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Latar Belakang  

 

Ketika orang memikirkan internet semula yang terlintas adalah e-mail dan e-

marketing. Tetapi apakah banyak yang benar-benar memikirkan makna besar dengan 

adanya piranti informasi yang begitu mudah menghubungkan semua orang di dunia 

dengan waktu real-time? Jawabnya adalah begitu banyak orang yang menyadari betapa 

substantifnya internet dalam pembelajaran dan pertukaran informasi. 

Masalah lingkungan menjadi wacana bagi para pemimpin dunia berkat para 

aktivis yang menyerukan krisis lingkungan yang terjadi di seluruh penjuru dunia. 

Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM) menggunakan internet sebagai piranti terkuat 

untuk membangun jaringan dengan LSM yang satu tujuan di negara-negara lain. Contoh 

sederhana adalah adanya tumpahan minyak di Indonesia. Sebuah LSM Indonesia 

mengirimkan e-mail mohon bantuan kepada mitranya. Sebuah email yang terus 

ditanggapi sehingga dalam hitungan hari, masalah ini sudah terdengar di banyak negara, 

bantuan sudah dikirim, dan LSM-LSM asing mulai mendesak pemerintah untuk 

memperbaikinya (padahal pemerintah pusat sama sekali belum mendapat laporan 

mengenai tumpahan minyak ini). Dalam waktu sehari. 
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Masyarakat pemerhati lingkungan sangat merasa diuntungkan dengan adanya 

internet dalam perjuangan mereka. Kampanye-kampanye lingkungan tidak harus lagi 

dilakukan di depan parlemen. Kampanye bisa dilakukan melalui website, mailing list. 

Mereka bisa mengirim ratusan bom email kepada website milik pemerintah yang mereka 

rasa tidak mengacuhkan isu lingkungan. Bantuan dana bisa dikirim melalui transfer 

dengan mengklik beberapa kali menggunakan kartu kredit. Merekrut pekerja lingkungan 

bisa dilakukan dengan korespondensi dan rekomendasi. Green Peace bisa terus 

menjalankan kampanyenya karena websitenya sangat kuat dalam menggalang partisipasi 

kaum muda dan pemerhati lingkungan di dunia. Anak-anak bisa belajar mengenai 

pentingnya memelihara lingkungan melalui situs-situs interaktif. Informasi yang mudah 

dicerna amat berguna sekaligus menumbuhkan kepedulian anak secara dini mengenai 

pelestarian lingkungan. 

Sayangnya, di Indonesia internet dan masalah telekomunikasi menjadi masalah 

yang sangat pelik. Infrastruktur yang terus dikeluhkan sebagai mahal, daya beli yang 

kurang, selalu menjadi hambatan bagi penyebaran informasi dan pendidikan jarak jauh. 

 

Konsep-konsep Pembangunan dan Komunikasi Publik 

 

Human Development Report 1993 (UNDP, 1993) dengan judul “Partisipasi 

Rakyat” membuat laporan yang membedakan spektrum partisipasi yang luas: 

• rakyat dan pasar: Pasar yang manusiawi (people friendly market), berbeda dengan 

politik yang menjamin partisipasi para penduduk pada pekerjaan produktif; 

• rakyat dan pemerintah: Semua penduduk harus diikutsertakan dalam proses 

pengambilan keputusan publik; 

• rakyat dalam organisasi-organisasi sipil: Kemajuan sejati hanya bisa terjadi jika 

lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah bekerja sama dengan lebih 

baik; 

• politik internasional: Negara-negara berkembang harus lebih banyak 

berpartisipasi dalam organisasi-organisasi internasional. 
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Usaha swadaya yang bertujuan untuk meratakan kuasa, hampir selalu menimbulkan 

konflik-konflik karena menghadapi perlawanan dari “kelas negara”. Maka usaha itu harus 

membongkar kepentingan-kepentingan yang tidak wajar dan memperlihatkan itu pada 

masyarakat umum jika ingin berhasil. Untuk itu diperlukan tekanan dari bawah yang 

selalu harus berbentuk aktif, tetapi bebas kekerasan (informasi umum, pemogokan). 

