasi e-government: Analisis 
Sosio-teknologi Actor-Network Theory

Heeks (2003) menyatakan bahwa 85% proyek e-government di negara 
berkembang gagal, dalam berbagai level (gagal total atau gagal sebagian). Hanya 
15% saja dari seluruh proyek itu yang dianggap berhasil. Pembahasan mengenai 
hambatan untuk mencapai keberhasilan e-government menjadi topik yang 
menarik ilmuwan (Lyytinen and Hirschheim 1987; Sauer 1999; Myers, 
1994;Furuholt & Wahid, 2008; Sujarwoto & Nugroho, 2011). Myers (1994) 
memberikan wawasan tentang proses kegagalan sebuah proyek e-government, 
khususnya dengan memusatkan perhatian pada interaksi manusia dengan 
teknologi. Menurut Myers dalam Stanford (2007), kegagalan tersebut dapat 
disebabkan karena para aktor yang terlibat terlalu memfokuskan pada 
pengembangan teknologi dan melupakan aspek non teknis/manusia. 

Sebagai contoh, pengertian e-government yang terlalu menekankan pada 
penggunaan TIK, hanya akan membawa fokus pada proses input-output dari 
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teknologi tersebut. Para pengambil keputusan atau kelompok yang terlibat 
umumnya melupakan fungsi dan tujuan penggunaan teknologi tersebut. Oleh 
karena itu, pemahaman mengenai bagaimana interaksi antara aspek teknis dan 
non teknis (manusia, organisasi) perlu dilakukan. Teori jaringan-aktor (actor 
network theory/ANT) memberikan cara untuk memahami hal tersebut. 

Actor-Network Theory (ANT)  berkembang sejak pertengahan 1980-an 
melalui riset-riset empiris oleh Bruno Latour (1987), Michel Callon (1986), 
dan John Law (1987). ANT melihat pekerjaan sains secara fundamental tidak 
berbeda dari aktifitas-aktifitas sosial. Kerangka konseptual ANT adalah 
mengeksplorasi proses-proses kolektif dari sosioteknis. ANT menggunakan 
prinsip simetri umum untuk menjelaskan fenomena sosial dan bukan  berangkat 
dari pendekatan-pendekatan determinisme sosial, baik makro maupun mikro. 
Prinsip yang ke dua adalah heterogenitas utama, dimana sebuah analisis  berangkat 
dari jaringan yang memiliki unsur-unsur  manusia maupun non manusia, yakni 
artefak material. Entitas sosial dan entitas teknik merupakan realitas tunggal 
yang membentuk jaringan aktor.

Terdapat beberapa konsep penting dalam ANT, yaitu aktor/aktant dan 
jaringan (network).  Aktor mendefinisikan hubungan antara satu sama lain 
dengan perantara: seorang aktor pencipta  perantara dan menuliskan makna 
sosial ke dalamnya. Perantara menggambarkan jaringan  sekaligus  menyusun 
jaringan tersebut dengan memberi mereka bentuk (Callon, 1991). Aktor 
biasanya ditemukan dalam bentuk teks, artefak teknis, uang, atau keterampilan 
manusia. Jaringan adalah keterkaitan antara manusia, komponen teknologi, 
organisasi atau badan-badan teknologi (technology bodies) yang memiliki 
kepentingan terkait (Walsham & Sahay, 1999).   

ANT mendasari kerangka kerja konseptualnya dengan suatu pandangan 
kemenjadian (in the becoming), melalui serangkaian translasi dalam konfigurasi-
konfigurasi relasi (Callon, 1991). Hal yang fundamental bagi ANT bukanlah 
keadaan (state) melainkan gerak. Keberadaan entitas sosial merupakan keberadaan 
yang bersifat performatif, para aktor  itulah yang memberikan keberadaan 
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entitas sosial melalui kinerja (performance) mereka. Tetapi ini bukan berarti 
bahwa keberadaan entitas sosial mendahului keberadaan aktor-aktor dan aksi-
aksi mereka. Entitas sosial mengalami penyusunan, pembongkaran dan 
penyusunan kembali secara terus menerus melalui performance yang berlapis-
lapis. 

Cara pandang ANT yang khas tentang aksi dan aktor adalah adanya 
keagenan manusia dan non-manusia (objek-objek teknis) (Callon and Law, 
1989; Callon, 1991). Perbedaan mendasar dari keagenan manusia dan non-
manusia (objek-objek teknis) adalah agen manusia memiliki pilihan-pilihan, 
memutuskan pilihan-pilihan, dan mengharapkan sesuatu dari aksi-aksinya. 
Sebaliknya, agen non-manusia (material) tidak memiliki pilihan-pilihan. ANT 
memandang perbedaan ini tidak relevan dalam analisis empiris atas aksi. Untuk 
tujuan analisis, atribut aksi dapat diberikan juga pada objek-objek teknis. 
Penyebabnya, meski manusia sebagai inisiator aksi, proses beraksi tidak sepenuhnya 
berada dalam kendali inisiator tersebut. Perantara manusia dan non-manusia 
memberikan efek-efek tertentu yang memengaruhi aktor  manusia. Karena 
agen-agen manusia dan non-manusia sama-sama memberikan kontribusi ke 
dalam aksi, maka analisis atas aksi harus memperlakukan keduanya secara 
simetris. 

Semua unsur manusia dan non-manusia berperan dalam memelihara 
keutuhan jaringan. Jaringan heterogen adalah hal yang fundamental bagi ANT. 
Jaringan dan aksi merupakan suatu yang tidak terpisahkan. Suatu  aksi mendapat 
sumbernya dari jaringan dan suatu jaringan terbentuk dari aksi-aksi. Dalam 
perspektif teoritis yang ditawarkan ANT, entitas sosial dan entitas teknis adalah 
dua aspek yang dari sebuah realitas tunggal: jaringan aktor. 

ANT menganalogikan jaringan-aktor yang stabil seperti sebuah black box 
dalam pesawat (Priyatma, 2011). Ketika terjadi masalah dalam penerbangan, 
sebuah kotak hitam dapat dibuka dan diperlakukan sebagai aktor untuk 
keperluan analisis interaksi yang terjadi selama penerbangan. Dalam kajian 
ANT, upaya untuk membuka kotak hitam dilakukan melalui pemahaman 
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translasi (translation). Translasi adalah proses membentuk suatu jaringan. Callon 
(1991) mengelompokan translasi ke dalam empat momen sebagai berikut: 

1. Momen problematisasi (moment of problematization) adalah ketika 
suatu isu atau masalah dihadirkan oleh sebuah aktor (inisiator aksi) 
untuk menjadi perhatian aktor-aktor lain, dan ditransformasikan ke 
dalam masalah-masalah yang didefinisikan oleh aktor-aktor lain. Ak-
tor yang menginisiasi aksi tersebut berupaya mentranslasikan aktor-
aktor lain dengan cara mengangkat isu tersebut.

2. Momen penarikan (moment of interessment) yaitu apabila momen 
problematisasi berhasil, para aktor yang terstimulasi mungkin akan 
mengikuti inisiasi tersebut atau justru menolak. Inisiator aksi melan-
jutkan inisiasinya dengan berupaya meyakinkan aktor-aktor yang 
lain, bahwa apa yang diinisiasinya adalah penting bagi yang lain.

3. Momen pelibatan (moment of enrollment ) adalah saat para aktor mu- adalah saat para aktor mu-
lai saling mendelegasikan satu terhadap yang lain, dan saling menja-
jaki kompetensi. Saat itu berbagai bentuk  resistensi mulai teratasi. 
Apabila momen berhasil, aktor-aktor saling berperan satu terhadap 
yang lain.

4. Momen mobilisasi (moment of mobilization) terjadi kala jaringan-
aktor telah mendapatkan wujudnya, memiliki eksistensi temporal 
(bersifat durable) dan eksistensi spasial. Para aktor dan mediator telah 
sampai pada suatu keadaan konvergen, meski hakekatnya heterogen.

E-government dan Peningkatan Pelayanan Publik

Semangat pelayanan publik yang transparan dan akuntabel untuk mencapai 
good governance, diwujudkan melalui pemanfaatan TIK dalam pemerintahan. 
TIK dalam pemerintahan ini diwujudkan dalam bentuk pengembangan 
e-government. The World Bank Group mendefinisikan E-government sebagai,
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E-government refers to the use by government agencies of information technologies (such 
as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to 
transform relations with citizens, businesses, and other arms of government.

Sedangkan menurut Kementerian Informasi dan Komunikasi e-government 
adalah: 

Upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang 
berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan 
publik secara efektif dan efisien.

Pada intinya e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang 
dapat meningkatkan hubungan antara Pemerintah dan pihak-pihak lain. 
Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk 
baru seperti: G2C (Government to Citizen), G2B (Government to Business 
Enterprises), dan G2G (inter-agency relationship). 

Pengembangan e-government dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat 
kompleksitas pengembangan dan fasilitas yang disediakan untuk melayani 
masyarakat. Beberapa institusi dan pakar telah mengemukakan pendapat tentang 
level pengembangan e-government. Namun, pada intinya, level pengembangan 
e-government terdiri dari 4 level (Rokhman, 2008).

1. Level informasi: e-government hanya digunakan untuk sarana pub-
likasi informasi pemerintah secara online, misalnya profil daerah, per-
aturan, dokumen, dan formulir.

2. Level interaksi: e-government sudah menyediakan sarana untuk inter-
aksi dua arah antara pejabat pemerintah dengan masyarakat sebagai 
pengguna layanan publik, misalnya dalam bentuk sarana untuk me-
nampung keluhan, forum diksusi, atau hotline nomor telepon atau 
email pejabat.

3. Level transaksi: e-government sudah menyediakan sarana untuk ber-
transaksi bagi masyarakat dalam menggunakan layanan publik, yakni 
transaksi yang melahirkan kesepakatan yang dapat disertai dengan 
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pembayaran sebagai akibat dinikmatinya layanan publik yang telah 
digunakan. Misalnya transaksi untuk pembayaran pajak atau retibusi.

4. Level integrasi: semua pelayanan publik yang disediakan oleh pemer-
intah disamping disediakan secara konvensional juga disediakan se-
cara online melalui e-government.

Perkembangan dan Inisiatif Pengembangan E-government di desa 
Perkembangan e-government di Indonesia

Adopsi TIK oleh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia adalah hasil 
dari peraturan dan kebijakan pemerintah pusat. Hal ini dimulai ketika pemerintah 
pusat memberlakukan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2000 tentang 
Tim Koordinasi Telematika Indonesia atau TKTI (Bapenas, 2003). Tim ini 
mengkoordinasikan pengembangan TIK di sektor-sektor pemerintah dan 
swasta. Pada tahun 2001, pemerintah pusat mengeluarkan Instruksi Presiden 
Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Rencana Aksi Teknologi Informasi Komunikasi 
Nasional (Haryono & Widiwardono, 2003). Rencana aksi ini menyatakan 
bahwa TIK harus digunakan untuk memberdayakan warga negara, meningkatkan 
kesejahteraan mereka, mengurangi kemiskinan, dan menghilangkan kesenjangan 
digital. 

Tahun 2003 Pemerintah Indonesia meluncurkan dua instruksi penting, 
yaitu Inpres 9/2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) 
dan Inpres 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Implementasi e-government 
nasional. Fungsi utama TKTI adalah mengkoordinasikan dan mendorong 
pengembangan TIK di sektor pemerintah, bisnis dan masyarakat. Tim ini juga 
bertugas untuk meningkatkan komitmen aktor-aktor yang terlibat untuk 
meningkatkan penggunaan TIK untuk pembangunan. Sebagai hasilnya, beberapa 
pemerintah lokal telah mengadopsi dan mengimplementasikan TIK di dalam 
organisasi mereka, meskipun dilakukan tanpa koordinasi dan standarisasi dari 
pemerintah pusat (Nurdin, et.al., 2012). 
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Sedang tujuan utama Inpres 3/2003 dalam mengadopsi dan melaksanakan 
e-government adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, membangun 
komunikasi interaktif antara pemerintah dan bisnis, meningkatkan komunikasi 
antar pemerintah, meningkatkan efisiensi dan transparansi, dan memfasilitasi 
komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui Inpres ini diharapkan 
lembaga pemerintah termasuk pemerintah daerah mampu meningkatkan daya 
saing mereka dalam pembangunan global. Pada saat yang bersamaan, warga 
akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kebijakan pembangunan 
daerah.

Pemberlakuan kebijakan dan peraturan tersebut, mendorong pemerintah 
daerah dan lembaga pemerintah menggunakan TIK untuk mendorong good 
governance. Undang-undang ini sangat penting bagi perkembangan e-government 
di masa datang karena menjadi dasar hukum bagi pengembangan infrastruktur 
TIK. Meski demikian, pengembangan e-government di Indonesia secara resmi 
baru dimulai  ketika pemerintah memberlakukan Inpres 3/2003 tentang 
Kebijakan dan Strategi Implementasi e-government Nasional. Undang-undang 
ini diikuti oleh peluncuran pelaksanaan cetak biru e-government oleh Menteri 
Informasi dan Komunikasi pada tahun 2004 (Depkominfo, 2004). Cetak biru 
ini menyediakan tujuan, pedoman, dan standarisasi bagi pemerintah daerah 
dalam melaksanakan e-government.

Pengelolaan Sumber Daya Desa berbasis Sistem Informasi Desa 
(SID) 

Sistem Informasi Desa (SID) merupakan rangkaian dari beragam teknologi 
informasi dan piranti lunak yang dioperasikan oleh perangkat desa untuk 
mendukung percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat 
(Dewi, 2011). Sistem ini pertama kali dikembangkan oleh Combine Resource 
Information (CRI) di Desa Terong Bantul pada 2010. Melalui sistem ini, 
masyarakat dapat mengakses data dan informasi publik melalui beragam 
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perangkat teknologi informasi, baik di wilayah desa setempat–menggunakan 
media komunitas–maupun di luar wilayah desa melalui web desa.

Secara teknis, SID dikembangkan dengan menggunakan platform sistem 
operasi terbuka-bebas (free-open source) yang berbasis web (web-based). Versi 
pertama SID yang dikembangkan tahun 2011 memungkinkan database warga 
disimpan dan dipanggil kembali untuk memudahkan pelayanan publik seperti 
surat pengantar, surat kematian, KTP dan lain-lain. Dalam melakukan pendataan 
dibutuhkan 3 sumber data kependudukan yang bisa menjadi acuan untuk data 
kependudukan. Ketiga hal tersebut adalah (1) Data Kependudukan dari Kartu 
Keluarga, (2) Data Kependudukan Profil Desa, dan (3) Sumber dari komunitas 
yang dibentuk oleh Pemerintah Desa. Ketiga sumber ini sangat penting untuk 
mendapatkan data-data yang terbaru sekaligus mengklarifikasi data-data yang 
sudah tidak sesuai lagi. Secara umum SID digunakan untuk keperluan pelayanan 
publik seperti pelayanan surat-menyurat dan kegiatan administrasi lainnya. 

Versi terbaru SID adalah versi 3.0 dimana modul Analisis Kemiskinan 
Partisipatif (AKP) telah dipasang ke dalam aplikasi ini. Modul AKP ini menjadi 
alat bagi warga dan pemerintah desa untuk melakukan analisis kemiskinan di 
wilayah mereka. Modul AKP dikembangkan oleh CRI bekerjasama dengan 
Institute for Development and Economic Analysis (IDEA) di Kabupaten 
Gunung Kidul Yogyakarta. Proses pengembangannya dilakukan selama tahun 
2012-2013. Ujicoba SID-AKP telah dilakukan di 6 desa di Gunung Kidul. 
Namun demikian, pemanfaatannya belum maksimal karena masih sebatas 
analisis partisipatif.2 Sampai dengan akhir tahun 2013, SID telah diperkenalkan 
kepada 200 desa di Indonesia. 

Penerapan SID dikoordinasikan oleh CRI sebagai inisiator program dan 
pengembang aplikasi ini. Dalam pelaksanaan dan pemanfaatannya, CRI 
didukung oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat atau lembaga pemerintah 
lainnya seperti IDEA, BPBD Sleman, PNPM, ACCESS, UNDP/MRR. Bentuk 

2 Wawancara dengan Elanto Wijoyono (CRI) dan Bambang Hery (IDEA), 14 Desember 
2013. 
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kerjasama antara lembaga-lembaga tersebut dilakukan secara formal melalui 
perjanjian, dengan tugas dan fungsi yang telah disepakati. 

Membangun Kedaulatan Informasi melalui Gerakan Desa 
Membangun (GDM)

Gerakan Desa Membangun (GDM) merupakan inisiatif kolektif desa-
desa untuk mengelola sumber daya desa dan tata pemerintahan yang baik3. 
Gerakan ini lahir sebagai kritik atas praktik pembangunan perdesaan yang 
cenderung dari atas ke bawah (top down) dibanding dari bawah ke atas (bottom 
up). Akibatnya, desa sekadar menjadi objek pembangunan. Gerakan ini tercetus 
pada tanggal 24 Desember 2011 di Desa Melung, Kedungbanteng, Banyumas. 
Saat itu, Pemerintah Desa Melung menyelenggarakan Lokakarya Desa 
Membangun (LDM) dengan mengundang Pemerintah Desa Mandalamekar, 
Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya sebagai kawan diskusi. Desa Mandalamekar 
telah mendapatkan penghargaan internasional atas usahanya melakukan 
konservasi air. 

Keberhasilan Desa Mandalamekar ini mendorong perangkat Desa Melung 
dan beberapa pegiat informasi dari Yogyakarta untuk menimba ilmu dan 
pengetahuan mengenai pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan 
pelayanan kepada masyarakat. Dalam pertemuan tersebut disepakati strategi 
yang akan digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu dengan “...menunjukkan 
prestasi dan praktik baik pengelolaan desa, baik secara administratif, pelayanan 
publik, dan pengelolaan program pembangunan...” 4

Upaya GDM untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui 
pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi desa yang disebut sebagai 
Mitra Desa dan web desa. Mitra Desa adalah piranti lunak berbasis open source 
yang dikembangkan oleh Infest Yogyakarta. Pengembangan aplikasi ini diinspirasi 
oleh beberapa aplikasi pengelolaan data dan informasi desa seperti aplikasi 

3 http://desamembangun.or.id/siapa-kami/
4 http://desamembangun.or.id/siapa-kami/
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Sistem Informasi Desa (dikembangkan oleh CRI), Sistem Administrasi 
Kependudukan (SIAK), Prodesa (dikembangkan oleh Kemendagri) dan web 
World Bank.5 Seiring perjalanan waktu, fitur Mitra Desa makin bertambah 
dan nama Mitra Desa berubah menjadi Lumbung. Versi terbaru Mitra/Lumbung 
memiliki fitur penanda peta yang memungkinkan pengguna menandai sumber 
daya desa seperti kepemilikan lahan, jalan desa, dan sungai. Web desa adalah 
upaya GDM untuk menyebarluaskan informasi mengenai desa oleh pewarta 
warga. Untuk menyukseskan upaya ini, GDM bekerja sama dengan Penyedia 
Nama Domain Indonesia (PANDI) meluncurkan gerakan 1000 web desa dan 
mengusulkan nama domain desa.id.6 GDM telah menyosialisasikan gerakannya 
di sejumlah wilayah di Indonesia seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa 
Timur dan Sumatera Barat. Hingga Desember 2013, tercatat 25 desa telah 
menggunakan Mitra untuk pendataan warga dan pelayanan masyarakat. 
Sedangkan jumlah desa yang telah memiliki web sebanyak 500 desa. 

GDM dikelola oleh sejumlah lembaga dan individu dengan karakteristik 
dan kemampuan masing-masing. Pada saat pertemuan pertama, GDM antara 
lain didukung oleh Komunitas Pengembang BlankOn Banyumas, Komunitas 
Peduli Slamet, Komunitas Blogger Nusantara, Infest. Dengan model organisasi 
yang cair dan terbuka, GDM membuka peluang kepada siapapun, baik organisasi 
maupun individu untuk bergabung. Menurut Irsyadul Ibad, model organisasi 
GDM diinspirasi oleh Jalin Merapi7, dimana siapapun bisa dan boleh bergabung8.

SID dan GDM dalam Analisis Actor Network Theory

Pengetahuan dan artefak seringkali digambarkan secara sosial atau secara 
alamiah. Untuk dapat melampaui keduanya, diperlukan dimensi yang berbeda, 

5 Wawancara dengan Khayat, Pengembang Mitra Desa/Infest, 13 Desember 2013. 
6 Wawancara dengan Supriyanto, Pegiat GDM 15 Desember 2013. 
7 Jalin Merapi adalah komunitas pengelola informasi bencana Gunung Merapi di 

Yogyakarta. Komunitas ini didirikan tahun 2006 dan berperan aktif dalam erupsi tahun 2010. 
Model organisasi ini adalah cair, terbuka dan tidak terikat. Penggerak utama Jalin Merapi adalah 
radio-radio komunitas yang berada di lereng Merapi  (Dewi, 2012).

8 Wawancara dengan Irsyadul Ibad, Direktur Infest Yogyakarta, 10 Desember 2013. 
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yaitu proses konstruksi sosial/alamiah yang mengarah pada stabilisasi jaringan 
yang kuat (Latour, 1992). ANT menangani tantangan ini dengan mengungkap 
realitas sebagai transisi dalam “proses menjadi” (in its becoming)  dan sebagai 
penciptaan lintasan (trajectories). Dalam konteks pembahasan SID dan GDM, 
bagian ini akan menjelaskan masing-masing inisitiaf dengan menggunakan 
sudut pandang sosiologi translasi. Namun sebelum itu, perlu dipetakan terlebih 
dulu siapa aktor dan jaringan dalam SID dan GDM. 

Aktor manusia dalam SID terdiri dari CRI sebagai pengembang aplikasi 
SID dan Pemerintah Desa Terong sebagai penggagas konsep pengelolaan 
informasi dan pemerintahan desa; lembaga pendukung (IDEA, PNPM, UNDP, 
Ford Foundation, BPBD, ACCESS, dan pegiat desa lain yang telah menggunakan 
SID). Aktor non-manusia dalam SID terdiri dari piranti lunak yang dikembangkan 
oleh tim IT CRI, sistem operasi komputer yang bebas dan terbuka (GNU 
Linux), internet dan perangkat TIK lainnya9. Interaksi antara keduanya terjadi 
secara timbal balik dan saling mengkontruksi bentuk hubungan tersebut. 

Gerakan Desa Membangun memiliki aktor manusia berupa individu dan 
organisasi. Beberapa aktor yang dapat dipetakan dalam GDM antara lain: 
Gedhe Foundation, Infest , BlankOn Banyumas, Komunitas Peduli Slamet, 
Blogger Nusantara, Desa Mandalamekar di Tasikmalaya dan Desa Melung di 
Banyumas. Sementara aktor non-manusia adalah piranti lunak Mitra Desa 
yang dikembangkan oleh Infest, sistem operasi yang bebas dan terbuka (BlankOn 
dan Ubuntu), serta internet.10 

Jaringan-aktor dalam SID dan GDM akan dibedah dengan menggunan 
sosiologi translasi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Callon (1986). 
Translasi adalah proses membentuk suatu jaringan, proses penyelarasan 
kepentingan beragam rangkaian aktor dengan kepentingan aktor fokus. Secara 
ringkas, translasi adalah proses penciptaan aktor-jaringan. Proses ini terdiri dari 
empat momen/tahap utama, yaitu momen problematisasi (moment  of 

9 Wawancara dengan Elanto Wijoyono (CRI, 13 Desember 2013)
10 Wawancara dengan Irsyadul Ibad (Infest), Sugianto (Komunitas Peduli Slamet), 

Pradna (Blogger Banyumas), Prianton (BlankOn Banyumas), 15 Desember 2013. 
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problematization), momen penarikan (moment of interessment ), momen pelibatan 
(moment of enrollment), dan momen mobilisasi (moment of mobilization). Banyak 
aktor dalam sebuah organisasi mungkin terlibat dalam proses yang berbeda 
dari terjemahan, masing-masing dengan karakteristik yang unik. Untuk tujuan 
kejelasan, sangat penting untuk fokus pada aktor tunggal, dari sudut pandang 
proses penerjemahan yang ingin kita lihat (Callon, 1986; Walsham, 1997). 
Keempat momen ini akan digunakan untuk mengetahui perkembangan SID 
dan GDM. 

1. Momen Problematisasi

Momen problematisasi muncul ketika suatu isu atau masalah dihadirkan 
oleh sebuah aktor (inisiator aksi) untuk menjadi perhatian aktor-aktor lain, 
dan ditransformasikan ke dalam masalah-masalah yang didefinisikan oleh 
aktor-aktor lain. Aktor yang menginisiasi aksi tersebut berupaya mentranslasikan 
aktor-aktor lain dengan cara mengangkat isu tersebut dan menetapkan diri 
sebagai Obligatory Passage Point atau OPP (Callon, 1986). 

Dalam konteks pengembangan SID, momen ini tercipta pada 2009 saat 
Pemerintah Desa Terong menyampaikan masalah pengelolaan data dan informasi 
desa dalam diskusi terbatas dengan CRI. Dari pertemuan ini lahir kesepakatan 
untuk mengembangkan sistem informasi desa. Pertemuan ini juga menetapkan 
CRI sebagai OPP.  Kemudian pada tahun 2010 dalam seminar dan launching 
SID di acara Jagongan Media Rakyat (JMR), CRI sebagai inisiator menekankan 
pentingnya pengelolaan sumber daya alam di desa dengan menggunakan TIK, 
sekaligus tata kelola pemerintahan desa. Seminar yang dihadiri ratusan peserta 
dari berbagai latar belakang ini merupakan cara untuk mentransformasikan 
masalah dari OPP kepada khalayak yang lebih luas. 

Sedangkan pada kasus GDM, momen ini tercipta pada 2011 dalam 
lokakarya I GDM di desa Melung Banyumas, yang dihadiri oleh pegiat informasi 
pedesaan dari wilayah Banyumas dan perangkat Desa Mandalamekar, Tasikmalaya. 
Dari lokakarya ini disepakati adanya upaya mengembalikan “kedaulatan informasi 
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kepada desa”. Wacana mengenai pengelolaan sumber daya dan kedaulatan 
informasi di desa ditransformasikan dari OPP kepada peserta diskusi. Momen 
berikutnya adalah acara Festival Jawa Kidul di Desa Manadalamekar tahun 
2012. Festival ini didukung dan dihadiri oleh lembaga pemerintah, LSM, 
pemerintahan desa di wilayah Jawa barat dan Jawa tengah bagian utara. 
Penyelenggaraan Festival ini dilakukan atas kerjasama Blogger Nusantara, 
Pemerintah Desa Mandalamekar, Infest dan Gerakan Desa Membangun. 

2. Momen Penarikan

Apabila momen problematisasi berhasil, para aktor yang terstimulasi 
mungkin mengikuti inisiasi tersebut atau menolak. Inisiator aksi melanjutkan 
inisiasinya dengan berupaya meyakinkan aktor-aktor yang lain, bahwa apa 
yang diinisiasinya adalah penting bagi yang lain (Callon, 1986). Paska launching 
SID bulan Agustus 2012, CRI mendapat banyak permintaan dari desa dan 
lembaga lain untuk menerapkan SID di wilayah/organisasi mereka. Selama 
rentang 2011-2013 desa-desa di wilayah kabupaten Temanggung, lereng Gunung 
Merapi, lereng Gunung Merbabu, Gunung Kidul, Kebumen, Nusa Tenggara 
Barat dan Nusa Tenggara Timur tertarik untuk menggunakan SID. Selain itu, 
lembaga yang bekerja sama dengan CRI makin banyak dengan fokus pengelolaan 
informasi desa yang makin beragam (kemiskinan, penanggulangan bencana, 
transparansi). Hasilnya, sampai dengan Desember 2013, sebanyak 200 desa di 
seluruh Indonesia yang telah memasang SID. 

Sementara itu, lokakarya I GDM di Desa Melung mendorong penyelenggaraan 
lokakarya sejenis di wilayah lain seperti Banyumas, Majalengka, Madiun, dan 
Pemalang. Selama rentang bulan Desember 2011 hingga Desember 2013, 
GDM telah menyelenggarakan lebih dari 20 lokakarya di sejumlah wilayah 
dengan beragam topik dan kajian. Inisiator GDM memperluas jaringan melalui 
kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah lain, termasuk ikut membahas 
RUU Desa bersama Pansus DPR RI pada November 2012.
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3. Momen Pelibatan

 Para aktor mulai saling mendelegasikan satu terhadap yang lain, saling 
menjajaki kompetensi. Berbagai bentuk  resistensi mulai teratasi. Aktor utama 
mendefinisikan peran yang akan dimainkan oleh aktor-aktor lain dan bagaimana 
cara masing-masing aktor tersebut berhubungan dalam jaringan tersebut (Callon, 
1986). Kerjasama CRI sebagai aktor utama dengan lembaga lain menghasilkan 
pengembangan versi baru SID. Contohnya, kerja sama dengan IDEA menghasilkan 
modul AKP mengingat IDEA adalah LSM yang memusatkan perhatian pada 
perencanaan pembangunan dan advokasi anggaran. Dalam penerapan Modul 
SID-AKP ini, proses pengumpulan data dan analisis dilakukan secara partisipatif 
sebagaimana yang biasa dilakukan oleh IDEA kepada wilayah dampingannya. 
Dalam konteks ini, CRI bertindak sebagai pihak yang mengembangkan 
aplikasinya, sedangkan IDEA bertugas untuk mengawal proses analisis kemiskinan 
tersebut.  

Pembagian tugas dan peran di GDM dibedakan menjadi beberapa jenis, 
seperti: pengembangan aplikasi dan masalah teknis oleh Infest; publikasi dan 
pelatihan jurnalisme warga oleh Blogger Banyumas; dan tata kelola pemerintahan 
desa oleh Perangkat Desa Mandalamekar. Pembagian tugas dan peran ini 
dilakukan karena masing-masing lembaga telah memiliki kompetensi dan fokus 
gerakan sebelum bergabung dengan GDM. Sebagai contoh, Infest telah lama 
bergerak di bidang perlindungan buruh migran dengan menggunakan teknologi 
tepat guna. Untuk mendukung program-program kerja mereka, Infest memiliki 
tim khusus yang menangani IT termasuk membuat program/aplikasi yang 
sesuai kebutuhan. Tak heran jika dalam GDM, Infest dan BlankOn dipercaya 
untuk mengembangkan aplikasi pendukung GDM. 

4. Momen Mobilisasi

Jaringan-aktor telah mendapatkan wujudnya, memiliki eksistensi temporal 
(bersifat durable) dan eksistensi spasial. Para aktor dan mediator telah sampai 
pada suatu keadaan konvergen, meski hakekatnya heterogen. Aktor utama 
‘meminjam’ kekuatan sekutu dan mengubah mereka menjadi juru bicara 
(Callon, 1986). 
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Momen mobilisasi dalam pengembangan SID terjadi dua kali, yaitu pada 
tahun 2010 dan 2013. Tahun 2010, Desa Terong berhasil Lomba Desa Tingkat 
Kabupaten Bantul. Salah satu faktor penentu keberhasilan Desa Terong dalam 
lomba ini adalah penggunaan dan pemanfaatan SID untuk pelayanan publik. 
Momen inilah yang menjadikan Kepala Desa Terong diundang ke banyak desa 
dan acara untuk berbagi pengalamannya. Momen mobilisasi kedua adalah saat 
peluncuran SID versi 3 tahun 2013 di Desa Nglanggeran, Gunung Kidul. 
Dalam acara ini, Kepala Desa Nglanggeran berbagi pengalaman melakukan 
analisis kemiskinan secara partisipatif di wilayahnya. Berdasarkan hasil analisis 
ini, jumlah penduduk miskin di Desa Nglanggeran berkurang karena penentuan 
penduduk miskin dilakukan secara bersama-sama dan melalui proses verifikasi 
masyarakat. 

Keadaan konvergen yang tercapai dalam GDM terwujud dalam rangkaian 
lokakarya yang dilakukan pada rentang Desember 2011-April 2012. Dalam 
lokakarya tersebut, visi dan misi GDM terus menerus disampaikan kepada 
desa-desa peserta lokakarya sehingga tercapai kesepahaman mengenai tujuan 
GDM. Materi yang disampaikan dalam lokakarya cukup beragam, mulai dari 
konsep dan visi misi GDM misalnya mengenai good governance atau konservasi 
lingkungan,  hingga aspek teknis seperti bagaimana memasang sistem operasi 
Ubuntu atau bagaimana menulis artikel. Selain itu, keberhasilan Desa 
Mandalamekar dan Desa Melung dalam pengelolaan informasi desa dengan 
menggunakan aplikasi Mitra Desa, menyebabkan kedua Kepala Desa tersebut 
sering diundang untuk berbagi pengalaman.

Berdasarkan pengalaman pengembangan SID dan GDM melalui empat 
momen yang telah dijelaskan, terdapat beberapa hal yang dapat diambil sebagai 
pelajaran, yaitu: 

1. Aspek teknis/teknologi

Agar e-government dapat bekerja di desa, perlu dikembangkan dan digunakan 
teknologi yang tepat dan sesuai kebutuhan pengguna. Pengembangan SID 
merupakan upaya untuk mengatasi masalah pengelolaan data yang dihadapi 
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oleh perangkat desa. Pengelolaan data ini tak sekadar mengumpulkan data saja, 
namun juga mencakup bagaimana memanfaatkan data tersebut sebagai dasar 
pengambilan keputusan di semua level pemerintahan. Penambahan modul 
analisis kemiskinan partisipatif dalam aplikasi SID memungkinkan perangkat 
desa dan warganya mengambil keputusan untuk mengatasi masalah kemiskinan 
di wilayahnya. Sebagai contoh, Karang Taruna Desa Kandangan, Temanggung, 
berencana membuat bank zakat berdasarkan data yang dikumpulkan tersebut.11 
Melalui bank zakat ini, diharapkan penyaluran zakat menjadi lebih tepat sasaran. 
Selain itu, penggunaan sistem operasi bebas (open source software) telah menjawab 
persoalan yang dihadapi oleh perangkat Desa Melung yaitu ancaman virus 
komputer.12 Perangkat Desa Melung telah lama menghadapi masalah kerusakan 
komputer akibat virus dan harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk 
mengatasi masalah tersebut. Semenjak migrasi ke sistem operasi yang baru, 
biaya perawatan komputer berkurang secara drastis. Bahkan, mereka mampu 
menerjemahkan sistem operasi berbahasa banyumas. 

Namun demikian, agar pemanfaatan e-government mencapai hasil maksimal, 
perlu diperhatikan kemampuan perangkat desa dalam menggunakan TIK. 
Oleh karena itu,  pendampingan yang intensif harus disiapkan untuk memastikan 
penggunaan dan pemanfaatan aplikasi sistem pengelolaan informasi desa 
berjalan sesuai tujuan. 

2. Aspek organisasi

 Keterlibatan dan partisipasi lembaga lain sebagai jaringan-aktor memiliki 
peran penting untuk mengoptimalkan e government di desa. Model organisasi 
yang cair dan terbuka seperti yang dilakukan oleh GDM terbukti berhasil 
menarik minat lembaga lain untuk ikut mengembangkan GDM. Namun 
demikian, sebelum memutuskan untuk menggunakan model ini, para inisiator 
perlu memastikan fungsi, peran dan tugasnya masing-masing agar tidak terjadi 

11 Wawancara dengan Ketua Karang Taruna Desa Kandangan Kabupaten Temanggung, 
13 Desember 2013. 

12 http://melung.desa.id/2013/02/20/melung-pelopori-penggunaan-teknologi-open-
source-di-perdesaan/
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tumpang tindih dan lempar tanggung jawab. Pembagian tugas berdasar 
kompetensi dan kemampuan dalam kasus GDM menghasilkan tim kerja yang 
solid. 

3. Aspek publikasi

GDM memanfaatkan media sosial dan website sebagai media publikasi 
kegiatan mereka. GDM mendorong desa untuk menulis minimal 5 artikel di 
web desa dalam setiap bulan selama 3 bulan sebagai syarat untuk mendapatkan 
aplikasi Mitra Desa. Selain itu, para kepala desa didorong untuk membuat 
akun di sosial media (khususnya twitter) sebagai media untuk mengabarkan 
situasi terkini di desa mereka. Strategi ini cukup berhasil memobilisasi desa 
dan menarik perhatian masyarakat berkaitan dengan masalah desa. 

Penutup

Teori Jaringan Aktor (Actor Network Theory) telah digunakan dalam tulisan 
ini untuk menganalisis proses pembentukan jaringan atau translasi. Berdasarkan 
penjelasan Callon (1986) mengenai tahapan pembentukan translasi, inisiatif 
e-government di desa yang dilakukan oleh SID dan GDM dapat dilihat dari 
empat momen yaitu momen problematisasi, momen penarikan, momen 
pelibatan dan momen mobilisasi. Dari keempat momen tersebut, beberapa hal 
yang dapat disimpulkan antara lain: pemilihan teknologi yang tepat dan sesuai 
kebutuhan pengguna, model organisasi yang terbuka sehingga memungkinkan 
pelibatan aktor lain yang lebih luas dan konvergensi media, dan TIK sebagai 
sarana publikasi dan informasi dari desa kepada publik yang lebih luas dan dari 
publik kepada desa.

Meskipun ANT dapat diterapkan untuk menganalisis e-government di 
desa, namun masih banyak hal yang belum diungkap dalam paper ini. Analisis 
mobilisasi jaringan lokal dan global, belum banyak diungkap dalam paper ini. 
Padahal jika ditelusuri lebih jauh akan tergambar peta hubungan antar aktor 
dalam jaringan lokal maupun global. Selain itu, paper ini juga belum mampu 
menunjukkan masalah-masalah yang muncul dalam proses translasi. Penelitian 
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selanjutnya diharapkan mampu mengungkap problem-problem tersebut agar 
dapt merumuskan e-government yang mampu bekerja tak hanya di level desa, 
tapi juga di semua level pemerintahan. 
  



111Jurnal MANDATORY, Vol. 10, No. 2, 2013

Membuat E-Government Bekerja di Desa

Daftar Pustaka

Donny, B. U. (2004). Fakta & Kondisi e-government di Indonesia. Makalah pada 
Seminar Teknologi Informasi “Solusi Permasalahan Social Engineering 
dalam penerapan E-Government”, Bandung, 9 Maret 2004.

UNPAN. (2011, Dec.). Definition of basic concepts and terminologies in 
governance and public administration. Diunduh dari http://unpan1.
un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan022332.pdf.

Callon, M. (1986). Some elements of a sociology of translation: Domestication 
of the scallops and the fishermen of St. Brieuc Bay. In J. Law (Ed.), 
Power, action and belief: A new sociology of knowledge?), London, Boston, 
and Henley: Routledge & Kegan Paul, pp. 196-233. 

Callon, M. (1991). Techno-economic networks and ir-reversibility. In J. Law 
(Ed.), A Sociology of Monsters: Essays on Power, Technology and Domination. 
London: Routledge. 

Callon, M. & J. Law. (1997). After the individual in society: lessons on 
collectivity from science, technology and society. Canadian Journal of 
Sociology 22(2), 165-182. 

Dewi, A. S. (2011). The Role of Local e-government in Bureaucratic Reform in 
Terong, Bantul District, Yogyakarta Province Indonesia. Internetworking 
Indonesia Journal 1(1).

Furuholt, B. & Wahid, F. (2008).  E-government Challenges and the Role of 
Political Leadership in Indonesia : the Case of Sragen. Proceedings of the 
41st Hawaii International Conference on System Sciences. 

Graafland-Essers, I., & Ettedgui, E. (2003). Benchmarking E-government in 
Europe and the US. Statistical Indicators Benchmarking in the Information 
Society. Retrieved from http://www.mafhoum.com/press5/155T41.pdf 

Haryono, T., & Widiwardono, Y. K. (2003). Current Status and Issues of 
E-government in Indonesia. Association of Southeast Asian Nations: 



112 Jurnal MANDATORY, Vol. 10, No. 2, 2013

Ambar Sari Dewi

http://www.aseansec.org/13757.htm. 
 Heeks, R. (2003). Most e-Government-for-Development Projects Fail : How Can 

Risks be Reduced? IDPM.
Heeks, R.  (2006). Implementing and Managing eGovernment. London: Sage. 
Kunstelj, M., &  Vintar, M. (2004).  Evaluating the Progress of E-government 

Development: A Critical Analysis. Information Polity. 
Kuschu, I., & Kuscu, M. (2003). From E-government to M-government: Facing 

the Inevitable. Proceeding of 3rd European Conference on E-government. 
Jaeger, P. T. (2006). Assessing Section 508 Compliance on Federal E-government 

Website: A Multi- Method, User Centred Evaluation of Accessibility for 
Persons with Disabilities. Government Information Quarterly 23. 

Latour, B. (1987). Science in action: How to follow scientists and engineers through 
society. Milton Keynes: Open University Press. 

Lee, S. M., Tan, X., & Trimi, S. (2005). Current Practices of Leading 
E-government Countries. Communication of the ACM 48(10), 99-104. 

Latour, B. (1992). One turn after the social turn. In E. McMullin (Ed.), The 
social dimensions of science), Notre Dame: University of Note Dame Press.

Latour, B. (1992). Where are the missing masses? The sociology of a few 
mundane artifacts. In W. E. Bijker and J. Law (Eds.). Shaping technology/
building society: Studies in sociotechnical change. Cambridge, MA and 
London: MIT Press. 

Latour, B. (1993). We have never been modern. Cambridge, MA: Harvard 
University Press. 

Law, J. (1987). Technology and heterogeneous engineering: The case of 
Portuguese expansion. In W. E. Bijker, T. P. Hughes & T. J. Pinch 
(Eds.). The social construction of technological systems: New directions in the 
sociology and history of technology. Cambridge, MA: MIT Press. 

Law, J. (2003). Notes on the Theory of the Actor Network: Ordering, Strategy and 
Heterogeneity. Centre for Science Studies, Lancaster University, Lancaster 
LA1 4YN. 

Law, J. & Callon, M. (1992). “The life and death of an aircraft: a network 



113Jurnal MANDATORY, Vol. 10, No. 2, 2013

Membuat E-Government Bekerja di Desa

analysis of technical change”. In W. E. Bijker and J. Law (Eds.), Shaping 
technology/building society:studies in sociotechnical change). Cambridge, 
MA: MIT Press. 

Lyytinen, K., and R. Hirschheim. (1987). Information Systems Failures: A 
Survey and Classiacation of the Empirical Literature. Oxford Surveys in 
In- formation Technology 4, 257–309. 

Myers, M. D. (1994). A Disaster for Everyone to See: An Interpretive Analysis 
of a Failed IS Proj- ect. Accounting, Management and Information 
Technologies 4(4): 185–201

Nugroho, Y. And Sujarwoto, Decentralization and Government Online 
Networking in Indonesia, Center  for Development Informatics, 
University of Manchester, 2011

Nurdin, Stockdale & Scheepers, (2012), Benchmarking Indonesian Local 
E-government , PACIS 2012 Proceedings. Presented on 14 July 2012 at 
PACIS Conference in Ho Chi Minh City Vietnam. Available online at: 
http://www.pacis2012.org/index.php?act=paperdetail&pid=61 . Paper 
61 

Stanforth, C. (2006, Spring). Using Actor-Network Theory to Analyze 
E-government Implementation in Developing Countries. Information 
Technologies and International Development 3(3), 35–60. 

Priyatma, J. E., (2011), Understanding Strategy For E-government Development 
Using Actor-Network Theory, Proceedings of The 1st
International Conference on Information Systems For Business Competitiveness 

(ICISBC) 2011.
Rokhman, A. (2008, Juli). Potret dan Hambatan E-government di Indonesia. 

Jurnal Inovasi Online11(20). Diunduh dari http://io.ppijepang.org/
article.php?id=263.

Sauer, C. (1999). Deciding the Future for IS Fail- ures: Not the Choice You 
Might Think.” In B. Galliers and W. L. Currie (ed),  Re- thinking 
Management Information Systems, 279–309. Oxford: Oxford University 
Press. 



114 Jurnal MANDATORY, Vol. 10, No. 2, 2013

Ambar Sari Dewi

Walsham, G., & Sahay, S. (1999, March). GIS for district-level administration 
in India: Problems and Opportunities. MIS Quarterly 23(1), 39-66. 



115Jurnal MANDATORY, Vol. 10, No. 2, 2013

TIK, MEDIA KOMUNITAS, DAN PEMBERDAYAAN 
KOMUNITAS: BERANGKAT DARI DINAMIKA 
LAPANGAN
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Abstract

The use of information and communication technology (ICT) is only 
a means to empower community, not an end itself. In this sense, what 
matters most is not the number of users of certain techology platforms, 
or the novelty of the technology, or even the abundancy of the machine. 
Instead, the central point should be about the effectiveness of certain 
technologies in empowering community. In addition, a community 
empowerment program should not solely be regarded as a short term and 
top down project. Therefore, a platform is chosen because it fits best for 
community needs and aspiration. After assessing various community media 
from television to blog, and from community initiated to government-
led program, the author concludes that there are some weaknessess in 
the implementation ranging from low community awareness of the 
use of ICT, limitation in human resources, regulatory framework, and 
sinergy among actors. 

 Keywords:  ICT and empowerment, community media, citizens 
journalism, PLIK/MPLIK.
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Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia selama 
satu setengah dekade terakhir telah memberi pengaruh terhadap sendi-sendi 
kehidupan. Bidang sosial-ekonomi-politik-budaya merupakan aspek yang 
paling terpengaruh, baik secara langsung maupun tidak. Media, handphone, 
Internet, dan aplikasi media sosial seperti Facebook, Twitter, Youtube, telah 
menjadi kosakata yang akrab dengan urat nadi masyarakat. Meskipun demikian, 
dilihat dari lanskap keberagaman kondisi Indonesia yang terbentang dari Sabang 
sampai Merauke, perkembangan infrastuktur dan content TIK di Indonesia 
sampai saat ini masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Hanya sebagian 
kecil yang terserap di pedesaan. Pada tataran diskusi yang lebih praktis, 
pemanfaatan TIK disinyalir belum mampu menjawab berbagai persoalan riil 
masyarakat. Pemanfaatan TIK misalnya, belum memberi dampak bagi peningkatan 
kesejahteraan warga atau reformasi hukum secara sistemik.

Tesis sederhana di atas terlihat dari euforia perkembangan media massa, 
Internet, dan telekomunikasi dalam keseharian masyarakat Indonesia yang 
berkorelasi pada dua kutub. Pertama, komunitas yang mampu mengakses 
teknologi cenderung semakin berpengetahuan, semakin berdaya, dan memiliki 
peluang dalam banyak hal. Kedua adalah komunitas yang seolah hanya menjadi 
sasaran “proyek pemanfaatan teknologi” dan terus-menerus berkutat dengan 
ketertinggalan dan kemiskinannya. Fenomena kesenjangan digital ini secara 
nyata tampak dari bangkitnya kelas menengah sebagaimana dipotret Majalah 
Tempo 20-26 Februari 2012. Kondisi ekonomi Indonesia yang relatif berangsur-
angsur membaik paska krisis 1998 melahirkan kelas menengah yang konsumtif 
dan akrab dengan TIK, namun kehadiran mereka tidak identik sebagai motor 
penggerak pembangunan ekonomi dan politik di Indonesia.1

1  Menurut Bank Dunia, seseorang disebut kelas menengah bila pengeluaran 
perkapitanya US$ 2-20 perhari. Pada 2010, jumlah orang di kelas ini mencapai 130 juta atau 
56,6 persen dari total penduduk Indonesia. Sedangkan AC Nielsen menyebut angka 30 jutaan, 
dan akan berlipat dua pada 2015. Asian Development Bank mengkalkulasi kelas ini mencapai 81 
juta penduduk (Tempo, 20-26 Februari 2012, 58).
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Model-model pemberdayaan komunitas melalui TIK yang pernah diinisiasi 
dan berkembang di Indonesia tercatat cukup banyak, apalagi yang terkait 
dengan teknologi tepat guna. Namun di antara beragam program tersebut, 
tidak banyak yang memfokuskan pada pengembangan media komunitas berbasis 
TIK. Tulisan ini mendiskusikan lebih jauh tiga model pemberdayaan warga 
melalui pemanfaatan TIK yang berfokus pada optimalisasi Internet, teknologi 
media, maupun integrasi keduanya. Pemberdayaan berbasis Internet tampak 
dari program Internet murah berbasis kemandirian warga bernama RT/RW.
Net dan program yang digagas oleh Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi 
dan Informatika (Kemkominfo) yakni Pusat Layanan Internet Kecamatan 
(PLIK) dan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). Selanjutnya 
pemberdayaan yang memfokuskan pada media komunitas berupa radio dan 
televisi komunitas. Terakhir pemberdayaan yang menggabungkan antara media 
dan Internet adalah blog komunitas yang mengedepankan prinsip jurnalisme 
warga (citizen journalism). 

Terlepas dari kelebihan dan kekurangan masing-masing program, 
pemanfaatan TIK pada dasarnya berpotensi strategis sebagai alat pemberdayaan 
komunitas. Dalam konteks demokrasi, TIK mendorong perubahan cara 
komunitas mengartikulasikan kebutuhan dan aspirasinya (Yanuar Nugroho & 
Sofie Shinta Syarief, 2012, 66; Sugeng Wahjudi, 2013, 273; Dani Fadillah, 
2013, 302; Rulli Nasrullah, 2013: 349). Dari saluran perwakilan dengan sistem 
birokasi tradisional berjenjang, menjadi lebih personal, langsung, dan interaktif. 
TIK juga mendorong adanya keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas para 
pengambil kebijakan sekaligus memudahkan publik untuk berkomunikasi dan 
mengakses infomasi. Akses informasi yang terbuka lebar bagi komunitas-
komunitas di negeri ini pada akhirnya memperbesar kesempatan partisipasi 
setiap warga negara. 
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Masyarakat Informasi dan Komunitas Baru di Era Konvergensi

Menurut Zachos A Polyviou (2007, 3), masyarakat informasi adalah 
masyarakat yang menggunakan TIK untuk mencukupi intensitas kebutuhannya 
yang tinggi terhadap informasi. Masyarakat informasi memiliki kesadaran 
bahwa informasi adalah sumber kekuatan untuk terlibat dalam proses pengambilan 
keputusan yang baik bagi dirinya sendiri, bertindak secara kritis dalam upaya 
memperbaiki keadaan dan mengatasi masalahnya sendiri, serta mampu terlibat 
dalam proses-proses sosial dan politik, termasuk dalam proses pengambilan 
keputusan publik yang dilakukan komunitasnya. Alwi Dahlan (dalam Ana 
Nadhya Abrar 2003, 13) mendefinisikan masyarakat informasi sebagai masyarakat 
yang terkena terpaan (exposure) media massa dan komunikasi global yang yang 
sadar infomasi sehingga mendapat penerangan yang cukup. Sementara itu, 
Sony Yuliar et. al (Ed, 2001, 54) menganggap masyarakat informasi adalah 
bentuk tatanan masyarakat baru yang proses kehadirannya didorong oleh 
perkembangan-perkembangan dalam bidang telekomunikasi, informasi, dan 
komputer.

Menurut paham determinisme teknologi, tatanan masyarakat baru ini 
dipandang sebagai jawaban terhadap berbagai permasalahan dan kebutuhan 
masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial-politik, budaya maupun 
kemanusiaan. Sebagai contoh, transparansi pelaksanan administrasi publik atau 
pemerintahan melalui penggunaan teknologi komunikasi dan informasi 
dipandang sebagai jawaban bagi persoalan-persoalan demokrasi. Namun 
demikian, “pencapaian kemajuan masyarakat, demokratisasi, dan percepatan 
pertumbuhan ekonomi tidak dengan serta merta berjalan seiring dengan 
pemanfaatan TIK, terutama di Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia” 
(Puji Rianto et.al, 2013, 12). Senada dengan pemikrian tersebut, Ravi Sharma 
dan Intan Mochtar (2005) menilai, akses TIK perlu mempertimbangkan 
ketersediaan, kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat dalam mengakses 
informasi (sebagaimana dikutip Oliver Samuel Simanjuntak [2011,  26])
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TIK bagi demokrasi harus dipahami bukan sebagai solusi melainkan 
alat untuk mencapai sasaran. Sebagai alat maka logika alat yang berguna 
tidak semata dilihat dari jumlah teknologi dan besaran penggunanya. Ia 
bukan pula dilihat semata-mata sebagai proyek jangka pendek, melainkan 
apakah alat tersebut benar-benar dapat menjalankan tujuannya yakni 
memberdayakan komunitas,. Alat pemberdayaan yang baik dipilih karena 
sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan komunitas. Di sinilah media 
komunitas berbasis TIK menjadi relevan bagi komunitas. Kehadiran media 
(baik tradisional maupun modern) yang sebelumnya telah dikenal baik oleh 
masyarakat, disusul kehadiran teknologi yang muncul belakangan namun 
sangat cepat diadopsi mempertemukan tiga ranah sekaligus: “komunitas”, 
“media”, dan “TIK”.

Perkembangan revolusioner di bidang teknologi analog ke digital telah 
mengubah pengertian komunitas dibandingkan dengan pengertian konvensional 
yang selama ini berkembang. Definisi komunitas yang memiliki kesamaan 
secara geografis dapat pula diperluas dengan adanya ‘community of interest’ 
(komunitas minat) karena para anggotanya memiliki persamaan minat dalam 
hal budaya, sosial, ekonomi, atau politik, yang tidak semata dipengaruhi oleh 
keberadaan mereka secara geografis (Nicholas Jankowski, 2002, 3; 2003, 7). 
Untuk berkembang, komunitas yang meluas ini difasilitasi oleh media yang 
menawarkan konsep segmentasi sempit atau dengan bahasa lain disebut media 
komunitas. Seiring dengan perkembangan jejaring teknologi elektronik dan 
digital, komunitas virtual terus terbentuk sebagai ruang yang memungkinkan 
setiap orang yang bergabung di dalamnya menjadi sebuah masyarakat imajiner. 
Dalam konteks Indonesia, komunitas virtual ini misalnya dapat dilihat dari 
adanya masyarakat dengan sebutan “kaskuser” (anggota komunitas online 
kaskus.co.id), “facebooker” (pemilik akun Facebook.com yang aktif bersosialisasi), 
“tweeps” (pemilik akun Twitter.com di Twitland—sebutan untuk dunia Twitter), 
“kompasianer” (pengguna Internet yang memiliki akun kompasiana.com), dan 
sebagainya.
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Politik di dunia maya telah juga melahirkan bentuk aktivisme baru: 
click activism (Yanuar Nugroho & Sofie Shinta Syarief, 2012, 96; Lisa 
Adhrianti, 2013: 280). Dukungan terhadap ide, kasus, person, grup, 
gerakan, maupun pemilihan, dapat dilakukan hanya dengan mengklik 
menu yang tersedia (like, retweet, vote, share, forward). Dalam hitungan 
hari, ratusan hingga jutaan pendukung maya bisa dikumpulkan oleh 
seorang mobilisator politik virtual. Click activism, yang awalnya tidak 
tak nyata (online), telah menjadi gerakan diperhitungkan di dunia nyata 
(offline). Sebutlah di Facebook, Twitter, Change, dan Kaskus.

Di ranah yang sama berkembang pula jurnalisme warga (citizen journalism) 
sebagai sebuah genre baru dalam kajian jurnalistik yang lahir berkat adanya 
teknologi Internet yang kemudian menghadirkan weblog (biasa disingkat blog), 
yaitu satu jenis web yang berisi tulisan, catatan, video, audio, komentar, atau 
informasi tentang topik tertentu seperti politik, berita daerah, hobi, kisah 
keseharian, dan informasi diri pemilik blog. Penggunaan blog yang awalnya 
sekadar untuk memenuhi kepuasan diri akhirnya berkembang menjadi aktivitas 
rutin untuk saling bertukar informasi di kalangan blogger. Menyadari besarnya 
potensi blog untuk menjalin komunikasi secara lebih luas, maka motivasi para 
blogger akhirnya mengalami pergeseran dari orientasi pemuasan diri kemudian 
berkembang ke arah fungsi sosial yang lebih luas dengan cara saling melakukan 
tukar menukar informasi. Aktivitas ini kemudian menjadi awal berkembangnya 
jurnalisme warga yang memiliki karakter berbeda dengan jenis jurnalisme 
online yang telah lahir sebelumnya (A. Darmanto, 2007, 121). Perubahan 
fungsi itu terjadi karena keberadaan blog independen didukung oleh infrastruktur 
yang memungkinkan adanya interkoneksi antar blog dalam cakupan global, 
terutama perkembangan web generasi 2.0.

Dibandingkan jurnalisme mainstream yang memaknai berita sebagai 
konstruksi atas realitas sosial yang dianggap penting dan menarik bagi banyak 
pembaca, jurnalisme warga menekankan pada aspek participation (partisipasi), 
proximity (kedekatan), dan humanity (kemanusiaan). Jurnalisme warga adalah 
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proses pengumpulan data, penulisan, penyuntingan, dan penyebarluasan 
informasi oleh warga secara mandiri, nonprofit, merupakan ekspresi jati diri 
reporter maupun kebudayaan masyarakat sekitar. Praktik penyelenggaraan 
jurnalisme warga tidak dikendalikan oleh pihak manapun sehingga mereka 
memperoleh kebebasan penuh dan sangat independen. Oleh karena itu prinsip-
prinsip atau nilai-nilai yang dibangun oleh jurnalisme warga dapat menjadi 
antitesis dari jurnalisme mainstream. 

Dalam konteks di Indonesia, situs berbasis blog—namun bukan bagian 
dari media mainstream—yang populer melakukan aktivitas jurnalisme warga 
antara lain potitikana.com, kabarindonesia.com, wikimu.com, jalinmerapi, 
halamansatu.net, dan panyingkul.com. Beberapa di antara blog tersebut kini sudah 
tidak beroperasi karena berbagai alasan teknis. Ditilik dari sejarahnya, cikal bakal 
jurnalisme warga di tanah air bermula dari ketertutupun politik sebelum 
Reformasi menyebabkan hadirnya berbagai portal dan milis (beberapa yang 
terkenal misalnya Indonesia-1/Apakabar, dan Joyonews) yang membahas isu-isu 
politik dan dimotori oleh mahasiswa-mashasiwa Indonesia di luar negeri. Di 
sisi lain, sejarah juga mencatat peran Internet yang bisa dimanfaatkan oleh para 
aktivis anti-Soeharto secara efektif memunculkan gagasan reformasi dan 
menggerakkan mahasiswa yang berujung pada tumbangnya Orde Baru pada 
21 Mei 1998. Saat ini jumlah blog di Indonesia mencapai ratusan ribu dan 
terus lahir setiap harinya. Meskipun blog tidak selalu identik dengan jurnalisme 
warga, besarnya angka kemunculan blog tersebut cukuplah membuka mata 
untuk mempertimbangkan eksistensi jurnalisme warga.

Dari contoh-contoh di atas, media komunitas di era konvergensi secara 
umum dapat diwujudkan dalam beragam bentuk platform media, baik tradisional 
yaitu media cetak (surat kabar, majalah, newsletter, bulletin komunitas), media 
elektronik (radio dan televisi komunitas), serta dalam bentuk penggabungan 
(konvergensi) antara media cetak dengan media elektronik, misalnya dalam 
bentuk situs Internet, website, blog, video blog, dan berbagai aplikasi media 
sosial lainnya. Dengan demikian, media komunitas berbasis TIK sendiri dapat 



122 Jurnal MANDATORY, Vol. 10, No. 2, 2013

Iwan Awaluddin Yusuf

dikatakan perwujudan konvergensi, yakni menyatunya fungsi-fungsi media 
dan teknologi ke dalam satu jenis media. Sebagai contoh radio, seiring dengan 
massifnya penetrasi televisi dan teknologi informasi pada tahun 2000-an, jumlah 
masyarakat Indonesia yang mendengarkan radio menunjukkan penurunan, 
tidak sebanyak pada masa lalu. Pendengar radio mulai beralih ke media-media 
yang lebih modern dan interaktif, seperti televisi dan Internet. Untuk itulah 
sinergi radio-radio berbasis web mulai diperhatikan dalam perkembangan radio 
komunitas. Semangat berkomunitas di kalangan anak muda juga mengubah 
gaya mengakses radio. Kehadiran handphone yang bisa difungsikan sebagai 
radio membuat aktivitas mendengarkan radio menjadi lebih personal. Salah 
satu inovasi yang dilakukan antara lain membuat forum interaksi lewat media 
sosial seperti fanpage di Facebook atau akun Twitter untuk menyapa dan 
berinteraksi dengan pendengar. Bahkan, pada perkembangan selanjutnya, 
fenomena ini juga diikuti oleh munculnya radio-radio komunitas online yang 
berbasis Internet seperti Radio Buku, Radio Pamit Yang-Yangan, Radio Kaskus, 
Radio Hujan, dan Radio Kentang.

Urgensi Pemberdayaan Melalui Media Komunitas Berbasis TIK

Media komunitas adalah media yang dimiliki, dikelola, diperuntukkan, 
diinisiatifkan, dan didirikan oleh sebuah komunitas sehingga sering disebut 
sebagai media sosial, media pendidikan, atau media alternatif. Dengan demikian, 
media komunitas dapat dijadikan sebagai wahana komunikasi milik masyarakat 
yang potensial untuk melayani kepentingan komunitasnya sendiri. Media 
komunitas juga memiliki potensi kontribusi yang signifikan bagi demokrasi. 
Dalam kasus radio komunitas, misalnya, studi Prakoso dan Nugent sebagaimana 
dikutip Igantius Haryanto dan Juventus Judy Ramodjo (2009, 9-10) serta Puji 
Rianto et.al, (2012b, 92), terlihat bahwa kehadiran radio komunitas memberikan 
sumbangan pada demokratisasi di tingkat pedesaan, di mana sejumlah peran 
demokratis dibawakan oleh lembaga penyiaran komunitas, misalnya, dengan 
memberikan kesempatan masyarakat untuk mengontrol pemerintah setempat, 
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memaksa adanya transparansi, dan pertanggungjawaban dari pemerintah kepada 
masyarakat, serta mengontrol pemilihan kepala desa secara terbuka. 

Secara filosofis, urgensi kehadiran media komunitas adalah sebagai media 
alternatif yang mengusung keberagaman kepemilikan (diversity of ownership), 
yang juga mendorong adanya keberagaman isi (diversity of content) dalam 
melayani komunitas penyokongnya. Oleh karena keberagaman kepemilikan 
itulah, masyarakat bisa melakukan kontrol sendiri (self controlling) terhadap isi 
media. Pengelola media komunitas, tidak bisa sewenang-wenang menampilkan 
isi media yang tidak sesuai dengan nilai, aturan, maupun budaya komunitas. 
Meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap keberadaan media komunitas 
sesungguhnya mengindikasikan adanya ketidakpuasan yang besar terhadap 
industri media mainstream yang selalu mengikuti pusaran pasar, peningkatan 
market share, serta orientasi meraih keuntungan finansial sebanyak-banyaknya, 
namun mengorbankan nilai-nilai sosial masyarakat. Media komunitas menegaskan 
kembali otonomi komunitas dalam membentuk dan memaknai identitasnya 
identitasnya. Jika lembaga penyiaran swasta acapkali dituduh, misalnya, menjadi 
bagian dari apa yang sering disebut sebagai imperalisme budaya, maka lembaga 
penyiaran komunitas justru sebaliknya. Keberadaan lembaga penyiaran komunitas 
yang sejalan dengan penyiaran publik penting dalam rangka menjaga identitas 
dan budaya bangsa yang beragam (Puji Rianto et.al, 2012b, 91).

Media komunitas pada dasarnya memainkan peran yang hampir sama 
dengan media massa pada umumnya, hanya saja pada wilayah (level of playing 
field) yang terbatas. Terbatasnya jangkauan media komunitas ini justru diharapkan 
dapat memberikan layanan secara lebih spesifik dan membuka partisipasi penuh 
kepada komunitas karena media ini merupakan refleksi kebutuhan komunitasnya. 
Kondisi ini berbeda dengan media swasta komersial yang selalu menggunakan 
logika besaran jumlah penduduk dan potensi ekonomi untuk membuka 
jaringannya. Akibatnya, daerah-daerah yang miskin dan secara ekonomi dinilai 
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tidak menguntungkan, tidak akan mendapatkan layanan media pernyiaran 
swasta. 

Selanjutnya, dalam rangka menjawab kebutuhan kebutuhan tersebut, tiga 
prinsip mendasar yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan media 
komunitas yang berorientasi untuk memberdayakan publik. 

Pertama, media komunitas berskala terbatas dan mendorong partisipasi 
warga. Karena tipologinya yang mendorong partisipasi warga masyarakat, 
maka skala terbatas merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan. 
Dengan keterbatasan jangkauan yang dimiliki, diharapkan dapat memberi 
kesempatan pada setiap inisiatif  warga komunitas untuk tumbuh dan tampil 
setara sejak tahap perumusan isi media, pengelolaan hingga kepemilikan. 
Kemudian, untuk mampu menjawab kebutuhan komunitasnya, media komunitas 
tersebut harus membangun partisipasi warga masyarakatnya seluas mungkin. 
Keterlibatan anggota komunitas dalam perumusan isi media mengindikasikan 
terbangunnya proses yang demokratis. Semakin banyak yang terlibat–dengan 
proses yang tepat–media tersebut dapat menjadi sarana bagi terciptanya proses 
partisipasi dalam masyarakat. Media komunitas terbentuk dengan tujuan untuk 
mengakomodasi dan mengembangkan komunitasnya dengan berbagai macam 
latar belakang. Sebagai contoh meskipun sebagian besar penduduk Indonesia 
adalah petani atau peternak hewan, tapi Indonesia belum memiliki media 
elektronik yang khusus membahas pertanian atau peternakan, entah itu berupa 
radio atau televisi. Tentunya masih banyak lagi komunitas-komunitas di 
Indonesia yang belum memiliki wadah semacam itu untuk menyuarakan 
pendapat mereka. 

Kedua, media komunitas menjadi forum terbuka untuk mendiskusikan 
dan mencari solusi bersama atas berbagai persoalan komunitas. Sebagai 
media milik komunitas, persoalan-persoalan bersama yang ada di masyarakat 
dapat diangkat sehingga semakin banyak warga masyarakat yang concern dengan 
persoalan bersama dan mendorong kesadaran akan pentingnya masalah tersebut 
diselesaikan. Terkait dengan hal ini, Kevin Howley (2005, 30) menilai, media 
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komunitas memiliki sejumlah peran penting dalam masyarakat, antara lain 
sebagai forum yang diperuntukkan bagi kesenian lokal dan organisasi kebudayaan, 
mendukung serta mendorong proses produksi kebudayaan yang sifatnya lokal. 
Lebih lanjut Kevin Howley mengatakan, baik dalam format fisik maupun 
virtual, organisasi media komunitas merupakan salah satu dari sedikit ruang 
publik, tempat anggota komunitas dapat berkumpul untuk berdebat tentang 
isu politik, mengapresiasi warisan budaya lokal, serta berkumpul bersama 
sebagai suatu komunitas (h. 30). 

Ketiga, infrastruktur media komunitas berangkat dari potensi dan kemandirian 
komunitas. Untuk membangun rasa kepemilikan, partisipasi komunitas dalam 
hal penyediaan peralatan media komunitas disesuaikan dengan kemampuan 
komunitas, meskipun tidak meunutup sumber pembiayaan dari luar komunitas. 
Jika sumber daya infastruktur berasal dari luar komunitas, maka perlu pendekatan 
yang tepat agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Seringkali, 
peralatan yang didatangkan dan didukung pihak luar menimbulkan masalah 
saat terjadi kerusakan, yakni keengganan warga masyarakat untuk memperbaikinya. 
Sebaliknya, dengan pembiayaan yang keluar dari pembiayaan warga secara 
kolektif, akan mendapat dukungan penuh dari warga masyarakat manakala 
terjadi kerusakan pada peralatan tersebut. Pada sisi lain, seringkali pengelola 
terjebak pada keinginan memiliki peralatan yang mutakhir dan canggih sehingga 
memaksakan diri untuk membeli peralatan tersebut melalui dana sendiri yang 
pada gilirannya memunculkan konflik ”kepemilikan” diantara pengelola tersebut.

Dengan melihat platform komunikasi dan sistem informasi yang berbasis 
teknologi komputer, maka infrastruktur media komunitas berbagis TIK—
terlepas dari apapun jenisnya—pada hakikatnya mempunyai fungsi-fungsi 
dasar TIK, yakni Input, Process, Output, dan Strorage. Keempat fungsi itu 
paling tidak terdiri atas 5 komponen penting, yakni hardware, software, 
procedure, brainware dan content dari informasi. Semua komponen itu harus 
berkerja dengan baik itu dan saling terintegrasi agar dapat melakukan fungsi-
fungsi sebagaimana yang diharapkan inisiatornya. Data sebagai input untuk 
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menghasilkan suatu informasi atau berita yang berdaya guna ditentukan oleh 
kehandalan SDM pengelola media komunitas dalam menciptakan prosedur 
kerja yang selanjutnya akan dikonkretkan dengan kehadiran aplikasi yang 
sesuai agar peralatan dapat bekerja untuk mengolah dan menampilkan informasi 
sebagaimana yang ditentukan atau diharapkan. 

Sebagaimana disinggung sebelumnya, model-model pemberdayaan 
komunitas melalui TIK yang pernah diinisiasi dan berkembang di Indonesia 
antara lain Rt/Rw.net: Internet murah berbasis kemandirian warga; radio 
komunitas, televisi komunitas, dan blogkomunitas yang mengedepankan prinsip 
jurnalisme warga (citizen journalism); serta program yang digagas oleh 
Kemkominfo, yakni Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobil 
Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). Jika ditinjau dari inisiatif, 
kebutuhan teknologi, SDM pengelola, pendanaan, keberlanjutan, dan regulasi, 
masing-masing program pemberdayaan tersebut dapat ditampilkan sebagai 
berikut.
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Tabel 1 Program Pemberdayaan Melalui TIK

 dan Media Komunitas di Indonesia

RT/RW.Net PLIK/
MPLIK

Radio 
Komunitas

Televisi 
Komunitas

Blog 
Komunitas

Awal Dike-
nalkan

1996-an 2010 2002 2002 1997-an

Inisiatif Komuni-
tas dengan 
fasilitator dari 
perguruan 
tinggi

Pemerintah 
melalui 
Kominfo

Komunitas 
dengan 
fasilitator 
NGO

Komunitas 
dengan 
fasilitator 
NGO/ 
pengusaha/
pemerintah 
lokal

Komunitas 
dengan 
fasilitator 
NGO

Kebutuhan 
Teknologi

Sederhana 
dan relatif 
murah

Kompleks 
dan mahal

Kompleks 
dan relatif 
murah

Kompleks 
dan mahal

Sederhana 
dan murah

Kebutuhan 
SDM Pen-
gelola

Masyarakat 
dengan pelati-
han khusus

Masyarakat 
dan aparat 
pemerintah-
an di tingat 
kecamatan/
desa dengan 
pelatihan 
khusus

Masyarakat 
dengan 
pelatihan 
khusus

Masyarakat 
dengan 
pelatihan 
khusus

Masyarakat 
dengan 
pelatihan 
khusus

Kebutuhan 
Pendanaan

Sedang Sangat 
Tinggi

Sedang Tinggi Rendah 

Keberlan-
jutan

Tergantung 
kemampuan 
pemeliharaan 
alat, komu-
nikasi sesama 
pengguna, 
dan pen-
gakuan stake-
holder

Tergan-
tung durasi 
proyek, 
pengawasan, 
audit, dan 
koordi-
nasi antara 
Kominfo, 
vendor, op-
erator, dan 
pemerintah 
di daerah

Tergantung 
kinerja 
pengelola, 
materi 
siaran, dan 
keterlibatan 
warga

Tergantung 
kinerja 
pengelola, 
materi si-
aran,  dan 
pendanaan 
(fundrising)

Tergantung 
kinerja 
partisipan 
dan admin, 
materi 
postingan, 
dan akses 
dengan 
Internet
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Regulasi Meski terkait 
dengan UU 
No. 36 Tahun 
1999 tentang 
Telekomuni-
kasi,
RT/RWnet 
sebagai inisi-
atif warga bisa 
dikatakan 
bebas dari 
birokrasi dan 
regulasi for-
mal, namun 
demikian 
praktiknya 
sering 
berkonflik 
dengan In-
ternet Service 
Provider(ISP) 
besar karena 
dianggap 
ilegal.

Diatur 
dalam beber-
apa regulasi:

 UU No. 36 
Tahun 1999 
tentang Tele-
komunikasi 

Peraturan 
Menteri 
KOMINFO 
No. 32/
PER/M. 
Komin-
fo/10/2008 
tentang 
Kewajiban 
Pelayanan 
Universal 
Telekomuni-
kasi

PerMen 
KOMINFO 
No. 1 Tahun 
2013 ten-
tang Penye-
diaan Jasa 
Akses In-
ternet pada 
Wilayah 
Pelayanan 
Universal 
Telekomuni-
kasi Internet 
Kecamatan

Diatur 
dalam 
Undang-
Undang 
Penyiaran 
No. 32/ 
2002, 

PP No. 51 
tahun 2005 
tentang 
Lembaga 
Penyiaran 
Komunitas 

Diatur 
dalam 
Undang-
Undang 
Penyiaran 
No. 32/ 
2002, 

PP No. 51 
tahun 2005 
tentang 
Lembaga 
Penyiaran 
Komunitas 

Belum dia-
tur secara 
spesifik, 
namun 
mengacu:

Undang 
Undang No 
40/1999 
tentang 
Pers

Undang-
Undang 
11/2008 
tentang 
ITE 

Pedoman 
pemberi-
taan dunia 
siber (De-
wan Pers)

Berawal dari Kebutuhan Warga

Persoalan utama tentang keberadaan program pemberdayaan berbasis 
TIK sejauh ini selalu terkait dengan pertanyaan mendasar: apakah keberadaan 
program tersebut benar-benar itu dibutuhkan oleh komunitas? Bagaimana 
mengelola program pemberdayaan secara tepat? Jika kedua pertanyaan ini tidak 
dieksplorasi dengan baik, alih-alih melayani kepentingan komunitas, program 
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TIK tersebut hanya merupakan “proyek” sesaat yang bersifat top down. Akibat 
yang terjadi antara lain program atau media komunitas yang didirikan tidak 
akan berkembang, bahkan lambat laun mati. Sebaliknya, jika tidak terjadi 
kondisi yang demikian, media komunitas justru meniru gaya media mainstream 
yang semakin menjauhkan media dari sifat komunitasnya.

Untuk menjawab kehawatiran itu, upaya yang harus diperhatikan pertama 
kali adalah menumbuhkan dan memelihara “kebutuhan” komunitas terhadap 
pentingnya TIK dan media komunitas berbasis TIK. Paling tidak ada dua 
pendekatan yang bisa digunakan, yakni kultural dan struktural. Pendekatan 
kultural dilakukan dengan penguatan langsung kepada masyarakat, misalnya 
berupa kampanye-sosialisasi, pelatihan-pelatihan tentang arti penting saluran 
informasi dan teknologi sehingga informasi (termasuk hiburan) yang disampaikan 
lewat media komunitas menjadi needs, bukan hanya wants. Kebutuhan ini tidak 
hanya kebutuhan menurut pemahaman pengelola media atau pemrakarsa dari 
luar. Sebaliknya, ini adalah kebutuhan yang berasal dari bawah: dari masyarakat 
yang benar-benar membutuhkan ada atau tidaknya, yang menilai penting atau 
tidaknya keberadaan TIK dan media komunitas di lingkungannya. Pendekatan 
berikutnya melalui aspek struktural yakni dengan penguatan kelembagaan dan 
jaringan, misalnya untuk televisi dan radio komunitas, penguatan baik di 
tingkat pusat maupun daerah melalui advokasi perizinan yang berfokus pada 
legalitas keberadaan televisi dan radio komunitas, serta para pengelolanya di 
tingkat desa. Demikian pula program seperti RT/RW.net, secara struktural 
pemerintah perlu memberi otonomi kepada masyarakat terutama di daerah 
untuk membangun infrastruktur Internet sendiri, bukan hanya tersentralisasi 
ke perusahaan besar, sebagaimana kelemahan dalam proses tender PLIK/MPLIK.

Langkah berikutnya dalam pengembangan manajemen pelaksanaan 
program secara tepat perlu dilakukan melalui riset khalayak yang dilakukan 
secara lebih “profesional” namun tetap memperhitungkan sumber daya yang 
ada sehingga tidak mengeluarkan banyak energi dan biaya. Riset khalayak 
melalui survei atau focus group discussion penting untuk mengidentifikasi 
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kebutuhan komunitas sekaligus pemetaan khalayak. Metode survei yang benar 
dapat menjawab kebutuhan data pokok media komunitas seperti jumlah 
pendengar/penonton/pembaca, jangkauan (coverage area), segmen (psikografis 
dan demografis), serta isi/program acara yang diminati komunitas. Melalui 
pemahaman metode riset yang sederhana, pengelola media komunitas harus 
membuat desain riset yang relatif murah, termasuk pengolahan dan analisis 
datanya. Media komunitas akan kuat bila komunitasnya merasa terlayani oleh 
keberadaan media tersebut. Dalam kaitan ini, pegiat media komunitas harus 
mampu menangkap keinginan warga untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan 
dalam perancangan program siaran atau materi yang ditampilkan. Saluran 
komunikasi seperti sms, facebook, twitter, atau cara tradisional seperti surat/
formulir juga dapat dijadikan sebagai bahan pemantauan.

Selanjutnya, dalam pengembangan program pemberdayaan berbasis TIK, 
juga dibutuhkan identifikasi kekhasan. Karakter media komunitas di Indonesia 
misalnya sangat bervariasi. Tingginya kekhasan masing-masing media komunitas 
ditentukan beberapa faktor, misalnya: kondisi alam (terkait dengan wilayah 
tertentu jangkauan penerimaan stasiun radio dan televisi lain); lokasi stasiun 
radio atau televisi (semakin strategis, kemungkinan berkembang semakin 
terbuka); ketersediaan bandwith Internet yang berbeda satu lokasi dengan 
lokasi lain, karakteristik (perempuan/laki-laki) dan tingkat militansi pengelola; 
kemandirian media komunitas/masyarakat; pemahaman warga dan pengelola 
mengenai “media komunitas”; dan keberadaan stakeholder lainnya dalam 
komunitas. Kemudian, dari data tersebut perlu diidentifikasi lebih lanjut 
sehingga dapat diketahui potensi maupun kendala pengembangan dan 
keberlanjutan media komunitas. Identifikasi ini dapat dilakukan dengan melihat 
kinerja media komunitas, dengan tolok ukur kinerja pengelola, peran masyarakat, 
dan melihat stakeholder di lingkungan komunitas. Model sederhana analisis ini 
misalnya berbentuk analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman). 
Data mentah dapat diambil dari preferensi/pengetahuan pengelola dan warga 
masyarakat sekitar media komunitas.
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Langkah berikutnya, guna menuju pengeloaan media komunitas yang 
efisien, maka perlu dilakukan pembenahan sistem database. Dengan manajemen 
yang baik, yang didukung perangkat komputer, database ini bisa menjadi 
dokumentasi yang penting sebagai bukti keterlibatan komunitas yang pada 
gilirannya mendukung perjuangan dan gerakan yang ada dalam komunitas 
tersebut. Sebagai contoh untuk pengelola radio komunitas misalnya, dimulai 
dari mekanisme pendataan semua respon yang masuk, misalnya lewat sms atau 
surat ke pengelola, dan sebagainya. Pada kasus laporan warga yang mencuatkan 
pertanyaan dan isu-isu tertentu yang perlu disampaikan atau diteruskan pada 
pihak terkait, perlu difasilitasi oleh pengelola media komunitas. Agar berfungsi 
maksimal sebagai bank data komunitas, data yang ada perlu dibuat kategorisasi 
berdasarkan topik permasalahan sehingga mudah diakses saat diperlukan.  

Strategi lain yang perlu dilakukan media komunitas adalah meningkatkan 
kerjasama dengan non-governmental organization (NGO). Keberadaan media 
komunitas dan banyaknya NGO di Indonesia memberi peluang kerjasama 
saling menguntungkan dalam membangun iklim keterbukaan informasi. Bagi 
media komunitas, sosialisasi prorgam-program atau isu dari NGO, termasuk 
pengawasan pelaksanaan program NGO merupakan sumber informasi yang 
tidak pernah kering untuk disiarkan. Bagi NGO sendiri, menjalin dan menjaga 
hubungan dengan media komunitas merupakan cara yang efektif untuk 
membangun, menjaga, dan meningkatkan citra atau reputasi NGO di mata 
masyarakat. Media komunitas penting artinya sebagai wujud komunikasi dan 
mediasi antara NGO dengan publiknya. Di sisi lain, fungsi komunikasi berbasis 
komunitas yang berjalan baik sangat bermanfaat bagi aktivitas NGO karena 
masyarakat memberi perhatian pada isu-isu yang diperjuangkan.

Pentingnya media komunitas bagi sebuah NGO tidak terlepas dari 
“kekuatan” media massa yang tidak hanya mampu menyampaikan pesan kepada 
banyak khalayak, namun lebih dari itu, media sebagaimana konsep dasar yang 
diusungnya memiliki fungsi mendidik, memengaruhi, mengawasi, menginformasikan, 
menghibur, memobilisasi, dan sebagainya. Dari sinilah media memiliki potensi 
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strategis untuk memberi pengertian, membangkitkan kesadaran, mengubah 
sikap, pendapat, dan perilaku sebagaimana tujuan yang hendak disasar NGO. 
Inilah yang perlu disadari baik oleh pengelola radio maupun NGO sendiri 
sehingga kerjasama saling menguntungkan dapat terpelihara.

Terakhir yang paling penting adalah penguatan manajemen media 
komunitas, melalui kaderisasi dan regenerasi, serta pelatihan-pelatihan untuk 
upgrading pengetahuan dasar pengelolaan media komunitas seperti programming, 
penulisan, siaran, dan fundrising. Di satu sisi, aspek keberlanjutan program 
baik jangka pendek dan jangka panjang juga perlu diantisipasi. Kunci keberlanjutan 
program media komunitas di sini dapat diwujudkan melalui adanya partisipasi 
dan kemandirian masyarakat, pendanaan (program lanjutan), perizinan (antisipasi 
sweeping/legalitas), dan membangun jaringan kelembagaan bersama dengan 
media komunitas yang lain. Dalam konteks radio, misalnya, suatu media 
komunitas bisa bergabung dengan Jaringan Radio Komunitas Indoensia (JRKI) 
atau televisi bergabung dengan Asosiasi Televisi Komunitas Indonesia (ATVKI).

Persoalan dan Tantangan di Lapangan

Keberadaan program pemberdayaan komunitas berbasis TIK di Indonesia 
dalam praktiknya tidak telepas dari beragam persoalan. Beberapa permasalahan, 
baik internal maupun eksternal sebagaimana dirangkum dari beberapa sumber 
mencakup beberapa hal pokok.

Televisi dan Radio Komunitas

Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran telah memberikan 
ruang bagi lembaga penyiaran komunitas yang diatur dalam Pasal 21 hingga 
Pasal 24. Keberadaan lembaga penyiaran ini lebih jauh diatur dalam Peraturan 
Pemerintah No. 51 tahun 2005 untuk lembaga penyiaran komunitas. Meskipun 
kedua lembaga ini mendapatkan ruang dalam peraturan perundang-undangan, 
tapi dalam implementasinya muncul banyak persoalan. Persoalan utama terkait 
dengan terlalu dominannya lembaga penyiaran swasta nasional yang berbasis 
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di Jakarta, yang berimplikasi pada marginalisasi lembaga penyiaran publik dan 
komunitas (Rianto, dkk., 2012b). 

Persoalan yang dihadapi oleh pengelola televisi komunitas sendiri menurut 
Budhi Hermanto (2007, 250-251; 2008, 50-51) terlihat dari beberapa isu 
penting:

Pertama, paradigma pendirian televisi dan radio komunitas. Karena adanya 
perbedaan latar belakang pendirian, maka terjadi perbedaan paradigma tentang 
media komunitas. Idealnya, televisi dan radio komunitas adalah media dari, 
oleh dan untuk komunitas. Artinya, sejak awal warga komunitas yang wilayahnya 
masuk coverage area siaran televisi atau radio komunitas harus dilibatkan untuk 
berpartisipasi. Setidaknya, isi siaran mencerminkan kebutuhan informasi warga 
sekitar, sekaligus sesuai dengan entitas lokal. Akan tetapi, kenyataan di lapangan 
tidak bisa dihindari. Karena banyak televisi dan radio komunitas yang lahir 
karena “proyek”, umumnya belum terpikir sebelumnya bagaimana menjadikan 
radio dan televisi komunitas sebagai media yang bermanfaat bagi warga setempat. 

Kedua, sumber daya. Sebagian besar pengelola televisi dan radio komunitas 
tidak memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang dunia yang dikelolanya, 
khususnya pertelevisian dan teknologi yang kompleks. Mereka cukup kesulitan 
ketika harus memproduksi siaran sendiri sehingga masih diperlukan penguatan 
kapasitas yang partisipatif secara berkesinambungan bagi pengelola televisi 
komunitas. Persoalan lain adalah kebutuhan biaya yang cukup tinggi dalam 
pengelolaan media komunitas, khususnya dalam hal produksi siaran televisi. 
Dalam hal ini, perlu strategi fundraising yang tidak menyalahi perundangan 
demi menjaga kemandirian dan keberlajutan (sustainability) lembaga penyiaran 
komunitas.   

Ketiga, aspek teknis. Perangkat siar (pemancar) yang digunakan oleh 
sebagian pengelola televisi komunitas di Indonesia adalah perangkat rakitan 
(buatan sendiri), bukan branded (perangkat impor dari pabrik), sehingga tidak 
memenuhi kualifikasi teknis (standarisasi) yang ditetapkan oleh Direktorat 
Jenderal Pos dan Telekomunikasi Depkominfo. Dalam kaitan ini, sangat 
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diperlukan langkah advokasi yang sinergis antara pengelola televisi komunitas 
dengan aktivis penyiaran, akademisi dan kalangan organisasi masyarakat sipil 
agar regulasi yang ada tidak mempersulit keberadaan televisi komunitas.

Keempat, regulasi. Selain regulasi pada aspek teknis sebagaimana dijelaskan 
di atas, peraturan pemerintah yang mengatur keberadaan lembaga penyiaran 
komunitas (Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2005) belum cukup akomodatif 
bagi televisi komunitas. Daya pancar yang terbatas, misalnya, hanya relevan 
diberlakukan di daerah padat penduduk, namun menjadi tidak tepat untuk 
daerah yang jarang penduduknya (pedesaaan di luar Pulau Jawa). Bisa dibayangkan, 
jika aturan ini juga berlaku di daerah seperti Papua maka layanan televisi 
komunitas hanya bisa dinikmati oleh segelintir warga karena jarak persebaran 
penduduk yang saling berjauhan. Persoalan regulasi lain adalah tentang 
pembagian kanal frekuensi bagi televisi komunitas. Keputusan Menteri 
Perhubungan Nomor 76 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Masterplan) 
Frekuensi tidak menjelaskan alokasi frekuensi bagi televisi komunitas. Ke depan, 
bila regulasi ini tidak dibenahi, akan menimbulkan persoalan karena kecenderungan 
pertumbuhan televisi komunitas akan semakin meningkat dan beragam. 

Meskipun sama-sama bergerak dalam ranah penyiaran, keberadaan radio 
komunitas di Indonesia dalam praktiknya jauh lebih baik dibanding televisi 
komunitas. Ini terlihat dari beberapa aspek. Pertama, kanal frekuensi. Radio 
komunitas sudah mendapat alokasi kanal frekuensi (walaupun hanya sedikit) 
yakni di kanal 202 – 204 (107.7 – 107.9 MHz), sedangkan TV komunitas 
sendiri belum memiliki alokasi kanal yang pasti. Saat ini yang ada TV komunitas 
boleh mengudara asalkan tidak mengganggu pengguna frekuensi yang sudah 
ada sebelumnya (exsisting).

Kedua, spesifikasi teknis. Radio komunitas sudah diatur secara spesifik 
mengenai spesifikasi teknisnya seperti ERP maksimum 50 Watt, cakupan area 
2,5 km jari-jari, EHATT (tinggi tower terhadap rata-rata tinggi permukaan 
tanah) setinggi 20 meter, field strength (kuat medan) dan masih banyak lagi. 
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Sedangkan TV komunitas berdasarkan PP No. 51 Tahun 2005 hanya menjelaskan 
cakupan area 2,5 km jari-jari dan ERP maksimum sebesar 10 Watt.

Ketiga, permodalan dan operasional. Modal awal yang dibutuhkan untuk 
membeli peralatan teknis Radio Komunitas relatif jauh lebih murah daripada 
perangkat teknis untuk TV Komunitas sehingga komunitas yang akan mendirikan 
televisi komunitas harus berpikir keras untuk memperoleh dana yang cukup, 
apalagi jika tidak ada sponsor dari luar atau hanya semata-mata insisatif warga.

Keempat, pemograman dan isi siaran. Meskipun tidak dapat digeneralisasi, 
ada kecenderungan yang menganggap aktivitas siaran radio komunitas relatif 
mudah misalnya hanya memutar lagu, membacakan informasi, komunikasi 
lewat udara atau di studio antara penyiar dengan pendengar sehingga tidak 
perlu memikirkan persoalan lisensi dan hak siar. Sementara televisi komunitas 
mengahadapi persoalan yang lebih kompleks karena menyangkut produksi 
audio-visual.

Blog Jurnalisme Warga

Untuk media komunitas lain yang berbasis Internet, khususnya blog 
jurnalisme warga, persoalanya seringkali mengemuka karena pendefinisian dan 
kategiorisasi apakah aktivitas yang diinsiatifkan elemen komunitas itu termasuk 
jurnalisme warga atau bukan. Meskipun demikian, kendala yang mucul 
sesungguhnya relatif paling kecil dibanding media komunitas lainnya. Kontinuitas 
postingan adalah masalah utama untuk menghidupkan jurnalisme warga 
berbasis blog. Masyarakat yang enggan mengirimkan berita karena rendahnya 
kepercayaan diri untuk menulis, kurang waktu untuk menulis, serta administator 
(admin) yang tidak telaten menyebabkan situs jurnalisme warga tidak berkembang. 
Bahkan, banyak situs yang pernah terkenal dan dirujuk sebagai sumber berita 
warga, pada akhirnya stagnan karena tidak ada postingan dan akirnya mati 
karena domain yang disewa tidak diurus/diperpanjang.

Selain itu eksistensi jurnalisme warga, sebagai aktivitas yang berimplikasi 
terhadap publik yang luas karena tersebar di jagat maya, memerlukan payung 
hukum yang jelas, dan yang melindungi dari berbagai ancaman. Tentu saja 
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tidak serta merta aturan jurnalisme warga bisa disamakan dengan jurnalisme 
profesional. Dualisme inilah yang kadang membingungkan bagi pengelola 
jurnalisme warga karena selama ini jurnalisme warga ini lebih dikenal dan 
populer melalui Internet sebagai medium yang bebas berekspresi dan menyuarakan 
pendapat. Namun masyarakat banyak yang khawatir dengan akibat hukum 
yang mungkin terjadi karena konten yang tersebar lewat Internet. Sebut saja 
kasus pencemaran nama baik, tuntutan akibat fakta yang tidak akurat atau 
salah, dan sebaginya yang sering diperkarakan melalui UU ITE. Akibatnya, 
pengguna blog cenderung kembali ke pola lama yaitu menghidupkan blog 
pribadi dan terbatas menginformasikan tentang diri sendiri atau hal-hal yang 
cenderung bersifat privat. Mereka menilai aktivitas tersebut bukan jurnalisme 
warga karena jurnalisme warga berarti mengirim berita untuk sebuah situs 
tertentu yang dikelola bersama para kontributor dari warga. Padahal sesungguhnya 
kategori jurnalisme warga sendiri tidak terbatas demikian. Steve Outing (2005, 
sebagaimana dikutip oleh M. Nunung Kurniawan, 2007, 72) membuat kategori 
jurnalisme warga yang ada di situs Internet menjadi lebih terbuka, yakni: 

1. Situs Internet mengundang komentar dari masyarakat. Pembaca 
diperbolehkan untuk bereaksi, mengkritik, memuji atau memberi 
tambahan ke berita yang ditulis oleh wartawan professional. 

2. Liputan dengan sumber terbuka dimana reporter professional bekerja 
sama dengan pembaca yang tahu tentang suatu masalah. Berita tetap 
ditulis oleh reporter professional. 

3. Blog. Situs Internet yang mengundang pembaca untuk menampilkan 
blognya. 

4. Situs Internet publik teredit dan tidak teredit dengan berita dari 
publik. 

5. Situs “reporter profesional+warga”, yakni berita dari reporter 
profesional diperlakukan sama dengan berita dari publik. 

6. Wiki-jurnalisme yang menempatkan pembaca sebagai editor. 



137Jurnal MANDATORY, Vol. 10, No. 2, 2013

TIK, Media Komunitas, dan Pemberdayaan Komunitas: Berangkat dari Dinamika Lapangan

PLIK/MPLIK dan RT/RW.Net

Penerapan PLIK/MPLIK yang digagas Kominfo dimulai sejak tahun 2010 
dengan pembiayaan yang bersumber dari dana Universal Service Obligation 
(USO). USO adalah dana kontribusi dari para penyelenggara layanan 
telekomunikasi (operator) sebesar 1,25 persen dari pendapatan kotor penyelenggaraan 
telekomunikasi. Implementasi program ini menggunakan model Nett Contract, 
yakni pemerintah membeli layanan dengan harga sebagian biaya produksi 
sesuai dengan estimasi besaran defisit. Melalui skema itu, risiko defisit dari 
penyelenggaraan menjadi tanggungan operator. Untuk kompensasinya, 
pendapatan operasi menjadi hak operator. Apabila pendapatan operasi lebih 
rendah dibandingkan biaya pembelian, defisit ditanggung operator. Dalam hal 
ini, Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika 
(BP3TI) Kemkominfo RI memberikan uang muka kepada pemenang lelang 
(penyedia jasa). Kemudian, pihak penyedia jasa akan membayarnya dengan 
cara BP3TI mengurangi uang sewa kepada pihak penyedia, setelah program 
dinyatakan berjalan. 

Tujuan proyek PLIK dan MPLIK sebenarnya bagus untuk menyebar 
pemerataan broadband Internet sampai ke kecamatan dan desa-desa terpencil. 
Namun dalam implementasi di lapangan muncul permasalahan di sebagian 
daerah yang besumber dari lemahnya pengawasan dan koordinasi. 

Beberapa persoalan teknis implementasi PLIK dan MPLIK berdasarkan 
audit dan tinjaun tim Komisi I DPR RI sebagaimana ditulis Ahmad Budiman 
(2013, 19) antara lain: 

1. Perencanaan 

 Program PLIK/MPLIK tidak mengacu pada perencanaan yang 
dijalankan dan tanpa didahului dengan pembangunan sistem 
pengawasan maupun sistem pembayaran terhadap pelaksanaan 
program yaitu Sistem Informasi Manajemen Monitoring Layanan 
Internet Kecamatan (SIMMLIK). Padahal, SIMMLIK berfungsi 
sebagai sistem penyediaan akses Internet, sistem monitoring dan 
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manajemen perangkat serta jaringan, dan pusat manajemen distribusi 
konten. Program PLIK MPLIK mulai dilaksanakan tahun 2010, 
sementara SIMMLIK dilaksanakan 2012.

2. Model Pelaksanaan 

Penggunaan model kerja sama Nett Contract tidak sepenuhnya 
berjalan dengan baik. Hal ini bisa dlihat dari adanya gap cukup tinggi 
antara estimasi dengan realisasi penggunaan anggaran PLIK/MPLIK, 
sistem denda tidak serta merta membuat penyedia jasa segera 
menjalankan Service Level Agreement (SLA) dengan baik, pungutan 
terhadap masyarakat justru menimbulkan adanya kompetisi dengan 
pengusaha warnet komersial. 

3. Penempatan Lokasi 

Lokasi PLIK tidak selamanya ditempatkan di daerah yang 
ditentukan, seperti antara lain daerah tertinggal, daerah terpencil, 
dearah perintisan, daerah perbatasan, dan daerah yang tidak layak 
secara ekonomis, serta wilayah yang belum terjangkau akses dan 
layanan telekomunikasi. Sebaliknya, PLIK ditempatkan di wilayah 
pusat kota.

4. Kondisi Peralatan 

Sebagian perangkat MPLIK tidak berjalan dengan baik atau rusak. 
Bila terjadi kerusakan, perbaikan dilakukan tidak dengan cepat 
sehingga menganggu kinerja pelayanan PLIK/MPLIK. 

5. Kerja Sama dengan Pemda (Kabupaten/Kota serta Camat) 

Sebagian besar Bupati/Walikota dan Camat menuturkan tidak 
mendapatkan surat dari Kemkominfo perihal dukungan penye-
lenggaraan PLIK/MPLIK di daerah. Selain itu, sebagian besar 
pemerintah daerah tidak dilibatkan dalam koordinasi penentuan titik 
lokasi PLIK/MPLIK maupun pemilihan pengelola.
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Selanjutnya pada tahap kedua untuk mengetahui implementasi hasil 
kesimpulan Rapat Kerja (Raker) yang telah dilakukan bersama Kemkominfo, 
Komisi I DPR-RI melakukan kunjungan spesifik tahap II di Masa Sidang IV 
Tahun Sidang 2012-2013 ketiga provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, 
Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Selatan. Secara garis besar, temuan yang 
didapat dalam kunjungan kedua, tidak jauh berbeda dengan temuan pada 
kunjungan pertama sebagaimana dikutip Ahmad Budiman (2013, 20): 

1. Prosedur pengajuan/klaim penggantian dan penanganan peralatan 
yang rusak terbilang lama, kualitas dan kecepatan koneksi yang 
kurang memadai dan rentan terhadap cuaca sehingga akses Internet 
sangat lamban dan kurang diminati oleh masyarakat, serta minimnya 
tenaga supervisor/pengawas dari pengelola/mitra pengelola MPLIK 
(1 orang mengawasi beberapa area kabupaten/kota).

2. Ada daerah yang pada awal penerimaan MPLIK, perangkat dan 
jaringan sudah dalam keadaan rusak.

3. Kurangnya koordinasi dan keseriusan pihak pengelola/mitra 
pengelola dalam pengoperasian MPLIK dan lebih sering menetap 
karena keterbatasan dana operasional.

4. Pendistribusian MPLIK belum terlaksana sesuai target. Sebagai 
contoh, di Kota Palarangkaraya, dari target 8 MPLIK baru 
terealisasi 6 unit. 

5. Koordinasi dan sosialisasi program MPLIK yang melibatkan 
Kemkominfo, penyedia jasa, pihak yang ditunjuk oleh penyedia jasa 
hingga pengelola PLIK/MPLIK di daerah dengan dengan Pemerintah 
Daerah setempat tergolong minim. 

6. Sejumlah camat berinisiatif untuk menalangi dana operasional untuk 
MPLIK.

7. Penempatan lokasi PLIK tidak sesuai ketentuan yang ada, namun 
lebih banyak ditempatkan di sekolah yang telah didukung oleh 
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program Jardiknas (Jaringan Pendidikan Nasional). Perangkat keras 
PLIK seperti komputer dan server tetap digunakan, hanya saja akses 
Internet didukung oleh Jardiknas.

8. PLIK belum sepenuhnya berjalan dengan baik sesuai dengan Service 
Level Agreement (SLA) yang merupakan kesepakatan antara penyedia 
jasa dan pengguna jasa karena ada yang mengenakan tarif kepada 
pengguna Internet, koneksi Internet lambat, dan ada yang sejak satu 
tahun yang lalu ditarik kembali karena rusak. 

9. Koordinasi dan sosialisasi terkait program PLIK dengan Pemerintah 
Daerah masih rendah. 

10. Model bisnis pengelolaan PLIK yang kurang tepat dan belum ada 
dukungan SOP pengawasan yang jelas, membuat pengawasan 
terhadap program PLIK tidak berjalan dengan baik.

Melihat banyaknya kendala penerapan program PLIK dan MPLIK di 
lapangan, Haden Dwi (2013, paragraf 6) menilai prioritas pemerintah seharusnya 
memberikan otonomi kepada masyarakat di daerah untuk membangun 
infrastruktur Internet sendiri untuk berbagi bersama, bukan hanya tersentralisasi 
ke perusahaan besar untuk memberikan koneksi hingga ke end users. Kemudian, 
masing-masing pihak terlibat sesuai porsinya melalui skema permodalan yang 
diperoleh secara bergotong-royong agar beban kerja menjadi ringan. Contoh 
keberhasilan pola ini, misalnya, implementasi teknologi Internet hotspot yang 
berhasil di Desa Melung di kaki Gunung Slamet, Banyumas Jawa Tengah 
(Haden Dwi, 2013, paragraf 6). 

Di sisi lain, sebenarnya sejak lama komunitas warnet dan RT/RW.Net 
sudah lebih dulu berhasil membangun infrastruktur Internet murah di Indonesia 
dengan modal swadaya. Rt/Rw.net berjalan dengan prinsip berbagi infrastruktur, 
yakni koneksi Internet yang infrastrukturnya didirikan secara bersama-sama 
dan melayani area lokal yang terbatas di lingkungan RT, RW, dan sekitarnya. 
Latar belakang munculnya RT/RW.Net sendiri awalnya adalah untuk memecahkan 
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masalah klasik provider Internet besar untuk kebutuhan Internet personal, 
seperti koneksi Internet lambat, putus-putus dan juga mahal. Konsep RT/
RW.Net sebetulnya sama dengan konsep Warnet. Pemilik RT/RWNet akan 
membeli atau menyewa bandwith dari penyedia Internet/ISP (Internet Service 
Provider) terkemuka, lalu dijual kembali ke pelanggan. Yang membedakan 
antara Warnet dengan RTRW.Net adalah tempat pelanggan berada. Pelanggan 
RT/RW.Net menggunakan Internet di rumah masing-masing, tidak di tempat 
RT/RW.Net tersebut berada (Haden Dwi, 2013, paragraf 7). 

Dalam praktiknya, banyak yang menilai RT/RW.Net bersifat liar karena 
standarnya yang kurang jelas. Seringkali terjadi kasus sweeping khususnya bagi 
RT/RW.Net karena mereka dianggap provider Internet atau ISP ilegal. Asumsi 
dasarnya yang boleh mendirikan jasa Internet legal adalah operator telekomunikasi 
atau perusahaan ISP berbadan hukum dengan pengajuan izin menteri terlebih 
dahulu. Inilah yang tentu saja menyulitkan bagi pemain atau pengusaha pemula 
bermodal kecil maupun komunitas kecil yang bergerak di industri penyediaan 
jasa Internet. Padahal secara teknologi, dimungkinan menggunakan peralatan 
yang relatif murah untuk memulai sebuah bisnis jasa Internet atau ISP. Dalam 
banyak hal, kemandirian teknologi inilah yang akan menguatkan infrastruktur 
teknologi nasional.

Penutup

Pemanfaatan TIK sebagai strategi pemberdayaan komunitas di era 
konvergensi harus dipahami bukan sebagai solusi melainkan alat untuk mencapai 
sasaran. Sebagai alat maka logika alat yang berguna tidak semata dilihat dari 
kebaruan, jumlah teknologi, dan besaran penggunanya, melainkan apakah alat 
tersebut benar-benar dapat menjalankan tujuannya memberdayakan komunitas, 
bukan semata-mata proyek jangka pendek yang bersifat top down. Alat 
pemberdayaan yang baik dipilih karena sesuai dengan kebutuhan dan 
perkembangan komunitas. 
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Untuk menumbuhkan dan memelihara “kebutuhan” terhadap media 
komunitas berbasis TIK perlu dilakukan pendekatan-pendekatan strategis, baik 
secara kultural maupun struktural. Meskipun TIK memiliki peran penting 
sebagai sarana pemberdayaan publik, namun dalam implementasinya masih 
banyak permasalahan, seperti komunitas yang masih belum peduli terhadap 
perkembangan TIK, sumber daya yang belum memadai, aspek teknis, regulasi, 
dan koordinasi antara inisiator dan pelaksana. selain karena kurangnya dorongan 
pemerintah yang secara serius memanfaatkan TIK untuk kesejahteraan masyarakat. 
Bahkan pemberdayaan melalui TIK masih banyak yang berwujud sebagi ”proyek 
pengadaan” dengan lagu lama untuk mengatasi kesenjangan digital, bukan 
berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat.
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Abstrak

Perkembangan teknologi komunikasi seharusnya dapat diakses oleh setiap 
jenis peran gender. Akan tetapi, investasi pada bidang ini masih terjadi 
ketimpangan dan jenis kelamin laki-laki masih mendominasi manfaatnya. 
Makalah ini memfokuskan pada negara Muslim di Asia karena kebanyakan 
riset tentang Islam dilakukan dalam konteks Timur Tengah. Bangladesh, 
Indonesia, dan Pakistan adalah tiga negara dengan penduduk Muslim 
terbesar di kawasan Asia. Makalah ini secara luas memaparkan kondisi 
tehnologi komunikasi informasi untuk pembangunan di ketiga negara and 
secara singkat menunjukkan kesamaan dan perbedaan di antara ketiganya 
dalam hal kebijakan dan program terkait. Indonesia lebih setara gender 
tetapi cenderung moderat dalam hal perkembangan ICT. Bangladesh masih 
mengalami kekurangan infrastruktur dan akses dengan kesetaraan gender 
lebih rendah daripada Indonesia. Pakistan memiliki perkembangan ICT 
lebih lanjut tetapi kesetaraan gender relatif rendah. Ketiga negara memiliki 
kesamaan dalam hukum terkait ICT dimana pembangunan cenderung 



148 Jurnal MANDATORY, Vol. 10, No. 2, 2013

Abdul Rohman

menuju liberalisasi dan persaingan dengan campur tangan pemerintah secara 
moderat. Garis waktu perkembangan hukum tentang ICT di ketiga negara 
juga relatif sama dimana sejak 1996-2006 ketiganya memulai menyiapkan 
hukum untuk mengakselerasi perkembangan ICT.
Kata kunci: ICT,  gender equality, asian  countries.

Introduction

In 2005, Malaysian Institute of Microelectronic Systems (MIMOS) 
pointed that Muslim countries should provide a US$ 1 billion fund to provide 
information and communications technologies (ICTs) a greater role in 
development.  This could be used to apply ICTs to agriculture, education, 
health, and reduce the “digital divide” between themselves and Northern 
countries. More importantly, the fund would also enable Islamic countries to 
develop policies to contribute to the society‘s knowledge and economy (Sawahel, 
2005). Investing in ICT also had significant impact to Malaysian economic 
growth and it might be a fruitful lesson for other Islamic economies (Kuppusamy 
& Shanmugam, 2007).

Investing in human capital through ICT should benefit every gender 
identity in the society. Under rights-based development framework, this means 
that ICT should be accessible for both women and men equally. For women 
and girls in particular ICT might offer opportunities for communication to 
the outside of the world and increase their networks (Reddi, 2011). Most of 
technology that is a product of male dominant values leans to grant more 
opportunities to men instead of their female counterparts. Gender divide 
contributes to digital divide since women’s access and capacity to use the benefits 
of the technology is restricted (UNDP, 2005, p. 135).  Gender equality is still 
an ongoing process voiced by activists around the globe; however when it goes 
to the Islamic world the idea almost always faces various constraints due to 
interpretation of social norms and construction, and religious values. Using 
ICTs as a tool to affirm women to gain access to decision making and benefit 
from distributions of resources is one of the goals of women empowerment. 
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Research regarding ICT and gender in Morocco, Bangladesh, Malaysia, Jordan, 
Afghanistan and Kuwait (Georgiadou, 2008), Union Arab Emirates (Vodanovich 
& Urquhart, 2010), and Middle Eastern countries (Shirazi, Gholami, & Higon, 
2009) provides examples of how ICTs help women to increase their power.

This paper focuses on Islamic countries in Asia since most of existing 
research related to Islam mainly was conducted in the Middle Eastern region. 
Bangladesh, Indonesia, and Pakistan are three the most populous Muslim 
nations in the region as well (The Pew Forum on Religion & Public Life, 2009). 
This paper broadly reports modern state of ICT for development and gender 
divide in those respective countries, and briefly provides commonalities and 
differences among them in terms of policies and programs that are relevant to 
ICT.

Review of Literature: ICTs and Gender

Discussing ICTs and gender brings us to wide range of gender/women 
studies and technology. In general, there is a large gap between technology use 
and gender (Bimber, 2000), and feminists are still far away to deepen study of 
gender and technology, and technology is part of social constructions (Faulkner, 
2001). Technology according to Wajcman has three different forms: a) what 
people know including the know-how to use, repair, design, and make it; b) 
human activities and practice of technology; c) hardware or the sets of physical 
objects such as computers or cars (Wood, 2000 p. 7). Wood (2000 p. 8-11) 
provides several feminist perspectives on women and ICT: a) hidden from 
history, in which women’s contribution to the field has been neglected, b) 
women in technology, which emphasizes women’s exclusion from technology, 
c) a technology based on women’s values that emerged in 1980 when technology 
creators paid attention to engendered technology, d) technology and the division 
of labor which was derived from Marxism pointing out the abuse of technology 
by capitalism to dehumanize employees and increase managers control over 
the labor process, e) gender and technology socially-defined that perceives 
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technology is not neutral but social constructed, f ) technology as culture which 
looks technology is part of cultural process that is not fixed nor given but subject 
to “negotiation, contestation, and ultimately transformation.”

ICT, as part of technology and in this context, is not merely related to 
Internet but other communication technology products. Information technology 
includes computer hardware and software, meanwhile telecommunication 
technology has to do with transmission such as telephone, radio, TV, Internet, 
cable, DSL, satellite and broadband. ICT addresses the wider fields of data/
information processing, transmission and communications by the convergence 
of computer and telecommunication technologies (International Telecommunication 
Union (ITU), 2004 p. 9). 

Although gender equality is one of the Millennium Development Goals 
(MDGs), it is still a missing agenda in particular regions such as Asia and there 
is strong need for research to comprehend the issues of gender and ICT in 
general (Melhem & Tandon, 2009). Gender can briefly be understood as certain 
roles expected by society toward men and women. Women and feminist scholars 
generally agree that gender is a social construction similar with race and ethnicity.  
Three dimensions can be exercised to identify equality between men and women: 
a) the capabilities domain which refers to basic human abilities as measured 
by education, health, and nutrition, b) the access to resources and opportunities 
domain which mainly refers to opportunity to use or apply basic capabilities 
through economic access and resources, c) security domain which relates to 
prevent and reduce vulnerability to violence and conflict (Grown, Gupta, & 
Kes, 2005 p. 30-32).

Incorporating ICT and gender equality has tremendous potential to 
leverage gender-equal sustainable development (World Bank, 2012), however 
most of development priorities have strong emphasis on addressing equal 
“access,” rather than control, ownership, decision-making and self-determination. 
Broadly speaking, ICT can be utilized to empower and improve the status of 
women directly through the women themselves, or indirectly by those who are 
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promoting technology use to expand services delivery toward women (UNDP, 
2005) (p. 136). Incorporating gender in ICT for development is also essential 
since it can empower women to increase their capabilities, even for poor women 
living in rural area. ICT, hypothetically, is an important tool to raise women 
from poverty. Nonetheless, many feminists still primarily advocate traditional 
issues i.e. reproductive rights, domestic violence, etc. Because of that, ICTs in 
terms of development arena is still perceived as men’s field (Thas, Ramilo, & 
Cinco, 2007). 

Existing research also supports the idea that there is gender divide in ICT 
utilization between men and women. A study conducted in Australia compared 
the use of home technology i.e. Internet among Indian women and men showed 
that there is a different pattern between both genders in utilizing technology 
in their daily activities (Singh, 2001), and women and men do not share abilities 
to adopt technology in decision making process (Venkatesh, Morris, & Ackerman, 
2000). Another study showed although men and women access the web at 
similar frequency, women are less online and utilize different types of websites. 
Women are less likely to chat than men on the web, but are inclined to use 
email and different types of sites (Wasserman, 2005), (Jackson, Ervin, Gardner, 
& Schmitt, 2001), (Shaw & Gant, 2002). These can be caused by dimensions 
contributing to gender divides to access ICT product: technical access, ability 
to use access, take-up access, and impact access (Liff & Shepherd, 2004). 
Inequality of access, ownership and control, work-field perception and particular 
socio-cultural constraints deprived women in ICT (Gurumurthy, 2004). Along 
with these factors, males are perceived to have positive attitudes and experience 
with technology (Schumacher & Martin-Morahan, 2001), (Broos, 2005), 
(Comber, Colley, Hargreaves, & Dorn, 1997)

Women’s capacity to take advantage of information and communication 
technology as tools for empowerment is inhibited in different ways ranging 
from lack of education, poor infrastructure, and socio-cultural barriers (Primo, 
2003, pp. 17-35). Several issues that need to be addressed in gender and ICT 
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for development are access and know-how, industry and labor, content and 
language, power and decision-making, security and privacy, and socio-cultural 
barriers. In Asia-Pacific region, the issues mainly deal with dominance of English 
language that limit the access on non-English speaking groups, perception that 
ICT area is more for men, lack of government policies promoting ICT as a 
tool to empower women, poor infrastructures, limited computer literacy of 
women, and high maintenance of ICT related hardware and software, training, 
and connectivity (Wangmo, Violina, & Haque, 2004). Academy for Education 
Development reported the utilization of information technology and gender 
in developing countries and identified other issues hampering women’s utilization 
of ICT such as literacy and education, time, cost, geographical location of 
facilities, and dissemination skills (Hafkin & Taggart, 2001).

ICTs have been utilized as an equipment for social transformation and 
gender equality, e.g.: a) E-commerce initiatives that link women artisans directly 
to global markets, b) E-governance programs initiated by some governments 
are explicitly intended to reach women and others who have barriers to access, 
c) Health educators present radio and Internet as tools to communicate 
information related to women’s sexual and reproductive health, and d) Email 
groups, List Serves, and networks have connected women from around the 
globe to enable collaboration and mainstream gender equality. However, 
incorporating gender in ICT for development is not only related to the quantity 
of women who can access it, but also transforming the ICT system to become 
gender-equal. To do so, government should support policies and infrastructures 
related to it, provision of clear gender strategies is essential, and it is necessary 
to advocate women role in decision making of ICT for development (Gurumurthy, 
2004), (Primo, 2003 p. 65-75). One of example of describing gender and ICT 
is provided by World Bank focusing on education differentials between females/
girls and males/boys, labor market participation by women, labor-market 
participation by women in ICT sector, government policy on ICTs, and 
government policy on gender (World Bank, 2012).
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A practical example of approaching ICT for development is provided by 
Marcelle (2002) in which ICT for development adoption can be described 
using B.I.G approach to Transformation. Basically, it describes three stages 
strategy for transformation of the ICTs arena: a) Buy-In, b) Implementation, 
and c) Growth and reinforcement. Characteristics of each phase are provided 
in table below (p. 6):

Table 1 Characteristic of B.I.G Approach

Phase Characteristics of each phase Specific Strategies

Buy-In (Intel-
lectual Capital 
intensive)

a) Confusion about strategic 
objectives; b) Fragmented 
activity with little col-
laboration, c) Widespread 
small-scale experimentation 
with little or no analysis, 
evaluation and information 
sharing, d) The cause of 
inclusion of gender equality 
encounters active and pas-
sive resistance, e) Gender 
equality & ICTs advocates 
have limited impact

Research    and    analyze the    un-
derlying    and proximate causes of 
gender-blindness in the ICTs arena, b) 
Develop and articulate the case for hu-
man development and gender equality 
development. Develop tools for analysis 
and advocacy, c) Develop models of 
organizational collaboration, based on 
knowledge and expertise networking and 
shared leadership, d) Communicate  with     
decision  makers  to  raise awareness and 
counteract inertia and resistance, e) Build  
support  base  among  human  develop-
ment and gender equality constituencies
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Implementa-
tion (Finan-
cial Capital 
intensive)

a)Clarification of strate-
gic objectives, b) More 
widespread agreement on 
good practices, c) Increased 
collaboration in national, re-
gional and global activities, 
d) Deployment  of  projects  
of  appropriate  scale  with 
relevant evaluation and 
monitoring, e) Coherent 
strategies to respond to 
resistance, d) Integration  of  
gender  equality  objectives  
in  local, national, regional 
and global initiatives, e) 
Gender  equality  &  ICTs  
advocates  have  moder-
ate impact, f ) Risks of 
co-option and dissipation of 
strategic intent emerge

a)Encourage   regular   and   active   com-
munication among  policy  advocates,  
scholars,  practitioners and activists 
to clarify concepts and share insights, 
b) Undertake     focused     interven-
tions     to     assist producers in the 
ICTs arena with implementation of 
good practices through   e.g.  regulatory  
and policy tools, company investment 
plans, c) Develop specific campaigns to 
ensure allocation of adequate resources 
to women’s participation in all facets 
of the ICTs arena, d) Develop critical 
mass in the numbers of women who can 
participate in technical and managerial 
decision-making within the ICTs arena, 
e) Design and implement evaluation and 
monitoring mechanisms  to  assess  im-
pact  of  projects  and programs  and  to  
share   results  with  human development 
constituencies.

Growth and 
reinforce-
ment (Social , 
intellectual and 
financial capital 
intensive)

a)Conceptual clarity, b) 
Widespread  implementa-
tion  of  basic  approaches  
to improve participation of 
women, c) Innovative ap-
proaches emerge, d) Gender 
equality & ICTs advocates 
have impact   and share   
experience   with   other   
human   development sec-
tors through action-based 
coalitions

a)Reinvigorate and sustain conceptual 
and strategy development   through   re-
search,   analysis   and information shar-
ing, b) Undertake   R&D   to   identify   
technology-based solutions to remain-
ing barriers to participation, c) Share 
experiences and insights with develop-
ment community, d) Identify champions 
and converts among the ICT decision 
makers, e) Expand and update awareness 
raising campaigns.

To sum up, gender and ICT for development study is likely less developed 
than other issues in gender studies such as reproductive rights, domestic violence, 
and so forth. Technology is not only more beneficial for men than women due 
to the existing social construction and male dominance values. Women and 
men utilized technology for different purposes and behaviors as it shows in the 
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existing works. However, it is also believed that incorporating two concepts in 
the development era will help to eradicate social pathology i.e. poverty. Using 
gender analysis in implementing ICT for development is a modern demand 
since woman is one of the most vulnerable parties in term of access, control, 
and benefits of development in general and ICT in more specific discussion. 
In order to put this into play, particular strategies and tools, from policy making 
level to technical tool to adopt/adapt it, are crucial. 

Method

This paper utilizes secondary data drawn from international organizations’ 
data bases such as UNDP, World Bank, and so on to quantitatively report the 
status of ICT for development in the countries. Several indices were used such 
Network Readiness Index, Gender Inequality Index, Human Development 
Index, etc.

Findings and Discussion

This section provides statistic descriptive of ICT and gender equality 
status in the countries. It starts from their basic information such as population, 
Gross Domestic Product (GDP), and Human Development Index (HDI). 
Afterward, to support the given background, it describes policies regarding to 
ICT and strategies to incorporate gender in ICT for development and obtains 
several dissimilarities and commonalities between the countries in the ways 
they promote ICT and gender equality. Then, it continues capturing the modern 
state of ICT and gender equality indicated by amount of infrastructures, ICT 
use, Network Readiness Index, Gender Inequality Index, and proportion of 
women in decision-making level and literacy rate. 

The Countries’ Basic Information

Both Bangladesh and Pakistan are situated in South Asia and Indonesia 
is in the Southeast Asia subcontinent. They have republic as the governmental 
platforms and relatively have similarities in the parliamentary system. The 
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countries are within developing countries category with high percentage of 
Muslims. Table 1 below shows that Indonesia has the highest population and 
GDP but lowest percentage of Muslims. Bangladesh and Pakistan had about 
76 billion difference of GDP and Indonesia’s was seven times of Bangladesh.  
The two countries also had relatively the same amount of total population. Of 
this population, adult men and women proportion were slightly different. Both 
Bangladesh and Pakistan had more men than Indonesia.  The difference between 
women and men was about 2 million and 3 million, respectively. On the other 
hand, women have larger numbers in Indonesia (Chart 1 Basic information of 
the countries).

Chart 1 Basic Information of the Countries 

       Source: Various sources

In terms of HDI (Chart 2 Human Development Index Trend), increase 
had occured since 1980 in which Indonesia led the scores. The index is utilized 
as a way to measure development based on three indicators: life expectancy, 
educational attainment and income. It is provided by United Nations Development 
Programs (UNDP) which has range from 0 to 1 and serves as a reference to 
scale social and economic development of United Nations members. The index 
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ranges from 0 to 1 in which the closer the score to 1 indicates the higher the 
HDI.  Based on the following chart, Bangladesh has the lowest HDI than the 
other two; however between 2005 and 2011, it had the same amount of increase 
about .04 along with Indonesia. Both Bangladesh and Pakistan were about .04 
lower than the average of South Asia and Indonesia was about .06 lower than 
East Asia and the Pacific region.

Chart 2 Human Development Index Trend

    Source: Human Development Index

Policy/Regulation Related to ICT in the Countries 
This section gives a brief description of policies/regulations related to ICT 

and mentions several issues and recommendations shared by the countries to 
incorporate gender in ICT sector. Below time line shows selected years when 
the countries established several laws regarding the technology. Between 1996 
and 1998, the countries put foundation to regulate ICTs. Indonesia had 
Telecommunication Law 1989 beforehand which put basic statute for 
telecommunication framework, made distinction between basic i.e. local and 
domestic long distance, telephone, mobile cellular, fixed wireless, etc. and non-
basic service i.e. email, store and forward facsimile, multi-call address, electronic 
data interchange, and video conferencing. Then, 10 years later The Telecommunication 
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Law 36/1999 enhances it and shapes up the dominant policy to regulate the 
foundational basic and non-basic services with a network provider and service 
provider. In 1996, The Pakistan Telecommunication Act was put into effect. 
It set ICTs policy in the country through establishing monopoly of national 
telecommunications provider Pakistan Telecommunications Company Limited 
(PTCL). January 2003, however, it got WTO-ordained deregulation of telecom. 
Two years after Pakistan, Bangladesh initiated Telecommunication Policy Act 
1998 and then the Telecommunication Act 2001 that grant ICT sector to 
competition and liberalization.

In 2000, the federal cabinet approved the “Pakistan National IT Policy 
and Action Plan granted Ministry of Information and Media handles media 

and information and Ministry of 
Information Technology handles IT 
and Telecommunications. Indonesia 
came a year later with the Government 
of Indonesia’s Action Plan to overcome 
the Digital Divide, Information and 
Communication Technologies that 
covers five year plan to develop and 
implement ICT in the country. 
Bangladesh National ICT action 
plan was initiated in 2008 to establish 
and develop using of ICT in the 
government and utilization of ICT 
for development.

Between 2006 and 2008, the 
countries set up several regulations to support the existing system. For instance, 
Bangladesh had the ICT Act in 2006 to enable environment for e-commerce, 
e-government, and protection toward threats of computer communication, 
recognize digital signatures and other electronic document. At the same year, 
Indonesia established of the National ICT Council to accelerate ICT growth 
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through policies that would synchronize the ICT of all government departments, 
ministries, and units.

Table 4 below identifies the countries independent regulatory body; some 
programs that incorporated gender in ICT conducted by the governments, 
issues and recommendations shared by the countries to mainstream gender 
perspective in ICT sector.

Table 2 Regulatory Bodies, Programs, Common Issues and 

Recommendations 
Bangladesh Indonesia Pakistan

Independent 
regulatory body

Bangladesh Tele-
communication 
regulatory Com-
mission (BTRC)

The Indonesian 
Telecommunication 
Regulatory Body

The Pakistan Tele-
communication 
Authority (PTA).

Example of pro-
gram integrating 
gender and ICT

Women in technol-
ogy conducted by 
Prime Minister’s 
Office cooperating 
with local universi-
ties to train women 
through computer 
and program lit-
eracy, and they are 
expected to work 
as programmers in 
different training 
institution after-
wards.

WARINTEK: a co-
program between 
Ministry of Women 
Empowerment, 
Ministry of Re-
search and Technol-
ogy, and Ministry 
of Information and 
Communication to 
empower women 
through ICT skill 
development.

Polytechnic Insti-
tute for Women 
(PIW) established 
by Ministry of 
Women Devel-
opment aims to 
educate and involve 
females in ICT by 
promoting techni-
cal education to 
provide better ac-
cess to women.  

Common Issues 
in gender and 
ICT 

•	 Utilization of technology in schools is still a luxury and 
large gap between women and men employment in the 
ICT sectors 

•	 Lacking of knowledge about gender perspective in govern-
ments’ officials or managers

Common Rec-
ommendations

•	 Partnership with wide variety of stakeholders

•	 Need of gender sensitive in policy development process

Source: Various Sources
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Current State of ICT 

To portray the current status of ICT in the countries, this paper uses six 
indicators: amount of fixed telephone mainlines and mobile cellular subscription, 
computer or Internet owning, individual internet users, human capital and 
infrastructures, networked readiness, and investment in telecoms. 

Chart 3 below captures the proportion of fixed telephone mainlines and 
mobile cellular subscription within selected years. Both media had increasing 
trend, but cellular was skyrocketing much higher than its counterpart. From 
2000 to 2009, Indonesia experienced significant increase about 11% in fixed 
telephone and Pakistan declined about 1%. Bangladesh had the lowest one but 
steadily increased. Mobile cellular subscriptions have been booming in which 
tremendous growth occurred in Pakistan about seven times higher than four 
years before. Indonesia’s was tripled and Bangladesh had more than 5 times 
larger cell phone subscriptions in 2009. Based on this data, it can be said that 
cell phone is widely used than fixed phone in the three countries, but in case 
of Indonesia the later still has promising trend where one out of 5 those who 
subscribed to cell phone has a fixed telephone.

Chart 3 Fixed Telephones Mainlines & Mobile Cellular Subscriptions.

Source: Statistical Year Book for Asia and Pacific 2011.
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The availability of computer or Internet at home can predict the utilization 
of ICT. The graph below shows comparison between households with computer 
and those with Internet, and it is reasonably justified that those with Internet 
at home are inclined to certainly have computer.  The graph shows that Pakistan 
has the highest percentage of households with computer and Internet in 2010, 
13 % and 8 % respectively. Indonesia had about 10% households with computer 
but less than half of those have Internet. Percentages for both categories are 
relatively the same for Bangladesh. In general, the percentage for the categories 
increased in the selected years. Pakistan experience the highest increased for 
both categories and years, about 4 % and 3 %, respectively. The percentage of 
both categories increased about 2 % for Indonesia, and 1 % for Bangladesh. 
It can be inferred that access to a computer is higher than to Internet in the 
countries and this case needs to draw more attention in Bangladesh. 

Chart 4 Percentages of Households with Computer or Internet.

         Source: Measuring the Information Society 2011.

Align with the previous data; table below describes the countries’ population, 
GDP per capita, recent Internet users and its penetration in 2011. Indonesian 
has the highest per capita income or about double of Pakistani’s, and Bangladeshi 
was the lowest. About 22%, 15%, and 3.5% of population in Indonesia, 
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Pakistan, and Bangladesh use Internet, respectively. It is clear that Bangladesh 
had the lowest internet penetration among the countries. To picture how 
internet had penetrated in the countries, the flowing graphs are provided. 

Table 3 Comparison of Population, GDP/Capita, 

Internet Users and Penetration 

Countries Population 
(2011)

GDP Per 
Capita 
(2010, US 
Dollars)

Internet 
users as of 
Dec 31

Internet 
penetration

2011

Bangladesh 158,570,535 624 5,501,609 3.5%
Indonesia 245,613,043 2,858 55,000,000 22.4%
Pakistan 187,342,721 1,068 29,128,970 15.5%

     Source: Internet World Statistic

Since 2006, percentage of individuals using Internet in the countries has 
increased as indicated in Chart 5. Pakistan had the highest amount, but 
Bangladesh experienced almost 3% changes since 2006 or about 2% higher 
than the others. Nevertheless, its amount of Internet user per 100 of population, 
shown in Chart 6, is still the lowest compared to 12 out of 100 Pakistanis access 
Internet and 8 out of Indonesians do. In 2005 and 2007, internet users per 
100 of population increased about 4 and 2 for the other two countries, but 
Bangladesh did not experience any changes. It seems that internet penetration 
was relatively stagnant in Bangladesh than in the other two countries.
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Chart 5 Percentages of Individuals Using Internet

  Source: UN Data Statistic

Chart 6 Internet Users Per 100 Population

 Source: Statistical Year Book for Asia and Pacific 2011

Chart 7 below also confirms why Internet penetration is low in Bangladesh. 
Within the selected years, the country has the lowest infrastructure index. 
Indonesia is the highest and overall there is positive trend for all the countries. 
The Telecommunication Infrastructure Index is calculated using the average of 
estimated internet users per 100 inhabitants, number of mobile subscribers per 
100 inhabitants, number of Internet subscriptions per 100 inhabitants, and 
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number of fixed broadband facilities per 100 inhabitants. Related to this index 
is Human Capital Index that is composed using adult literacy rate and the 
combined primary, secondary, and tertiary gross enrollment ratio as indicators 
(United Nations, 2012, p. 124). Looking at the two indices leads to interesting 
occurrence in which Bangladesh had the highest human capital in 2008/10 
but then it decreased until about .6. Negative trend showed within the years, 
but Bangladesh experienced the most dramatic decline than the other two. This 
comparison chart also indicates that the countries have sufficient human capital 
but infrastructures are very poor. The gap between them is very large for 
Indonesia which has about .8 and .2 for human capital and infrastructures 
indices respectively in the recent year.

To support the infrastructure system, investment to it is essential. Chart 
8 showed that there has been negative trend in investment in telecoms since 
2007. Indonesia still remains to the trend, and the other two are slightly 
increased. Bangladesh’s investment increased about 148 million in 2010 or 
about 40% higher than the previous year. In other words, hypothetically there 
is prospective effort of the national government to improve the ICT infrastructures. 

Chart 7 Human Capital and Telecommunication Infrastructure Indices



165Jurnal MANDATORY, Vol. 10, No. 2, 2013

ICT and Gender Equality in Asian Islamic Countries

Chart 8 Investments in Telecoms with Private Participations

The investment seems positively effects Bangladesh’s network readiness 
as shown in the Chart 9 below. The two countries decrease about .2 and 
Bangladesh had tiny increase from 3.19 to 3.20. The Networked Readiness 
Index is composed using 10 pillars as indicators: political and regulatory 
environment, business and innovation environment, infrastructure and digital 
content, affordability, skills, individual usage, business usage, government usage, 
economic impacts, and social impacts. The indicators are always measured on 
a 1-to-7 scale where 1 is the lowest score and 7 is the highest (World Economic 
Forum, 2012, p. 171).  

Chart 9 Network Readiness Index. 

Source: Global Information Technology

Source: World Bank Data
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a. The state of gender equality in the countries

It is difficult to find sex-differentiated data regarding the use of ICT 
outsides OECD countries due to several reasons: a) limited number of sources 
colleting the data; b) no sufficient systematic approach or coordinated method 
to collect them, and c) not many government organizations gather national 
ICT statistics in a consistent and regular manner, and of those that do, very 
few provide a breakdown by gender (World Bank, 2011). Measuring Global 
Public Access to ICT reported the individual users of ICT based on sex, however 
only Bangladesh has it, as shown in the table below.

Table 4 Percentages of Female Users

% Female Users 
Location Public Libraries Tele-centers Cybercafés
Urban 22% 22% 35%
Non-urban 45% 61% NA

Source: Measuring Global Public Access to ICT.

Based on their locations and venues, most females in urban areas access 
Internet in cybercafés, and those who live in rural area access it through tele-
centers. There was 50% gap between urban and non-urban areas in accessing 
to Internet through public libraries, in which only 22% female in urban area 
go to library to get Internet and more than 40% of rural women utilize public 
libraries to go on line. 

For the purpose of this paper, gender equality is leaned on gender inequality 
index provided by UNDP and percentage of women in decision-making level 
and women and men literacy as shown in the proceeding charts. The Gender 
Inequality Index to measure women’s disadvantages based on three dimensions: 
reproductive health, empowerment and the labor market. It ranges from 0 to 
1, in which the closer the scores to zero, the more equal women and men in 
the countries. The health dimension is measured by two indicators: maternal 
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mortality ratio and the adolescent fertility rate. The empowerment dimension 
is also measured by two indicators: the share of parliamentary seats held by 
each sex and by secondary and higher education attainment levels. The labor 
dimension is measured by women’s participation in the work force. 

There was positive trend in gender inequality index (Chart 10) in which 
all countries’ scores were approaching to zero. Since 2008, Bangladesh experience 
the highest improvement in gender equality, the score declined from .6 to .55, 
Pakistan and Indonesia’s decreased about .4 and .2, respectively. Bangladesh 
has more women in the decision making than the others 23% of legislators, 
senior officials, and managers are women. The country and Indonesia has almost 
similar amount in this category and percentage of women in the parliament. 
Pakistan has the least women as senior officials and managers but the highest 
percentage of women sitting in the parliament. In terms of literacy rate, Indonesia 
has more literate women and Pakistan does the least, 99% and 61%, respectively. 
Overall, there is still relatively wide divide in the decision making level and 
literacy rate between women and men in the countries (Chart 11).

Chart 10 Gender Inequality Index. Source: Gender Inequality Index

Source: Gender Inequality Index
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Capturing ICTs and gender equality is somewhat challenging due to the 
existing data do not sufficiently supporting the efforts. Data provided by 
multilateral agencies mainly describe the macro-level of the current development 
of the field. It primarily derives from national census bureau but not every 
government in the developing country collects data of internet and ICTs using 
sex-segregated method. This situation definitely causes the particular constraints 
to measure how the ICT development is equally distributed between genders. 

Conclusion 

The conclusions below are not exhaustive, however might be able to 
capture a simple picture of gender and ICT for development in Bangladesh, 
Indonesia, and Pakistan. Overall, the countries still need to improve access to 
ICT, mainstream gender equality analysis in the field, and produce sexually 
segregated data.  

•	 Although having similarities as developing countries and major Is-
lamic population, the countries are dissimilar in terms of gender 

Chart 11 Percentages of Women in Decision-making and Literacy Rates

Source: Statistic and Indicators on Women and Men
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equality status and ICTs advancement. Indonesia seems have more 
gender equal but somewhat moderate in terms of ICT development. 
Bangladesh are still lacking of infrastructures and access with less gen-
der equal than Indonesia. Pakistan has more advance level of ICT 
development but relatively low gender equality. 

•	 In the streamlines, ICT development looks has positive correlation 
with GDP and HDI. So, does gender equality. This implies that high 
GDP might lead to well-developed ICT, and therefore countries’ 
need to invest in people and technology at the same time.

•	 The countries share similarities in laws related ICT in which the 
development is inclined to liberalization and competitiveness with 
somewhat government regulations. The state of the law is also almost 
similar since 1996-2006 when the countries generally set laws to ac-
celerate the development of ICT.

•	 The governments are still striving to mainstream gender equality in 
ICT through polices or short term programs targeted to women. Still, 
the policies are still being criticized as lacking of gender approach and 
it is important to embed gender analysis in policy-making process 
and to harness partnership with other development actors.  

•	 In order to provide doable method to measure ICTs and gender in 
development, the countries need to produce policy that grants public 
administrators or qualified parties to collect data based on sexual dif-
ferences. 
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MEMPERKUAT GAGASAN DEMOKRASI RADIKAL 
DALAM  RUANG MAYA:
BERKACA PADA GERAKAN ZAPATISTA

Eko Prasetyo 
Social Movement Institute

Abstract 

Capitalism crisis, as Karl Marx forecasted, has encouraged the growth of 
social movements. Of the crisis manifestation is environmental disasters. One 
of the parties being impacted by the crisis is traditional communities. As a 
consequence, traditional communities in current periods stand in the front line 
of the struggle against neo-liberalism. EZLN is an organization that not only 
ptotecting traditional communities but also actively criticizing neo-liberalist 
policy. Being connected by the Internet, EZLN raises again what is extinct in 
social movement, namely the power of written ideas. The movement gaines 
wide supports around the wrold through the wave of new social movements 
that active in fighting against capitalism. This highlights the sense that social 
movements could be effectively built with the support of Internet and networked 
supports, underlying the bravery and total confrontation towards the enemy.  

Key words: Zapatista, social movement, competition and dispute
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Kamilah ahli waris pendiri sejati negeri ini. Kaum terbuang, 
kami berjumlah ribuan dan karenanya kami serukan pada saudara-
saudara kami untuk bergabung dalam perjuangan ini sebagai satu-

satunya jalan, agar kita tidak lagi mati kelaparan akibat ambisi rakus 
kediktatoran….(Deklarasi perang EZLN)

Pengantar

Namanya Arkan. Dia keturunan Turki tapi besar di Serbia. Reputasinya 
mengerikan: merampok, membunuh tapi selalu bisa lolos dari hukuman. Di 
Swedia Arkan menoreh peristiwa: masuk ke pengadilan sambil menggenggam 
senjata di tangan. Aksinya seperti sebuah adegan film arahan John Woo: 
melompat jendela sambil berondong senjata. Tak ingin jadi monster yang 
membahayakan Eropa, maka pemerintah Serbia berusaha membuatnya jinak: 
diberi pekerjaan kotor dengan membunuh semua pembangkang.  Arkan tumbuh 
dalam suasana perlindungan dan tahu dirinya dibutuhkan. Maka ketika Milosevic 
berkuasa Arkan tampil dalam profil yang mengejutkan: televisi memberinya 
slot dalam acara, minimaxovision, dimana Arkan tampil sebagai ayah. Sosoknya 
yang menikahi bintang pop Ceca sambil menunggu kelahiran anaknya sungguh 
jadi acara mengharukan. Tak sulit untuk membongkar semua perangai keji 
Arkan, terutama dalam membantai sadis rakyat Bosnia, tapi kelas menengah 
Serbia telah menobatkannya sebagai pahlawan. Terlebih ketika Arkan memiliki 
klub sepak bola yang bernama sedikit mistis, Obilic. Arkan tampil bak utusan 
dewa yang memproduksi mitos keunggulan etnis Serbia.1

Arkan adalah figur yang telah menumpang sebuah arus yang disebut 
Daniel Bell sebagai ‘liberal-toleran dan demokratis’. Berbaur dengan semangat 
kawanan Arkan memutuskan untuk menggunakan media sebagai kampanye 
ide-ide brutalnya. Arkan tahu kalau massa itu telah jadi rombongan penonton 
yang tinggal-mengikuti istilah McLuhan- ‘desa global’, dimana kebutuhannya 
bukan akurasi tapi informasi terus-terusan. Arkan tak sendiri mengerjakan itu. 
Pada adegan film Hotel Rwanda kisah itu dituturkan dalam suasana gelap: 

1  Franklin Foer, Memahami Dunia lewat Sepak Bola, Margin Kiri, 2006
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penyiar radio yang terus-menerus menelurkan kebencian. Kebencian itu 
disuburkan lewat suara seorang penyiar: memaki, membujuk dan memprovokasi. 
Efeknya dramatis: peperangan brutal antar suku yang menelan nyawa jutaan 
warga. Rwanda mendidih karena sebuah siaran radio. Sejarah menuturkan 
bagaimana BBC juga mengambil peran dalam ‘merumuskan dan mengatur’ 
jalan sejarah. Reith, pimpinan BBC di tahun 1922, menegaskan misi BBC 
dalam bahasa ringkas, “..membawa sebanyak mungkin ke rumah-tangga..apa 
yang terbaik dalam setiap pengetahuan, upaya dan pencapaian manusia.”2

Kini misi itu bersalin rupa jadi apa yang oleh Debord-marxis radikal-
dinamai dengan kapitalisme komoditas.3 Media telah jadi altar tontonan yang 
menyuguhkan mimpi-mimpi baru masyarakat: tentang keadilan, kemakmuran 
bahkan revolusi. Meski terlampau pesimistis Debord menandai situasi ini 
dengan ciri yang agak banal: tumbuhnya kesadaran akan hasrat dan hasrat akan 
kesadaran. Mirip dengan gagasan Plato mengenai The Republic, dimana 
kumpulan orang yang tinggal di gua melihat bayangan di sekitar dinding gua. 
Saat seorang memutuskan lari ke luar yang dilihatnya ternyata hanya ilusi. 
Waktu kembali dan ingin memberitakan apa yang dilihatnya seluruh orang di 
gua malah sedang ribut. Plato seolah ingin mengatakan masyarakat dipupuk 
oleh ‘ilusi’ sehingga untuk membangunkannya dibutuhkan ‘gerakan’. Ujudnya 
bukan sebuah kekuatan politik yang teratur, disiplin dan kokoh melainkan 
sebentuk ‘gangguan dengan asal usul yang paling sepele dan paling sementara 
pun pada akhirnya mengguncang dunia’. Sebutannya budaya tanding tapi tentu 
tak seremeh itu, karena bukan gangguannya, melainkan bagaimana keluar dari 
jerat hegemoni yang telah menundukkan massa. Susan Collinz yang novelnya 
jadi idola, The Hunger Games, menyuguhkan suasana komplit kekuasaan 
diktator. Dibantu oleh media lalu disegarkan lewat tontonan terjadilah apa 
yang dinamai dengan moralitas kawanan. Para penonton itu ditundukkan 
dalam suasana yang oleh Charles Makay digambarkan ‘manusia itu, sudah 

2  Asia Briggs & Peter Burke, Sejarah Sosial Media, YOI, 2006
3  Joseph Heath & Andrew Potter, Radikal itu Menjual: Budaya Perlawanan atau Budaya 

Pemasaran, Anti Pasti, 2013
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banyak dikatakan, berpikir secara kawanan; bisa dilihat mereka menjadi kalap 
beramai-ramai, padahal kesadarannya hanya akan pulih secara lambat laun, 
satu persatu.’

Pulihnya ‘kesadaran satu-persatu’ itulah yang jadi pertanyaan umum 
gerakan sosial hari-hari ini. Dirakit oleh tumbuh-luasnya arus informasi maka 
sejauh mana ‘ide-ide progresif gerakan’ itu mampu mempengaruhi? Pertanyaan 
ini butuh jawaban karena berbagai sebab, pertama ada kondisi historis-terutama 
di era digital dimana gagasan-gagasan politik perlawanan tumbuh subur dan 
itu tak bisa dikontrol lagi oleh negara. Seperti dukungan atas perjuangan melalui 
jalan kekerasan atau upaya aktif untuk mendukung peran lembaga negara.4 
Pada sisi pertama ada kebutuhan untuk memproduksi gagasan-gagasan alternatif 
dengan membentuk ‘portal-portal’ gerakan tapi di sisi yang lain juga ada 
keinginan untuk ‘membumikan’ gagasan itu lewat aksi-aksi konkret lapangan. 
Sejauh ini upaya itu banyak menuai hasil: gagasan transparansi dan akuntabilitas 
sangat terbantu lewat ‘informasi, opini sekaligus kasus’ yang disebarluaskan 
lewat media. Tapi juga ‘aksi-aksi teror dan kekerasan’ difasilitasi pula oleh portal, 
web hingga Facebook. Pada dasarnya pertanyaan lugasnya, sejauh mana gagasan 
besar dan tindakan lokal itu punya hubungan kausal; sebagaimana hubungan 
antara pernafasan dengan oksigen.  Tulisan ini tak berambisi menjawab secara 
teoritis tapi mau bertukar pandangan dengan berusaha menampilkan sejumput 
kisah dari hutan Lacandon, Mexico.

4  Sebagian kalangan percaya dukungan atas KPK ketika dihujani tekanan pihak 
Kepolisian karena kekuatan media social dan hal serupa juga terjadi pada tingginya dukungan 
pada Jakowi-Ahok merupakan buah dari keterlibatan media sosial. Artinya dukungan itu selalu 
dinobatkan sebagai buah ‘spontanitas’ dari mesin media sosial yang cepat, kreatif dan tanpa 
beban. Kelompok ini diidentikkan dengan generasi Z yang dicirikan dalam sebuah identitas, 
cepat-imaginatif-penuh inisiatif. Lih Tinjauan Kompas: Menatap Indonesia 2014, Kompas, 2013
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Perjuangan Hutan Lacandon

Zapatista5 meriung di tengah hutan. Belukar semak dengan pohon rindang 
jadi kediamannya. Dari sana tulisan fantastis tentang globalisasi meluncur. 
Berkicau tentang burung, kupu-kupu dengan semut. Binatang-binatang itu 
menuturkan ancaman neo-liberalisme dalam bahasa prosa yang puitik dan 
imaginatif. Kata-kata telah menggantikan senjata. Sang penulis, menjuluki 
dirinya: Sub Comandante Marcos, mengalirkan gagasan dengan cara sugestif: 
memberitahu pembaca lewat dongeng. Kutipan William Shakespeare hingga 
Miquel de Cervantes Saavedra jadi bagian dalam kisah. Marcos misalnya menulis 
tentang kota Mexico yang dijajah oleh neo-liberalisme dengan bahasa puitik 
dan meyakinkan:

 …..kota ini hidup dalam masa kini yang kalut, tak ada jeda untuk merenungkan 

masa lalu, tak ada nafas untuk membayangkan masa depan. Semua terulang dan 

dimensinya kian melebar. Kekacauan adalah urusan sehari-hari. Satu-satunya 

kejutan adalah menemukan bahwa tiap pagi kota itu masih di sana, menawarkan 

diri pada siapapun yang mau beli…6

Kritiknya keras dengan lampiran bahasa yang kaya. Neo-liberalisme 
dilukiskan dalam sebentuk prosa tanpa harus dijejali oleh data. Andai ada angka 
itu dibuat dalam bahasa yang polos dan sedikit bermain. Upayanya untuk 
meyakinkan pembaca ditempuh dengan lompatan kisah, umpatan serta dongeng. 
Uniknya pemerintah Mexico begitu gemetar dengan kekuatan yang bersenjata 
pena ini: Zapatista diajak untuk berunding, dipenuhi semua tuntutan hingga 
diakui sebagai kekuatan yang bisa merumuskan tata kelola tanah adat. Sumbangan 

5  Tentara Pembebasan Nasional Zapatista (EZLN) mengambil namanya dari pahlawan 
revolusi Meksiko Emiliano Zapata, yang berdiri melawan kedikatoran Presiden Porfirio Diaz 
di tahun 1910. Zapata menikmati kelanjutan sejarah yang luar biasa berkat perjuanganya 
meredistribusi tanah untuk penduduk pribumi Amerika yang miskin. Momen sejarahnya ada 
pada 1 Januari 1994 ketika mengumumkan “deklarasi Hutan Lacandon’ Lih Jurnal Wacana edisi 
XI/2002

6  Subcomandante Marcos, Atas & Bawah: Topeng & Keheningan, Komunike-komunike 
Zapatista Melawan Neoliberalisme, Resist Book, 2005
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terpenting gerakan ini bukan sekedar kemampuannya untuk meyakinkan 
melainkan tulisannya telah menyadarkan warga dunia tentang soal tanah, 
masyarakat adat dan kebijakan imperialistik negara maju. Dibantu oleh Internet 
tulisan Marcos jadi inspirasi sekaligus menjaring simpati yang luas dan besar. 
Zapatista adalah gerakan yang mahir memanfaatkan media.

Zapatista  menghidupkan apa yang jadi pertanyaan umum gerakan sosial: 
politik representasi. Alain Badiou mengangkat kisah tentang komune Paris 
1871. Rangkaian peristiwa revolusi yang berusaha untuk membangkitkan 
kembali kekuasaan proletar. Lewat pengambilalihan dan perebutan momentum 
terjadilah kekuasaan yang landasannya adalah perwakilan langsung. Engels 
terpesona dengan model kedaulatan yang dibangun: tiap wakil diputuskan 
melalui pemilu, adanya hak recall pada rakyat dan pejabat digaji sama untuk 
semua posisi. Revolusi yang kelak mengundang keterlibatan para seniman, 
penyair hingga novelis: Victor Hugo hingga Paul Verlaine bergabung di dalamnya. 
Pada saat itu geliat politik berjalan sepenuhnya mengikuti kehendak kolektif. 
Dalam suasana seperti itu maka Komune Paris berhasil membangun asosiasi 
politik baru yang meletakkan presentasi murni, dimana oleh Alain Badiou, 
definisikan sebagai: tatanan dimana setiap orang dapat menghadirkan dirinya 
secara setara dalam kolektivitas tanpa mediasi struktur eksternal yang permanen 
(misalnya parlemen).7 Politik presentasi itulah yang belakangan hadir melalui 
media internet.

Politik presentasi itu muncul-pada gagasan Badiou-ketika terjadi 
penghancuran kelas. Masyarakat berbaur dalam ruang tanpa batas hingga punya 
kebebasan untuk bersuara. Internet mewakili kekuatan ini, karena disana terjadi 
penghancuran monopoli dan wewenang yang dulu didominasi oleh negara, 
terutama wewenang dalam mengontrol informasi serta monopoli pada data. 
Dua aspek ini merupakan instrumen penting penjamin keberadaan negara: 
informasi membentuk wacana mengenai kuasa dan data menegaskan disiplin 
dalam tata kelola. Dua aspek itu dengan brutal dihancurkan oleh Snowden 

7  Martin Suryajaya, Alaian Badiou dan Masa Depan Marxisme, Resist Book, 2011
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ketika dibocorkan lintas informasi intelijen antar negara. Kebocoran yang 
membawa hubungan buruk diantara banyak kepala negara sebagaimana yang 
berlangsung antara Australia dan Indonesia. Snowden berusaha untuk mendirikan 
proyek politik emansipasi yang sebagaimana risalah revolusi kebudayaan Mao, 
berusaha untuk memberi otonomi penuh pada massa sehingga menjadi kekuatan 
politik yang terpisah dari partai. Bahkan Mao mengembangkan disiplin besi 
bagi tentara merah sehingga mendapat dukungan kuat rakyat.8 Snowden 
membongkar cacat kekuasaan terutama upaya diktatornya dalam: mengendalikan, 
mengontrol dan mematai-matai negara sekaligus warganya. Snowden berusaha 
menghancurkan kepercayaan palsu kita akan demokrasi prosedural dan 
keunggulan negara super power.9 Tapi soalnya kemudian apakah politik emansipasi 
yang didorong melalui media internet itu mampu ‘memperdalam dan memperkuat’ 
ide-ide radikal demokrasi?  Atau dirinya hanya menjadi kekuatan destruktif 
yang mendobrak tatanan stabil hubungan antar negara? Tak saja memperkuat 
tapi mendorong progresifitas di lingkup gerakan? Untuk menjawab soal ini 
kita perlu untuk melihat bagaimana dinamika gerakan sosial di tengah kian 
mandirinya kekuatan masyarakat.

8  Tatiana Lukman menyusun sebuah buku yang berdasar atas pengalaman selama di 
Tiongkok baru-baru ini. Kekagumannya pada revolusi Mao dipicu oleh bagaimana kemampuan 
revolusi itu melakukan transformasi radikal di masyarakat. Dikatakan olehnya bagaimana tentara 
merah mengembangkan tiga disiplin besar dengan delapan pasal perhatian. Prinsip etika itu yang 
membuat tentara merah mampu memenangkan pertempuran melawan Jepang, melawan kaum 
nasionalis dan bertahan dalam peperangan. 8 pasal etika tentara merah ini serupa dengan kaidah 
presentasi: 1 ramah tamah dalam berbicara, 2. Adil dalam menjual, 3. Kembalikan setiap barang 
pinjaman, 4.  Ganti kerugian atas barang yang kau rusakkan, 5. Jangan memukul atau memaki 
orang, 6. Jangan merusak tanam-tanaman, 7. Jangan berlaku tidak senonoh kepada wanita, 8. 
Jangan menganiaya tawanan perang. Prinsip etika yang membawa Cina dalam transformasi 
radikal. Lihat Tatiana Lukman, Alternatif, Jaker, 2013

9  Rencana Amerika untuk mengusai dunia, lewat aneka dominasi dan cara brutal 
sudah banyak dipidatokan. Maka ada kebutuhan bagi Amerika untuk mendominasi baik kawan 
maupun musuh. Ini artinya Amerika tidak harus selalu lebih kuat, atau paling kuat, namun ini 
berarti Amerika harus kuat secara absolut. Upaya ini yang tidak dipatahkan melalui serangan 
tapi cukup dengan membongkar perangai pemerintahan Amerika yang licik, culas dan tak 
menghargai HAM. Sebuah perilaku yang amat memalukan ketika berhadapan dengan rakyatnya 
sendiri. Amerika tampak ‘runtuh secara moral dan kredibilitas’ baik di hadapan rakyatnya terlebih 
negara-negara yang dimatai-matai.
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Memahami Gerakan Sosial

Adalah Rajendra Singh10 yang membawa kita pada sikap lebih optimis. 
Terutama ketika berbincang soal gerakan sosial. Rajendara berkaca pada 
masyarakat India. Disana masyarakat tumbuh dengan kepercayaan diri atas (1) 
kemampuannya untuk menetapkan nasib kemanusiaan tidak semata-mata ada 
pada tangan negara hingga terus waspada atas perangai busuk yang keluar dari 
sistem politiknya sambil, (2) memiliki agensi atau para pelaku sejarah yang 
dapat mengubah medan gerakan hingga mendorong transformasi radikal. Usaha 
ini secara kompleks meraih wujud yang beragam: gerakan ekologis, anti rasis, 
anti institusionalis hingga anti urban. Potret gerakan ini berupaya untuk 
melawan segala bentuk intervensi terutama yang diperantarai oleh negara dan 
modal. Berdasar atas rasa optimis itulah maka gerakan sosial di India selalu 
berusaha untuk mengembangkan struktur jaringan pendukung melalui 
penyuaraan kembali cita-cita kolektifnya: keadilan dan persamaan. Ide itu 
punya corak yang tidak dibatasi atas posisi kelas atau gender melainkan persamaan 
dasar: keinginan untuk menikmati kehidupan yang bermartabat. Maka upaya 
untuk mencapai tujuan itulah yang tak membuat gerakan ini memilih bentuk 
yang pasti dan lazim, seperti partai politik atau model organisasi berserikat, 
melainkan gerakan akar rumput yang ikatannya longgar dengan produktivitas 
tinggi dalam membangun prakarsa. Tapi lagi-lagi India tak sendiri.

Kembali pada Zapatista yang mengawali prakarsa dari gerakan etis untuk 
mempertahankan diri. Navaro mengatakan, Zapatista mula-mula berdiri ‘lebih 
sebagai respon atas hilangnya identitas diri masyarakat adat dan dampak 
liberalisasi ekonomi’. Terlebih Mexico yang dililit oleh hutang luar negeri dan 
percaya cara untuk keluar dari kubangan adalah terlibat dalam traktat ekonomi 
pasar bebas. Diantaranya terlibat dalam NAFTA yang kian membawa masyarakat 
adat terjerembab dalam kemiskinan. Zapatista muncul lewat pesan yang kelak 
jadi latar sebuah pemberontakan:

10  Rajendra Singh, Gerakan Sosial Baru, Resist Book, 2012
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 ……tiap orang yang sedang bermimpi di negeri ini. Kini saatnya bangun….

Inilah badainya. Dari pertarungan  dua arus angin ini badai akan terlahir, saat 

kedatangannya sudah menjelang. Kini angin dari atas sedang berkuasa, dan angin 

dari bawah sedang berhembus….Inilah ramalannya. Saat badai mereda, saat 

hujan dan api sekali lagi menyingkir pergi dari negeri yang damai ini, dunia tak 

bakal lagi berupa dunia namun sesuatu yang lebih baik….

Kemampuan Zapatista membangun asosiasi baru yang langsung meyentuh 
kesadaran bukan hanya melalui prosa tapi juga ikatan gerakan. Pusat gerakannya 
ada pada masyarakat adat yang terbentuk tidak sekedar karena perasaan ‘derita’. 
Ikatan Zapatista terbentuk karena ikatan komunikasi dan organisasi yang 
dijalankan secara rasional. Maka gagasan perlindungan masyarakat adat itu 
kemudian mempengaruhi gerakan di belahan dunia lain, lebih karena, cita-cita 
kolektif perubahan yang dibawakan oleh Zapatista juga mewakili harapan dari 
gerakan akar rumput lainnya. Apalagi konflik, pertarungan hingga relasi 
kekuasaan yang terjalin dikomunikasikan dalam bahasa yang lebih sederhana 
oleh Marcos. Maka prosa Marcos mewakili sesuatu yang tidak hanya cerminan 
pengalaman suku Indian di hutan Lacandon melainkan juga perasaan petani 
Urut Sewu Kebumen. Suatu pengalaman yang membentuk kerangka kesadaran 
dan membuka ruang kesempatan aksi kolektif.

Mereka sadar atas ancaman global pada setiap orang marginal. Masyarakat 
adat, petani, buruh hingga miskin kota terjerumus dalam sistem ekonomi yang 
buas. Sistem ekonomi yang oleh Farid Zakaria selalu dipuji sebagai yang terbaik 
dan bisa mengantarkan kemakmuran. Fared katakan, pertumbuhan kapitalis 
merupakan satu-satunya cara yang terbaik untuk menggantikan kekuasaan 
politik feodal dan menciptakan negara yang efektif dan terbatas. Fared mengutip 
penyair Turki yang melukiskan sajak sederhana tapi merangkum teorinya:
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Untuk mempertahankan raja perlu banyak prajurit dan kuda

Untuk memiliki prajurit ini perlu banyak uang

Untuk mendapatkan uang ini, rakyat harus kaya;

Agar rakyat kaya, hukum harus adil.

Jika salah satunya dibiarkan tak terurus, keempatnya pasti tidak terurus

Jika keempatnya tak terurus, persatuan akan tercerai berai11

Fared terlampau mabuk dengan demokrasi Amerika. Selalu mempercayai 
perombakan hukum akan meningkatkan kekayaan rakyatnya. Prinsip yang 
selalu ditawarkan dalam perubahan politik dimana-mana: ubah aturannya 
maka kehidupan akan ikut berubah pula. Zapatista tak sepenuhnya sepakat 
pada ide konyol itu. Bukan raja atau prajurit yang menginginkan banyak uang 
tapi rakyat yang sebenarnya paling berhak untuk memutuskan apa yang hendak 
dipilihnya. Rakyat punya kewenangan otonom dan perjuangan mereka adalah 
merebut apa yang jadi prinsip kedaulatan: suara masyarakat adat adalah kekuasaan 
tertingginya. Maka Zapatista menyebut proyek politiknya dengan kata ‘…tidak 
bertujuan merebut kekuasaan namun untuk mengorganisir masyarakat.’

Zapatista telah mengubah demokrasi bukan permainan yang penuh aturan 
guna memilih yang terbaik tetapi kesempatan untuk membangun kedaulatan. 
Gagasan ini meluncur dengan radikal hingga memberi inspirasi banyak petani 
belahan dunia untuk mempertahankan hak. Maka Zapatista dengan bersemangat 
menggugat organisasi international yang mengacuhkan keberadaan masyarakat 
adat. Bahkan ikut memprotes siapa saja yang mendapat perlakuan dari sistem 
hukum dan politik yang tak adil. Seperti pembelaan Zapatista atas Mumia Abu 
Jamal, seorang muslim kulit hitam di Amerika yang dijatuhi hukuman atas 
perbuatan yang tak dilakukannya. Zapatista tak hanya menjadi pejuang bagi 
masyarakat adat melainkan  telah menjelma jadi gerakan sosial yang memperjuangkan 
ide persamaan dan kesetaraan.

Pada sisi inilah gerakan Zapatista membawa revolusi dalam bentuknya 
yang radikal: usaha untuk memerangi tiap garis batas yang berusaha dipertahankan 

11  Fareed Zakaria, Masa Depan Kebebasan, PT Ina Publikatama, 2004
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oleh proyek global kapitalisme. Desakan untuk membangun kesadaran hak 
atas tanah dan kehidupan adat telah mengilhami banyak warga dunia untuk 
tetap punya pilihan lain dalam merintis kemajuan. Maknanya sederhana bahwa 
tugas Zapatista bukan memberi informasi atau sekedar menuntut persamaan 
melainkan memperdalam dan memperluas sebanyak-banyak partisipasi akar 
rumput untuk terlibat dalam tiap pengambilan kebijakan. Selalu saja kritik 
diarahkan pada siapapun yang merasa diri memegang kekuasaan dan mengontrol 
apapun yang dianggap jadi kepentingannya. Maka di tiap risalahnya, Zapatista 
berupaya untuk melipatgandakan ruang-ruang politik sembari melakukan 
perlawanan atas semua upaya pemusatan wewenang. Di sisi inilah gerakan 
Zapatista memiliki kelebihan: pertautan dengan jaringan akar rumput dan 
dukungan luar biasa masyarakat international.

Belajar dari Zapatista

Ikon Zapatista populer dengan begitu cepat: Marcos dalam balutan topeng 
sambil mengisap cerutu. Juga catatan-catatan hariannya diterjemahkan dengan 
pembaca yang banyak dan fanatik12. Marcos tak hanya tinggal di hutan Lacandon 
tapi juga menyapa petani di dusun Klaten, Kudus hingga Pontianak. Bukunya 
jadi bacaan wajib mahasiswa yang gerah atas kerusakan lingkungan dan kebuasan 
perusahaan. Karena itu Zapatista dalam konteks Indonesia memberi peluang 
sekaligus kesempatan politik. Pertama Zapatista mengguncang kelembagaan 
politik yang selama ini terlampau disibukkan oleh prosedur partisipasi dengan 
mengacuhkan posisi masyarakat pinggiran.  Peran ini diwakili oleh Zapatista 
melalui busana serta ketidakmauannya untuk berunding tanpa ada agenda dan 
persamaan posisi. Kedua efek yang paling menyolok adalah pertarungan dan 
kompetisi politik melibatkan hanya kelompok elite yang selalu mewaspadai 

12  Sepanjang tahun 2001 hingga 2007 Resist Book menerbitkan banyak risalah Zapatista 
dengan kaos bergambar topeng Sub Commandante Marcos. Sungguh hasilnya mengejutkan: 
tak pernah dalam sejarah penerbitan buku Zapatista dicetak setiap tahun dengan pembaca yang 
terus-menerus berganti. Bahkan kaosnya selalu diminati terutama yang bertulis Kata Adalah 
Senjata. Di sepanjang perhelatan diskusi atau pameran buku selalu buku Zapatista meraih 
jumlah pembaca yang signifikan. Zapatista mengalirkan dukungan, menciptakan idola dan 
menumbuhkan aspirasi politik baru. Catatan Rapat Resist, 2012
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tiap inisiatif radikal. Zapatista menolak peran elit politik yang sok pintar dan 
berkuasa. Seperti yang terjadi di Indonesia belakangan ini dimana usaha untuk 
menghidupkan kembali pasal mengenai pidana marxisme dicurigai sebagai 
upaya untuk mematahkan elemen-elemen progresif yang kini tumbuh subur. 
Pada intinya Zapatista memberi pemaknaan kembali gerakan sosial akan arti 
‘perseteruan’ dan ‘perumusan’ identitas. Tinggal pertanyaanya bagaimana 
sebenarnya gagasan transnasional Zapatista itu mampu melakukan dekonstruksi 
atas tata politik yang bebal sekaligus memperkuat ide demokrasi?

Sejenak kita perlu kembali poros pemikiran Giddens13, terutama hubungan 
antara struktur dengan pelaku serta sentralitas ruang dan waktu. Jika ‘struktur 
sosial merupakan hasil (outcome) dan sekaligus sarana (medium) praktik sosial’ 
maka Giddens menjelmakannya dalam tiga gugus besar struktur. Pertama, 
struktur penandaan atau signifikansi yang menyangkut pemaknaan, skemata 
simbolik, penyebutan dan wacana. Pada konteks Zapatista pengenaan topeng 
memberitahu praktik sosial baru: tak mau dikenal, tak ingin dikenang tapi juga 
hendak melugaskan posisi. Ikon itu terbentuk melalui seragam yang khas: 
topeng hitam, pena dan cerutu.  Tapi itu tak cukup juga ada struktur penguasaan 
atau dominasi yang mencakup penguasaan atas orang atau barang. Di sisi 
Zapatista tempat hutan Lacandon dengan kehidupannya membentuk identitas 
utuh masyarakat adat yang tak mau didominasi apalagi dikuasai. Maka untuk 
menggenapkan itu ada yang dinamai struktur pembenaran atau legitimasi. 
Pada konteks Zapatista dirinya mengambil banyak peran, terlibat sebagai 
kekuatan penekan pemerintahan Mexico, ikut meminta PBB untuk mengontrol 
kebuasan pasukan Mexico hingga menuntut keadilan bagi tahanan kulit hitam 
di Amerika. Struktur Giddens memberi Zapatista peran yang menyentuh dan 
mengilhami gerakan sosial jauh di luarnya. Tapi struktur itu bekerja dalam 
ruang dan waktu yang mana Zapatista tumbuh diatas peta banyak perjuangan 
yang serupa.

13  Saya memahami Giddens hanya pada beberapa karya saja dan ini merupakan karya 
pengantar yang tipis tapi lebih komunikatif. B Herry Priyono, Anthony Giddens, Suatu Pengantar, 
Gramedia, 2002
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Pada konteks ruang dan waktu dimana praktik sosial berlangsung maka 
‘gagasan perlindungan masyarakat adat’ bukan hanya sekedar ‘informasi tapi 
juga ikut mengubah’ proses pengorganisasian yang ada. Sebut saja bagaimana 
Marcos memberi komentar atas situasi seputar hutan Lacandon atau kecamannya 
pada tata politik international, telah secara otomatis, mengubah persepsi bahkan 
praktek sosial secara konstitutif. Artinya Zapatista-dalam bahasa Giddens-
membantu gerakan sosial dalam ‘menelaah dan mendorong daya reflek atas 
berbagai bentuk stimuli’. Maka peran Zapatisa adalah berusaha untuk 
mengembangkan ‘tafsir atas’ dunia ekonomi sekaligus usaha untuk ‘mengubah’ 
apa yang terjadi di tatanan politik yang ada. Jika ditilik lebih jauh maka gagasan 
ini telah mengilhami beberapa gerakan perlawanan, terutama dalam merebut 
ruang kepemilikan atas tanah, simbol kebudayaan dan indikator kemajuan. 
Jika bisa diringkas secara sederhana ada banyak faktor yang bisa memerantarai 
sebuah gagasan demokrasi radikal bisa menyentuh gerakan sosial dengan 
beberapa spektrum penting.

Pertama pada sisi gagasan. Ide itu merentang dalam arus kepercayaan 
yang terdiri atas dua bagian penting, yakni ‘berbagi tanggung jawab dan empatik’ 
pada penderitaan. Dalam jaring koneksi global melalui internet, struktur 
pemaknaan atas rasa tertindas mudah dikomunikasikan melalui film, wawancara 
langsung hingga rekaman peristiwa utuh. Varian ini kerapkali digunakan oleh 
para fundamentalis dalam mengajak solidaritas international atas sebuah kasus. 
Baru-baru ini banyak video keji Suriah diunduh untuk menebalkan keinginan 
orang agar pergi berperang kesana. Sama halnya dengan gagasan perlindungan 
masyarakat adat yang kini mulai dibuat film, testimoni dan diunduh seluruh 
hasil pertemuan. Singkatnya ide itu mengirimkan pola persepsi mengenai apa 
yang mau disampaikan. Pada sisi gerakan transnasional, ide perjuangan itu 
menyatu dalam tampilan harfiahnya sehingga para pembaca, penonton mengalami 
apa yang dikatakan David Thomson ‘keraguan bisa dibilang lemah di hadapan 
kepastian media.’
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Pada konteks EZLN, mengutip istilah Gramsci, Zapatista telah mengubah 
strateginya dari sebuah ‘perang manuver’ yang menantang kekuasaan negara 
melalui kekuatan bersenjata menjadi ‘perang posisi’ yang menandingi 
kepemimpinan intelektual dan moral kelas berkuasa di Meksiko14. Internet 
mempercepat proses perubahan posisi itu dengan mengedepankan peran 
Zapatista bukan sekedar pemberontak tapi pelindung kehidupan masyarakat 
adat.

Kedua pada kenyataannya ada situasi yang tak terelakkan bahwa Internet 
membawa partisipasi langsung gerakan dengan membawa gagasan perubahan 
apapun harus semakin mendekat pada pengalaman konkret akar rumput. 
Zapatista bukan gerakan yang hanya meluncurkan opini, prosa atau dongeng: 
melainkan perjuangan untuk meraih hak-hak dasar masyarakat Adat. Persis 
ketika ‘aksi-aksi’ intensif dilakukan di bawah pemberitaan yang luar biasa, maka 
gerakan Zapatista mengembalikan apa yang sekarang dirasakan begitu impersonal. 
Kehidupan hutan yang penuh solidaritas, rasa untuk berbagi tanggung jawab 
hingga kesediaan untuk tidak bersaing secara individual telah jadi kampanye 
mengaggumkan mengenai ‘kerinduan akan akar personal’ yang ada pada tiap 
diri manusia modern. Persis ketika itu gagasan perubahan menemukan titik 
tautnya dengan keinginan masyarakat untuk keluar dari spiral kekerasan dan 
kompetisi yang buas. Diam-diam kekuatan gagasan terletak pada-istilah Tilly-
reportoar perseteruan yang abadi. Yang ini semua lebih mudah dihidupkan 
dan berkoneksi dengan jaringan internet yang bisa menyentuh siapa saja.

Ketiga melalui jaringan koneksi internet maka politik bukan monopoli 
pemerintah dan tak selalu hanya bicara soal kursi perwakilan. Zapatista 
membangun kesadaran akan rasa jengkel, marah dan bosan pada apa yang 
diputuskan, dibuatkan dan disusun oleh pemerintah. Zapatista memberi 
petunjuk bagaimana politik itu bekerja di level akar rumput. Lewat risalahnya 
Zapatista memberitahu bagaimana ‘tata kelola’ kehidupan adat itu diadakan. 
Zapatista bergerak dalam ruang ‘perubahan, ide-ide baru dan terobosan’ yang 

14  Uraian yang menarik mengenai Zapatista dapat dibaca pada, Noer Fauzi-editor- 
Gerakan-Gerakan Rakyat Dunia Ketiga, Resist Book, 2005
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mampu membuat politik bukan sekedar perangkat aturan dan perebutan 
kekuasaan. Demokrasi bekerja untuk mempengaruhi, membawa harapan dan 
meniupkan imaginasi. Kian mudah itu ditularkan melalui internet karena tiap 
pengalaman oleh Marcos dicatat dan diberi komentar. Kehidupan politik dalam 
belantara Lacandon terasa hidup sekaligus memberikan inspirasi. Maknanya 
tiap pengalaman politik di Lacandon memancing minat, terutama untuk 
mengetahui bagaimana, daya tahan sekaligus militansi para aktivisnya. Maka 
persis seperti yang dikatakan oleh Tyeler Cowen, ‘apabila akses (informasi) 
menjadi mudah, kita cenderung menyukai bagian yang pendek, yang manis, 
dan yang sedikit’ Zapastista memberi itu semua dengan menuangkan pengalaman 
hari demi hari.

Pada akhirnya internet telah menciptakan gaya berpolitik yang menolak, 
anti tesis pada apa yang dominan. Arena perjuangan tak lagi pada upaya untuk 
merebut kursi perwakilan melainkan promosi atas praktek-praktek kehidupan 
yang dianggap sebagai lawan dari semangat pertumbuhan ekonomi dan politik 
oligarkhi. Maka biasanya praktek politiknya bermula dari tindakan kecil atau 
dukungan atas sebuah persoalan yang itu jadi dasar untuk pembentukan 
persekutuan politik yang skalanya melebar. Usaha untuk mempraktekkan 
demokrasi langsung itu memerantarai munculnya gaya berpolitik yang ‘berkepala 
banyak’ memencar dengan organ yang tanpa bentuk. Memang karena sifat 
cairnya sekaligus fleksibilitasnya maka selalu ada kekurangan untuk menciptakan 
proses ‘transformasi’ yang nyata’.15 Zapatista membalik itu semua dengan 
terlebih dulu membangun basis sosial dengan kerangka organisasi yang relatif 
stabil dan Internet hanya jadi ‘instrumen’ untuk memudahkan penggalangan 
dukungan.’

Memahami Dampak Global

Maka peran gerakan transnasional dalam dunia yang melaju dan melintas 
cepat itu tak lain adalah merakit identitas sebagai bagian dari aktor gerakan. 

15  Kritik umum pada gerakan social baru ada pada analisis sederhana tapi menarik dari 
Robert Mirsel, Teori Pergerakan Sosial, Resist Book, 2010
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Upaya untuk mencipta identitas baru itu menjadi mungkin karena (a) ada 
banyak serangkaian kondisi yang membuat setiap aktor gerakan akan selalu 
berusaha untuk menciptakan identitas, solidaritas dan berusaha mempertahankan 
itu semua. Seperti apa yang terjadi kawasan Pantai Selatan dimana banyak 
petani dirongrong tanahnya oleh perusahaan tambang hingga mereka terdorong 
untuk menggalang dukungan dengan berbaur bersama dalam identitas sebagai 
‘petani yang berdaulat’ (b) karenanya selalu ada serangkaian isu-isu dalam 
konflik lebih disebabkan pada benturan kepentingan dan keinginan untuk 
saling menaklukkan. Pada kasus petani kawasan Pantai Selatan misalnya selalu 
berusaha untuk memastikan akan efek kerusakan lingkungan jikalau penambangan 
itu dipaksa untuk diselenggarakan (c) itu sebabnya pemanfaatan teknologi 
internet jadi penting untuk mendorong perluasan wacana, menggalang dukungan 
hingga jadi kekuatan untuk mendorong perubahan yang lebih radikal.

Pada konteks Indonesia upaya untuk mendorong perluasan demokrasi 
dengan terus-menerus menuntut partisipasi langsung kian relevan. Terlebih 
bangkitnya banyak organisasi fasis yang mengutuk tiap perbedaan dan usaha 
untuk menegaskan kesatuan identitas bisa mengancam langsung kehidupan 
demokrasi.16 Maka tindakan aktif untuk menggalang solidaritas jadi keputusan 
politik penting; bukan karena ‘keuntungan’ yang didapat tapi usaha penting 
untuk membangun formasi identitas. Formasi identitas itu meliputi: daya 
tanding untuk mendefinisikan seluruh norma, penciptaan makna-makna baru 
hingga mengembangkan konstruksi sosial altermatif. Dulu misalnya, perdebatan 
soal pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan keadilan jadi membawa para 
aktivis dalam perumusan identitas gerakan. Kini lewat Internet perdebatan itu 
makin terbuka dan upaya untuk mempertahankan otonomi subjek makin 

16  Ada banyak gejala yang mengkuatirkan atas perburuan pada apa yang dianggap sesat 
maupun komunis. Pada kasus Syiah baik yang terjadi secara mengerikan di Sampang hingga 
usaha penutupan gerakan Rausan Fikr di Jogjakarta menunjukkan betapa rentannya aparat 
keamanan dalam melindungi. Terlebih segala bentuk provokasi diluncurkan dengan aneka cara: 
web yang berisi informasi penuh kebencian, slogan serta spanduk yang bertebaran dan memuat 
kemarahan hingga intimidasi pada siapapun yang berusaha untuk melakukan pembelaan. Lih 
Riset SMI tentang bagaimana Rentanya Konflik di Jogjakarta, 2013
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menguat, misalnya pengakuan atas hak adat, hak untuk tidak beragama hingga 
tuntutan untuk mendorong partai-partai lokal.

Landasan pengakuan atas subjek itu jadi penting pada saat mana nilai-
nilai komunitas ‘diserang’ oleh arus yang membesar dan global. Maka demokrasi 
kini maknanya bukan sekedar ‘perwakilan’ tapi juga perumusan kembali ‘aturan 
main, perluasan hak-hak publik dan penciptaan komunitas baru’. Pada konteks 
Indonesia, arus gerakan masyarakat adat, kelompok pendukung hak minoritas 
hingga gerakan pendidikan alternatif telah membentuk kerangka kerja partisipasi 
langsung. Gerakan trans nasional memberi kemampuan pada setiap aktor 
gerakan bukan hanya identitas yang menyatukan melainkan juga membentuk 
kepercayaan diri atas kemampuan untuk menanggulangi persoalan dengan 
berbagai cara-cara alternatif. Seperti yang terlihat pada gerakan pendidikan 
alternatif yang banyak mendapat inspirasi dari gagasan Paulo Freire di Amerika 
Latin atau gerakan masyarakat adat yang banyak belajar dari Zapatista, telah 
mampu (a) melampaui penyelesaian jangka pendek dengan lebih  berusaha 
untuk menawarkan pemecahan yang lebih sistematik: pada pendidikan alternatif 
ada usaha untuk memperkuat sekolah-sekolah independen (b) lebih mahir 
dalam menekan pemerintah dengan cara-cara inovatif, seperti menggalang 
dukungan, solidaritas hingga pelibatan sebanyak-banyaknya aktor-aktor strategis 
dan (c) kemampuan menggalang dukungan yang lebih luas melampaui spektrum 
basis kelas sebagaimana yang ada dalam tradisi marxis. Seperti gerakan pendidikan 
alternatif yang menggalang korporasi hingga lembaga-lembaga international 
melalui skema CSR.17 Singkatnya dalam suasana global dengan kecepatan 
teknologi, gerakan sosial persis sebagaimana yang dikatakan oleh Fabio Rosa-
aktivis pergerakan kaum miskin di Brazil-yang meletakkan motivasi tindakannya 
dalam sebuah kalimat sederhana tapi bergema. Kecil tapi berpengaruh. Sedikit 

17  Adalah Noorena Hertz yang tak percaya program CSR, dimana pada dasarnya realitas 
masih tetap bahwa komunitas bisnis tidak akan pernah menempatkan pelayan pelanggan yang 
baik, perdagangan etis dan investasi social di atas kepentingan menghasilkan uang…perusahaan-
perusahaan hanya bisa melakukan amal baik jika mereka dapat menunjukkan bahwa mereka dapat 
menghasilkan lebih banyak uang dengan melakukan hal itu.  Lih Noreena Hertz, Membunuh Atas 
Nama Kebebasan, Nuansa, 2004
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tapi mengejutkan. Berani sekaligus inspiratif:

…..saya mencoba membangun sebagian kecil dari dunia yang di dalamnya saya 

ingin hidup. Suatu proyek hanya masuk akal bagi saya kalau proyek itu ternyata 

berguna untuk membuat orang lebih bahagia dan lingkungan lebih dihorma-

ti, dan bilamana itu memberikan harapan bagi masa depan yang lebih baik…

berkarya pada jenis proyek yang saya lakukan berarti bermimpi tentang sebuah 

dunia baru di benak….dengan kecerdasan, pengetahuan dan kebudayaan kita, ti-

daklah perlu menghancurkan lingkungan untuk membangun…jika ada motivasi 

yang manusiawi semua ini, itu adalah bahwa proyek-proyek saya terkait dengan 

pekerjaan-pekerjaan yang praktis, yang dapat dilaksanakan. Kita perlu membuat 

nyata dan menyebabkan perubahan. Bahkan jika ilhamnya romantis, tetap dike-

hendaki hasil material, realitas yang diwarna ulang….18

Tak berlebihan Fabio menjadi ilham bagi gerakan energi murah di pedesaan. 
Gerakan yang mengubah, tak memusat dengan pengaruh meluas. Kini gerakan-
gerakan sosial seperti itulah yang mengantar perubahan seperti  apa yang 
dikatakan oleh Zapatista, ‘menemukan sebait kenekatan yang dibalut dengan 
keyakinan teguh’ . 

 

18  Lihat David Borstein, Mengubah Dunia: Kewirausahaan Sosial dan Kekuatan Gagasan 
Baru, Insist Press dan Nurani Dunia, 2006
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AKADEMI BERBAGI: 
SEBUAH CERITA TENTANG MEMBANGUN 
GERAKAN BERBASIS ONLINE

Ainun Chomsun dan Dian Adi Prasetyo
Akademi Berbagi

Abstract 

“Akademi Berbagi” is a new platform of social movement integrating online 
and offline strategy to provide free education. Since its inception in 2010, 
there are about 35 chapters of “Akademi Berbagi” activities in 35 cities across 
Indonesia. In each city, “Akademi Berbagi”’s members manage the school 
democratically, discuss what practical skills and knowledge they want to learn, 
and--through online networking utilizing social media--find individuals 
who have willingness to share their expertise voluntarily. “Akademi Berbagi” 
facilitates individuals not only to share their professional experiences and 
expertise, but also to cultivate leadership. Each individual has opportunity to 
lead a chapter, as the position of headmaster rotates among members in each 
city. “Akademi Berbagi”’s experience teaches us lesson that voluntary collective 
learning in community using social media is enabled to operate. 

Key words: voluntary actions, leadership, online-offline movement
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Taman Pembelajaran

Pada tahun 1922 di Yogjakarta, Ki Hadjar Dewantara mendirikan sekolah 
dengan nama Taman Siswa. Dengan kepeduliannya yang tinggi terhadap 
pendidikan rakyat, sangatlah layak ketika kemudian beliau diangkat sebagai 
Bapak Pendidikan. Tetapi adakah yang tahu alasan beliau memberi nama sekolah 
tersebut dengan “taman?” Di dalam cerita sejarah tidak ada penjelasan yang 
cukup mengenai hal ini.

Apa yang Anda bayangkan tentang taman? Sebuah tempat yang indah 
dan menyenangkan, semua orang bisa datang berkunjung, duduk dan menikmati 
suasana senang dan gembira. Satu sama lain saling bertukar sapa atau bermain 
bersama. Begitulah seharusnya sebuah tempat belajar. Semua orang bisa datang, 
belajar dengan senang, dan mendapatkan ilmu dengan gembira. Tidak ada 
batasan siapa yang boleh datang. Menyenangkan bukan?

Sekarang tempat belajar identik dengan sekolah. Dan sekolah identik 
dengan bangunan kokoh, bahkan gedung berpagar tinggi rapat, terpisah dengan 
dunia luar. Seakan institusi pendidikan tidak berhubungan dengan dunia luar. 
Akibatnya ada bagian yang terputus antara dunia pendidikan dan dunia karya. 
Banyak orang yang telah menyelesaikan pendidikannya merasa kebingungan 
akan berkarya di mana, dalam bidang apa. Padahal biaya yang telah dikeluarkan 
selama bersekolah sangatlah besar. Sekolah pun semakin berjarak dengan dunia 
karya, dan pendidikan tidak lagi beriringan dengan setiap perkembangan dunia 
luar.

Di sisi lain, saat ini kondisi masyarakat semakin kompetitif sehingga lebih 
banyak yang harus dipelajari. Hal ini mengakibatkan biaya sekolah, terutama 
di sekolah yang bagus, menjadi semakin mahal. Di saat bersamaan, tingkat 
kesulitan materi belajar semakin tinggi dan jenis materi belajar juga kian 
beragam. Sekolah bukan lagi sebuah “taman” yang bisa diakses semua 
orang.  Banyak dari kita yang ingin sukses dan menguasai semuanya, sehingga 
disusunlah kurikulum yang banyak dan berat. Hal ini kemudian menjadi beban. 
Kita pun lupa bahwa setiap manusia mempunyai kemampuan yang unik dan 
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berbeda. Penyeragaman materi dan penggunaan nilai ujian sebagai ukuran 
sebuah prestasi, tidak mengakomodir perbedaan  tersebut. Apakah hasilnya 
bisa maksimal?  

Kegelisahan makin bertambah ketika terjadi diskriminasi di bidang 
pendidikan. Padahal, pendidikan adalah hak semua warga negara. Ilmu adalah 
bagian penting dalam kehidupan manusia. Ketika ilmu tidak lagi mudah diakses, 
bagaimana manusia Indonesia akan memiliki kehidupan yang lebih baik secara 
adil?

Akademi Berbagi berawal dari keinginan pendirinya, Ainun Chomsun, 
yang ingin belajar dengan praktisi langsung tetapi tidak menemukan guru dan 
tempat di mana bisa belajar dengan mudah dan tanpa perlu membayar mahal. 
Setelah bekerja lebih dari 10 tahun, ia merasa ilmu telah berkembang dan 
merasa ketinggalan karena sibuk dengan pekerjaan. Dengan belajar langsung 
dari praktisi maka ia merasa bisa belajar dengan lebih cepat untuk mengejar 
ketertinggalan dan mendapatkan pengalaman langsung dari pelaku. Pendidikan 
yang bersifat teori dan akademis bisa saja didapatkan di sekolah, tetapi yang 
aplikatif masih jarang. Kalau pun ada, harganya sangat mahal.

Akademi Berbagi lahir dari kegelisahan itu. Dunia social media membuat 
manusia terhubung dan bisa berkomunikasi dengan banyak orang hebat. Hal 
ini membuat Ainun berinisiatif membuat kelas belajar gratis dengan pengajar 
para praktisi dan para ahli yang mempunyai kompetensi di bidangnya. Sehingga, 
orang tidak hanya mendapatkan ilmu tetapi juga pengalaman dan wawasan. 
Penting bagi kita untuk mendengarkan langsung dari para pelaku agar kita 
sadar di dunia ini tidak ada yang instan, segala sesuatu butuh proses, waktu, 
dan perjuangan. Keinginan untuk cepat sukses telah merusak mental bangsa 
ini secara sistematis dan itu membahayakan kondisi bangsa saat ini dan di masa 
datang.
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Duplikasi Gerakan

Akademi Berbagi dimulai dari kota Jakarta, dan diawal tidak ada bayangan 
akan menjadi besar dan tersebar. Di mulai dari kelas kecil berjumlah 25 orang, 
materinya tentang advertising. Karena semakin banyak peminat dan kemudian 
banyak guru yang mau mengajar, maka kelas dibuat secara rutin di Jakarta. 
Konsep kelas Akademi Berbagi adalah volunteering. Guru yang mengajar tidak 
ada yang dibayar dan tempatnya pun meminjam dari kantor/lembaga atau 
rumah yang memungkinkan untuk dibuat kelas. Pada dasarnya, proses belajar 
mengajar hanya butuh guru yang punya ilmu dan murid yang mau belajar, 
dan di mana pun seharusnya kita bisa belajar. Dari situ kemudian kelas 
berpindah-pindah tempat tergantung di mana ada ruangan yang bisa kita 
pinjam secara gratis. Konsep tersebut terus kita jalankan hingga sekarang. 

Kelas Akademi Berbagi adalah kelas tatap muka langsung, murid bisa 
belajar dan berdiskusi secara sehat serta membangun jejaring (networking). 
Bukan hanya ilmu dan pengalaman dari sang guru yang bisa diperoleh, tetapi 
juga jaringan yang makin berkembang. Saat ini adalah jaman informasi, di 
mana jaringan mempunyai peran yang penting untuk membantu mengembangkan 
diri. Banyak hal yang bisa diperoleh dengan mengikuti kelas Akademi Berbagi, 
dan diharapkan semua aktif untuk memperoleh manfaatnya. Kami memberikan 
kesempatan dan membangun sarananya, publik yang harus secara aktif 
mengoptimalkan. Tidak ada batasan peserta, sepanjang punya keinginan belajar 
siapa pun boleh datang.

Sistem gerakan Akademi Berbagi sangat mudah untuk diduplikasi di 
mana pun. Karena hal tersebut, maka dengan cepat gerakan ini kemudian 
dibangun di berbagai kota menyusul Jakarta. Saat ini Akademi Berbagi sudah 
berjalan selama 3 tahun dan sudah diduplikasi di lebih dari 40 kota di Indonesia. 
Sebagai sebuah gerakan dan semakin besar maka tidak bisa dihindarkan lagi 
untuk membangun sistem sehingga kegiatan bisa berjalan dengan lancar tanpa 
meninggalkan value-nya. Tidak semua kota bisa bertahan, ada beberapa yang 
kemudian dibekukan karena tidak aktif atau tidak ada lagi relawan yang 
mengelola, tetapi yang tumbuh juga semakin banyak.
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Akademi Berbagi tidak memaksakan setiap kota harus ada, tetapi dibangun 
oleh kesadaran orang-orang di kota tersebut. Apakah perlu ada Akademi Berbagi 
di kota tersebut? Jika perlu, bangun dan kerjakan secara konsisten dan dapatkan 
manfaatnya. Jika merasa tidak perlu, jangan dibangun karena sia-sia saja gerakan 
yang dibangun hanya karena trend tanpa memberikan manfaat. Dengan dasar 
itu, gerakan ini semakin solid dan konsisten. Perbandingan kota yang beku 
dibanding dengan kota-kota yang aktif masih jauh lebih banyak kota yang 
aktif. Selama mendapatkan manfaat, maka orang mau menjalankannya.

Banyak cerita haru dan membahagiakan di Akademi Berbagi. Satu per 
satu murid menuliskan di Twitter betapa senangnya mereka mendapatkan 
pencerahan dan ilmu setelah ikut kelas, atau Twitter gurunya yang puas setelah 
mengajar dan ketagihan ingin mengajar lagi lagi dan lagi. Karena berbagi tidak 
pernah rugi. Bahkan ada beberapa murid yang kemudian memperoleh pekerjaan 
impian atau menemukan apa yang selama ini dia cari dalam berkarya. Hal-hal 
tersebut walaupun bukan tujuan utama Akademi Berbagi, tetapi ketika kehadiran 
kita memberikan manfaat buat sesama itu bahagia luar biasa dan tidak terbeli 
dengan materi.

Sebuah gerakan yang dimulai dari kegiatan kelas kecil, ternyata mampu 
memberikan kaki pada mimpi mereka sehingga mimpi bukan lagi sekadar 
angan yang kemudian hilang, tetapi mimpi yang menginjak bumi dan berlari 
untuk diwujudkan menjadi karya nyata.

Di Akademi Berbagi semua orang bisa belajar, tanpa batasan. Semua 
punya kesempatan yang sama. Tidak ada perbedaan ekonomi, kedudukan, 
maupun geografis, karena ilmu pengetahuan adalah hak semua warga negara. 
Sistem belajarnya adalah workshop pendek selama kurang lebih dua jam selesai, 
kecuali jika materinya banyak maka dipecah menjadi beberapa kali pertemuan. 

Tidak ada sertifikat atau ijazah karena prinsip belajar adalah ilmunya 
bukan selembar kertas yang hanya digunakan sebagai klaim telah belajar. Karena 
ilmu jauh lebih penting dan bermanfaat. Akademi Berbagi cukup miris dengan 
perkembangan jual beli ijasah yang banyak dipraktekan, karena itu menciderai 
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proses pembelajaran itu sendiri. Ketika ijasah jauh lebih penting dari isi kepala 
maka kondisi sumber daya manusia akan hancur.

Di Akademi Berbagi, guru dan murid tidak hanya belajar tetapi juga 
membangun jaringan. Sejarah membuktikan para founding fathers dan tokoh-
tokoh pahlawan di Indonesia saling kenal satu sama lain secara personal. 
Networking menentukan jalannya sebuah bangsa, di bidang apapun. Dengan 
neworking, kita bisa mengembangkan diri dan bersama-sama memajukan 
bangsa. Tidak ada kesuksesan yang dibangun sendirian, banyak pihak yang 
andil. Dengan neworking yang luas maka kesempatan untuk melakukan 
perubahan semakin besar. Di era informasi, kebutuhan akan networking menjadi 
signifikan. Sistem volunteering memungkinkan kita untuk membangun jejaring 
lintas bidang, geografis, strata sosial maupun pendidikan serta lintas kedudukan. 
Ketika para guru adalah praktisi seperti misalnya CEO atau manager maka 
kita bisa membangun relasi dengan mereka tanpa terbentuk struktur formal 
yang biasanya ada di setiap kantor. 

Peran Social Media

Pada tahun 2010 social media terutama Twitter sedang booming di Jakarta. 
Akademi Berbagi awalnya hanya menggunakan Twitter untuk mencari guru, 
murid serta tempat untuk kelas. Bermodalkan akun Twitter, gerakan ini mulai 
dibangun dan disosialisasikan. Sambutan yang luar biasa dari publik di Twitter 
membuat kami harus menggunakan kanal social media lainnya. Sekarang kami 
memiliki website, blog, Twitter, Facebook, Google+, Slideshare, Youtube, dan 
Flickr. Kami percaya dampak social media adalah tempat yang efektif untuk 
menyebarkan gagasan dan melakukan sosialisasi serta membangun basis massa. 

Jaman sudah berubah, social media telah membentuk behaviour baru 
dalam berkomunikasi. Kita dengan mudah terhubung satu dengan yang lain 
tanpa batas dan bisa saling mempengaruhi. Banyak gerakan sosial tumbuh 
seiring dengan berkembangnya social media. Akademi Berbagi adalah salah 
satunya. Jika tidak ada social media, kami tidak yakin akan bisa menyebar 
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dengan cepat ke berbagai pulau di Indonesia. Ketika banyak orang mulai cemas 
dengan membesarnya social media, kami justru mendapatkan banyak manfaatnya.

Semua komunikasi antar pengurus di seluruh Indonesia memanfaatkan 
social media dan email. Internet menjadi tulang punggung gerakan ini. Koordinasi 
antar wilayah memanfaatkan mailing list dan grup Facebook sehingga jauh 
lebih efektif dan tidak memerlukan biaya besar. Walaupun tidak setiap kota 
memiliki infrastruktur yang memadai, tetapi minimal mereka masih bisa saling 
berkomunikasi via Internet. Bayangkan jika infrastruktur jaringan internet di 
semua kota di Indonesia cukup bagus dan merata, kami yakin akan semakin 
banyak gerakan-gerakan perubahan yang tersebar dan membawa dampak bagi 
kemajuan di setiap kota.

Akademi Berbagi adalah gerakan yang menggabungkan jaringan ONLINE dan 
OFFLINE. Kami berkomunikasi, sosialisasi, dan publikasi secara online. 
Pelaksanakan kelasnya dilakukan secara offline atau tatap muka langsung. 
Sekarang Akademi Berbagi menjadi sebuah platform baru gerakan pembelajaran 
yang menjadi pembicaraan orang, baik di media online maupun media 
konvensional. Suatu hari Akademi Berbagi diundang oleh Wakil Menlu Amerika 
Serikat yang sedang berkunjung ke Indonesia, mereka ingin mendapatkan 
masukan tentang gerakan sosial yang memanfaatkan social media. Mereka 
takjub dengan semangat kerelawanan di Indonesia dan pemanfaatan social 
medianya. Walaupun negara Amerika yang membuat platformnya, tetapi 
Indonesia dapat memanfaatkannya secara cepat dan efisien untuk gerakan-
gerakan sosial. 

Mimpi Akademi Berbagi

Visi yang ingin kita bangun adalah Akademi Berbagi menjadi sebuah 
wadah pembelajaran, yang dengan mudah menghubungkan orang-orang yang 
berilmu dan berwawasan dengan orang-orang yang ingin belajar, dan akan ada 
di setiap kota di seluruh Indonesia. Bukan mimpi yang mudah, tetapi bukan 
hal yang mustahil.
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Bayangkan jika di setiap kota ada Akademi Berbagi, dan menjadi tempat 
belajar, berdiskusi, dan berjaringan, maka makin banyak orang yang mempunyai 
akses belajar dan bisa menyelesaikan berbagai problem di kotanya. Dan setiap 
kota berjejaring dengan kota lainnya sehingga menjadi sebuah jaringan besar 
dan luar biasa. Bukan sebuah mimpi, jika kelak Akademi Berbagi bisa membuat 
perubahan yang signifikan di negeri ini.

Menjalankan sebuah gerakan sosial itu tidak mudah. Semakin besar 
gerakan maka tantangan pun semakin berat. Tetapi ketika semua dilakukan 
dengan senang hati, tidak ada yang susah di dunia ini. Tagline kami “Berbagi 
bikin Happy” menjadi landasan dalam melaksanakan kegiatan. Semua dilakukan 
dengan dasar senang, sehingga ketika kesulitan-kesulitan muncul tidak terasa 
berat. Ke depan akan semakin besar tantangannya, dan kami percaya setiap 
tantangan yang bisa kami lampaui akan membuat gerakan semakin besar. 
Prinsipnya lakukan dengan hati senang, maka yang sulit pun akan terasa lebih 
mudah.

Sebuah mimpi harus diawali dengan langkah nyata. Di mulai dari langkah 
kecil yang terus dipelihara, dijaga dan dirawat sehingga menjadi ribuan langkah 
dan semakin besar, maka mimpi sebesar apapun akan tercapai. Begitu juga 
Akademi Berbagi, di mulai dengan langkah kecil membuat kelas 20 orang dan 
hanya di Jakarta, pelan-pelan menyebar di berbagai kota dan menjadi ribuan 
kelas dengan ribuan murid.

Relawan sebagai Tulang Punggung

Relawan atau volunteer adalah amunisi terbesar dari gerakan ini. Mereka 
adalah tulang punggung yang menjadikan gerakan ini berkembang dan besar. 
Orang-orang yang bekerja tanpa dibayar bermodalkan semangat dan keyakinan 
bahwa gerakan ini mempunyai manfaat dan perlu disebarluaskan serta dijaga 
agar konsisten melakukan kegiatan pembelajaran sehingga semakin banyak 
orang bisa memperoleh ilmu secara mudah. 
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Setelah pendiri, Akademi Berbagi dijalankan oleh 3 orang relawan di 
Jakarta dan secara terus menerus menyelenggarakan secara konsisten kelas demi 
kelas dan melakukan sosialisasi di online. Perlahan tapi pasti jumlah relawan 
terus bertambah. Ada yang kemudian berhenti menjadi relawan, tetapi lebih 
banyak lagi yang terus bekerja menjaga komitmen sebagai relawan. Dinamika 
organisasi, selalu ada datang dan pergi, dan mereka yang bertahan adalah calon-
calon pemimpin yang sesungguhnya. Ketika mereka bersedia bekerja tanpa 
imbalan, dan itu dilakukan secara konsisten, hal tersebut menunjukkan bahwa 
mereka memiliki dedikasi dan integritas--syarat mutlak sebagai pemimpin.

Setiap relawan yang bergabung di Akademi Berbagi mempunyai tugas 
dan tanggung jawab. Setiap kota memiliki satu pemimpin relawan yang sering 
kami sebut Kepala Sekolah. Dia yang bertanggung jawab atas jalannya kelas 
di kota masing-masing. Posisi Kepala Sekolah secara rutin digilir di antara para 
relawan, hal ini untuk memberikan kesempatan belajar menjadi pemimpin. 
Seorang pemimpin tidak dilahirkan tetapi dia diasah dan dididik untuk menjadi 
pemimpin. Di Akademi Berbagi bukan hanya belajar menjadi pemimpin tetapi 
juga belajar dipimpin. Seringkali orang yang sudah duduk di pucuk pimpinan 
tidak mau turun dan dipimpin oleh yang lain. Butuh kerendahan hati untuk 
menerima hal itu. Dan pemimpin sesungguhnya adalah yang tahu kapan dia 
di depan, kapan di tengah, dan kapan di belakang. Di Akademi Berbagi kami 
belajar keduanya, menjadi pemimpin dan dipimpin.

Setiap relawan diharapkan akan menjadi local leader di kota masing-masing. 
Setiap kota memiliki potensi untuk maju, dan itu bukan tergantung sumber 
daya alam atau banyaknya mall dan kantor tetapi karena sumber daya manusia 
yang kuat.  Dengan mengasah diri sebagai relawan di Akademi Berbagi, 
diharapkan kelak bisa menjadi pemimpin yang bisa melakukan perubahan 
dengan membangun jaringan yang kuat  serta berwawasan yang luas sehingga 
kotanya semakin maju.
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Guru

Setiap orang yang mempunyai ilmu bisa menjadi guru. Para praktisi, 
cendekia, seniman, tokoh masyarakat adalah guru ketika mereka bersedia 
membagikan ilmunya. Seringkali kita terjebak bahwa guru adalah pengajar di 
sekolah formal, padahal guru adalah semua orang yang memberi pembelajaran. 
Guru di Akademi Berbagi adalah para praktisi yang memiliki ilmu serta 
mengaplikasikannya dalam karya. Kenapa praktisi? Karena bukan hanya ilmu 
yang dipelajari tetapi juga pengalaman yang sangat penting untuk dibagi.

Lebih dari 100 guru yang sudah berbagi ilmu di Akademi Berbagi, dengan 
berbagai latar belakang pendidikan dan keilmuan. Bukan soal gelar yang mereka 
punya, tetapi lebih kepada content yang bisa dibagi. Guru-guru di Akademi 
Berbagi bukan orang-orang biasa, ada CEO, Pemilik perusahaan, Manager, 
Tokoh Seni dan masih banyak lagi. Mereka mempunyai ilmu yang sangat 
bermanfaat dan jika dinilai dalam rupiah akan sangat mahal. Tetapi para guru 
ini bersedia berbagi ilmu dengan gratis tanpa bayaran sepeser pun. Mereka 
meluangkan waktunya dan membagi ilmu secara cuma-cuma.

Di Akademi Berbagi, murid bisa menjadi guru dan guru bisa menjadi 
murid. Tidak ada satu orang pun yang menguasai semua ilmu. Dan sebagai 
manusia harus terus belajar hingga ajal tiba, karena ilmu tidak ada habisnya 
dan teurs berkembang. Kita hanya akan jadi manusia yang tidak berguna ketika 
merasa paling pintar dan tidak mau belajar lagi. Seringkali kesombongan 
menutup kesempatan orang untuk menjadi besar.

Dalam beberapa kasus, justru para murid yang kurang menghargai guru. 
Tidak sedikit murid yang sudah mendaftar, tetapi tidak hadir di kelas. Atau 
guru sudah siap mengajar namun hanya sedikit murid yang mau mendaftar. 
Kesadaran kita untuk belajar masih kurang. Selama ini kita menganggap cukup 
belajar di pendidikan formal, padahal itu sangat kurang. Ilmu yang berkembang 
di luar pendidikan formal sangat cepat. Maka tidak heran banyak sarjana tidak 
bisa langsung bekerja karena ada gap yang sangat besar antara pendidikan formal 
dan dunia kerja. Akademi Berbagi berusaha menjembatani itu, memperkecil 
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gap yang ada, sehingga ketika terjun di dunia karya tidak terlalu gagap dan 
ketinggalan. 

Kesulitan dalam mencari murid, tidak menyurutkan langkah Akademi 
Berbagi. Walaupun ada beberapa guru yang kemudian kecewa karena murid 
yang belajar sedikit, tetapi masih banyak yang tetap bersemangat untuk berbagi 
ilmu. Akademi Berbagi bukan event organizer di mana sebagai pembuat acara 
harus meriah dihadiri banyak orang. Prinsip kami adalah, berapa pun murid 
yang datang proses belajar mengajar harus tetap berjalan. Bukan jumlah murid 
yang menjadi ukuran tetapi jumlah ilmu yang tersebar. Guru juga perlu berbesar 
hati untuk menerima bahwa jumlah murid bukan penentu kualitas ilmu yang 
dibagikan. Satu orang yang belajar dan kemudian mendapatkan manfaatnya 
jauh lebih penting daripada ratusan murid yang datang tetapi pulang tidak 
mendapatkan apa-apa.

Para guru juga menjadi inluencer dari gerakan ini. Mereka sangat membantu 
dalam penyebaran gerakan dan membangun kepercayaan di masyarakat. Pada 
awalnya, masih banyk yang curiga dengan kegiatan ini, karena memang sering 
sekali social movement ditunggangi berbagi kepentingan. Para guru yang notabene 
adalah orang-orang yang kredibel sangat membantu sehingga Akademi Berbagi 
dipercaya sebagai sebuah gerakan sosial yang bisa dipertanggungjawabkan dan 
mempunyai tujuan yang jelas.

Komunikasi

Seiring dengan membesarnya Akademi Berbagi di berbagai kota dan juga 
kebutuhan jejaring diantara relawan, social media tidak bisa menjadi satu-satunya 
kanal komunikasi karena kebutuhan komunikasi yang sangat tinggi. Mailing 
list digunakan sebagai jaring komunikasi dengan semua relawan di Indonesia 
yang jumlahnya menyentuh 200 orang. 

Mailing list digunakan karena masifnya perkembangan teknologi saat ini. 
Hampir semua relawan dapat mengakses email secara real time melalui gadget 
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yang mereka gunakan. Teknologi smartphone yang semakin maju memungkinkan 
hal ini terjadi. 

Melalui mailing list para relawan di seluruh kota dimana Akademi Berbagi 
berada dapat saling berbagi ide, pengalaman, serta pelajaran yang mereka 
dapatkan di dalam setiap aktivitasnya. Hambatan di satu kota bisa jadi menjadi 
pencerahan untuk kota lainnya. Jika ada relawan di satu kota yang  mengalami 
hambatan maka akan mudah mendapat feedback dari para relawan lain. 
Pengalaman positif di satu kota bisa dengan mudah untuk disebarkan ke kota-
kota lainnya. 

Melalui mailing list para relawan ini juga belajar untuk berorganisasi. Di 
dalam mailing list para relawan belajar untuk menghargai perbedaan baik 
budaya maupun pola pikir. Tidak mudah untuk menyatukan relawan dengan 
berbagai macam latar belakang didalam satu rumah. Pola menggunakan admin 
di dalam mailing list juga bukan sebagai penegak disiplin di dalam kanal 
komunikasi ini, tetapi lebih sebagai pengingat untuk rambu-rambu komunikasi 
sehingga komunikasi berjalan lebih efektif. 

Di sisi lain social media terutama Twitter tidak hanya digunakan untuk 
menyebarkan informasi dan semangat tentang Akademi Berbagi. Twitter juga 
digunakan sebagai salah satu alternatif kanal komunikasi untuk mempercepat 
respon antar relawan. Harus diakui hubungan interaksi melalui Twitter saat 
ini merupakan salah satu interaksi yang paling banyak digunakan oleh anak-
anak muda. Relawan Akademi Berbagi didominasi oleh anak-anak muda berusia 
20-40 tahun. Usia dengan tingkat serap teknologi yang sangat tinggi. 
Mengkombinasikan mailing list dan social media merupakan pola yang umum 
digunakan oleh hampir seluruh relawan Akademi Berbagi. 

Kanal komunikasi yang lain adalah website yang bisa ditemukan di http://
akademiberbagi.org menjadi pusat informasi bagi semua pihak terutama pihak 
luar. Berita-berita terbaru tentang Akdemi Berbagi dibagi melalui situs ini. 
Informasi pembukaan Akademi Berbagi di kota yang baru maupun update 
kelas bisa ditemukan dengan mudah di sini. Twitter masih menjadi kanal 
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komunikasi utama dalam penyebaran informasi akan tetapi karena tidak semua 
orang bisa mengikuti percepatan informasinya masih banyak yang setia mengakses 
situs Akademi Berbagi sebagai sumber informasinya. 

Kepemimpinan

Di dalam Akademi Berbagi semua relawan diharapkan bisa menjadi 
pemimpin untuk kotanya masing-masing. Satu orang relawan ditunjuk menjadi 
kepala sekolah (kepsek demikian kami menyebutnya) untuk membuat keputusan 
menyangkut keputusan strategis yang harus dilakukan oleh Akademi Berbagi 
di kotanya masing-masing. 

Kepsek diputuskan bersama oleh relawan secara musyawarah. Siapa saja 
bisa menjadi kepsek. Seorang kepsek tidak harus mempunyai jaringan yang 
paling luas akan tetapi harus mempunyai semangat berbagi yang lebih besar 
dibandingkan relawan lain dikotanya.  Karena gerakan Akademi Berbagi 
disebuah kota biasanya tergantung dari seberapa besar semangat kepsek untuk 
mengggerakkan gerakan ini. 

LLD (Local Leaders Day)

Jumlah relawan yang hampir 200 di seluruh Indonesia ini merupakan 
modal yang baik untuk melakukan perubahan.  Untuk itulah setiap 2 tahun 
Akademi Berbagi mengadakan Local Leaders Day. Setiap 2 tahun Akdemi 
Berbagi mengumpulkan seluruh relawannya di satu tempat untuk saling bertatap 
muka. 

Pengalaman tatap muka ini menjadi sangat penting untuk setiap relawan 
menyatukan semangat untuk menggerakkan Akademi Berbagi. Local Leaders 
Day digunakan untuk mengembangkan potensi Akademi Berbagi di setiap 
kota. Kami membuat Local Leaders Day untuk meningkatkan potensi leadership 
di antara relawan. Akademi Berbagi yakin bahwa relawan-relawan ini akan 
menjadi leader dan penggerak perubahan di kotanya masing-masing. 

Relawan Akademi Berbagi harus bisa menemukan potensi yang ada di 
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kota mereka untuk dikembangkan.  Melalui Local Leaders Day para relawan 
ini melalui berbagai macam workshop sehingga mendapatkan keahlian untuk 
menemukan potensi tersebut, terutama untuk menemukan guru yang baik 
untuk mengajar.  Guru-guru untuk setiap kelas yang kami buat harus didominasi 
oleh orang atau praktisi lokal. Kami percaya bahwa di setiap tempat di Indonesia 
ada orang-orang yang mempunyai potensi hebat untuk dibagi pengalaman 
maupun ceritanya untuk murid-murid yang mengikuti kelas Akademi berbagi. 

Setelah Local Leaders Day selesai, para relawan ini akan kembali ke kotanya 
masing-masing dengan membawa semangat yang baru, semangat untuk 
menggerakkan kotanya masing-masing melalui kelas-kelas yang akan mereka 
buat setiap bulannya. 

Tantangan

Seiring membesarnya Akademi Berbagi sebagai sebuah gerakan, kami 
ditantang untuk lebih mengorganisir diri.  Berawal hanya dengan mengajak 
orang-orang untuk berkumpul belajar bersama melalui sebuah Tweet, sekarang 
ada puluhan bahkan ratusan Tweet bernada sama di seluruh Indonesia yang 
bergerak setiap harinya.

Akademi Berbagi ditantang untuk melindungi dan mengembangkan 
seluruh relawan ini. Menemukan praktisi  yang mau mengajar setiap bulannya 
dan menyiapkan ruang-ruang kelas merupakan salah satu tantangan Akademi 
Berbagi di setiap daerah. Menjadi tantangan karena semua dilakukan secara 
voluntary. Guru yang mengajar tidak dibayar dan ruang-ruang kelas yang 
digunakan juga donasi ruang dari berbagai macam pihak. 

Tantangan lain yang muncul adalah platform untuk bekerjasama dengan 
pihak luar. Tidak sedikit pihak luar yang ingin bekerjasama dengan Akademi 
Berbagi. Karena itu kami ditantang untuk menyiapkan satu platform yang  bisa 
digunakan oleh semua kota Akademi Berbagi dalam membuat pola kerjasama 
dengan pihak luar.  Hal ini menjadi sangat penting karena kami sadar untuk 
membuat suatu perubahan kami membutuhkan lebih banyak pihak untuk 
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berkolaborasi. Butuh lebih dari satu gerakan untuk membuat perubahan didalam 
sebuah kota. Berbagi dan kolaborasi adalah salah satu kunci untuk perubahan 
tersebut. 

Kami juga tidak memaksakan jumlah kota yang aktif menyelenggarakan 
Akademi Berbagi. Penyelenggaraan kelas di sebuah kota harus berangkat dari 
kesadaran para relawan sendiri yang merasa bahwa kota mereka membutuhkan 
kelas-kelas Akademi Berbagi. Komitmen membuat kelas ini ditunjukkan dengan 
membuat kelas minimal sebulan sekali. 

Jika dalam beberapa waktu mereka tidak sanggup untuk membuat kelas 
maka kota mereka bisa dibekukan dan bisa diaktifkan jika ada relawan lain 
yang sanggup menyelenggarakannya. Memang tidak mudah untuk setiap 
relawan menempatkan komitmennya menyelenggarakan dan menginisiasi kelas 
setiap bulannya karena pendidikan, pekerjaan atau bahkan faktor keluarga. 
Menjadi tantangan seorang kepsek untuk terus menjaga nyala api komitmen 
tersebut diantara para relawan. 

Hambatan biasanya bukan berasal dari dalam tetapi berasal dari pihak 
luar yang tidak percaya bahwa semua dilakukan secara gratis. Banyak yang 
tidak percaya atau bahkan skeptis bahwa ilmu itu bisa dibagi dengan sedemikian 
mudahnya.  Menjadi tugas dari setiap relawan untuk terus menyebarkan 
semangat berbagi lewat semua kelas yang kami buat. 

Hambatan lainnya adalah murid-murid yang tidak datang setelah mendaftar. 
Karena semua gratis, komitmen untuk menghadiri kelas masih harus lebih 
ditingkatkan. Penyadaran kami buat melalui mekanisme “hukuman” bagi para 
murid yang sudah mendaftar namun tidak datang. Mereka tidak akan bisa 
mengikuti kelas Akademi Berbagi dalam beberapa waktu. Hal ini menjadi 
sangat penting karena kursi yang disediakan sangat terbatas akan tetapi antusias 
untuk mengikuti kelas sangat besar. Dengan demikian semua yang mendaftar 
untuk mengikuti kelas Akademi Berbagi menjadi sadar bahwa walau gratis. 
Kursi yang mereka duduki selama kelas sangat berharga untuk orang lain yang 
tidak terpilih untuk mengikuti kelas.
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Pemilihan murid yang bisa menghadiri kelas berdasarkan first come first 
get, siapapun yang mendaftar pertama kali dan mengkonfirmasi kehadirannya 
bisa mendapatkan kursi kelas.  Mekanisme penyebaran informasi tentang kelas 
baru dan pendaftaran disesuaikan dengan kondisi masing-masing kota, bisa 
melalui akun social media ataupun melalui alat pendaftaran online. 

Keterbatasan teknologi di sebuah kota juga bisa menjadi hambatan dalam 
penyebaran gerakan ini. Untuk daerah-daerah yang cukup terpencil penyebaran 
informasi secara online dirasakan tidak cukup. Penyebaran informasi tentang 
ketersediaan kelas dengan tema tertentu  dilakukan dengan kombinasi online 
dan offline, seperti membuat poster atau leaflet tentang kelas. 

Poster atau leaflet tersebut biasanya disebarkan bekerjasama dengan para 
mahasiswa. Bekerjasama dengan mahasiswa menjadi salah satu alternatif karena 
mahasiswa sangat haus informasi dan pengetahuan yang bisa melengkapi ilmu 
yang mereka dapatkan melalui bangku kuliah. 

Mimpi Masa Depan

Sebuah mimpi harus diawali dengan langkah nyata. Di mulai dari langkah 
kecil yang terus dipelihara, dijaga dan dirawat sehingga menjadi ribuan langkah 
dan semakin besar, maka mimpi sebesar apapun akan tercapai. Begitu juga 
Akademi Berbagi, di mulai dengan langkah kecil membuat kelas 20 orang dan 
hanya di Jakarta, pelan-pelan menyebar di berbagai kota dan menjadi ribuan 
kelas dengan ribuan murid. Harapannya kelak Akademi Berbagi melahirkan 
pemimpin-pemimpin yang berjejaring untuk memajukan kotanya masing-
masing sesuai dengan kearifan lokal dan membantu meningkatkan sumber 
daya manusia yang terdidik.
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