Menurut Everett Rogers, unsur-unsur dalam Pembangunan Baru adalah: 

1. Pemerataan penyebaran informasi, keuntungan sosial ekonomi, dan sebagainya 

2. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, 

biasanya dibarengi dengan desentralisasi kegiatan-kegiatan tertentu di pedesaan 

3. Berdiri di atas kaki sendiri dan mandiri dalam pembangunan, dengan suatu 

penekanan kepada potensi sumber daya setempat 

4. Perpaduan antara sistem tradisional dengan modern sehingga pengertian 

modernisasi adalah suatu bentuk sinkretisasi antara pemikiran lama dengan yang 

baru, dengan perimbangan yang berbeda-beda di setiap daerah 

 

Telekomunikasi dan Deregulasi 

Teknologi telepon telah bergabung dengan komputer yang saling memperkuat 

kegunaan dari kedua  piranti tersebut. Hasilnya disebut teknologi informasi. Commercial 

broadcasters dulunya adalah subjek untuk banyak “public interest”, kontrol regulatoris 

sekarang tidak lagi diikat oleh peraturan-peraturan tersebut. Telekomunikasi adalah 

infrastruktur yang menarik. Tidak hanya krusial untuk perdagangan, tetapi juga 

mengkonstitusi kesadaran dari ide-ide dan diskusi, dan karenanya mengimplikasikan 

berbagai isu yang mengelilingi kebebasan berekspresi.  

Ada dua tema penting yang akan dibahas di sini: pertama, telephony(hal-hal yang 

berkaitan dengan telekomunikasi) berhubungan dengan tekanan-tekanan yang 

mengelilingi keuntungan dan kemunduran dari monopoli infrastruktur yang teregulasi 

dari ekonomi kapitalis. Yang kedua, berhubungan dengan penyiaran dan berhubungan 

dengan tekanan-tekanan antara kepemilikan privat dan tujuan dari komunikasi.  

Pentingnya struktur regulatori bisa disadari dengan mengkontekstualisasi inovasi 

peranan inovasi teknologi. Faktor terpenting dari deregulasi telekomunikasi adalah, 

inovasi teknologi tidak independen, tidak abstrak, malah sebuah dinamika konkrit yang 
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berhubungan dengan keuntungan-keuntungan enterprenurship, diskursus politik, dan 

yang terpenting sistem regulatoris yang mengikat.  

Pada umumnya, agen-agen seperti LSM yang peduli pada masalah lingkungan ini 

adalah pemain terlemah dalam peta kekuatan politik – termasuk fakta pragmatis dari 

fungsi nyata kemampuan industri mempengaruhi regulasi. Oleh karena itu LSM-LSM 

harus bergabung agar suara mereka lebih didengar dan juga menggalang kekuatan yang 

lebih banyak. 

 

Revolusi Komunikasi dan Informasi demi Pendidikan Masyarakat 

 

Laporan PBB (2000, hlm. 3) mencatat “the world is undergoing a revolution in 

information and communication technologies that has momentous implications for the 

current and future social and economic situation of all countries of the world”. Laporan 

ini mencatat keuntungan-keuntungan dari negara dan penududuk yang menggunakan 

teknologi informasi dan komunikasi: 

1. Kontribusi langsung dari sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi pada sektor 

ekonomi  

2. Perkembangan pada administrasi sektor publik, di mana terlihat transparansi yang 

lebih baik terhadap pelayanan publik dan berkurangnya praktik korupsi 

3. Potensi yang sangat besar untuk mengembangkan pendidikan, termasuk belajar 

jarak jauh dan pelatihan 

4. Perkembangan signifikan dalam pelaksanaan servis seperti kesehatan termasuk 

tele-medicine 

5. Memungkinkan negara-negara untuk mengawasi situasi ekologi dan menjaga 

stabilitas lingkungan di dunia 

Selain itu, Rosenberg (2001) mengkategorikan e-learning dalam tiga kriteria dasar yaitu : 

1. E-learning bersifat jaringan, yang membuatnya mampu memperbaiki secara cepat, 

menyimpan atau memunculkan kembali, mendistribusikan dan sharing 
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pembelajaran serta informasi. Kriteria ini sangatlah penting dalam e-learning, 

sehingga Rosenberg menyebutnya sebagai persyaratan absolute. 

2. E-learning dikirimkan kepada pengguna melalui teknologi komputer dengan 

menggunakan standar teknologi internet. 

3. E-learning terfokus pada pandangan pembelajaran yang paling luas, solusi 

pembelajaran yang mengungguli paradigma tradisional dalam pembelajaran. 

 

Pada dasarnya di internet telah disediakan banyak fasilitas yang telah digunakan dalam 

berbagai bidang termasuk bidang pendidikan.  

 

Ono W Purbo (1997) mengemukakan bahwa ada lima aplikasi dasar internet yang 

dapat digunakan untuk keperluan pendidikan, yaitu e-mail. Mailing List (milis). News 

group. File Transfer Protokol (FTC), dan World Wide Web (WWW). 

1. Electronic mail (e-mail), mulai diperkenalkan pada tahun 1971. Fasilitas ini sering 

disebut surat elektronik, dan merupakan fasilitas yang paling sederhana dan 

mudah digunakan. 

2. Mailing List (mail) mulai diperkenalkan setelah e-mail yaitu sejak tahun 1972. 

Mailing List merupakan salah satu fasilitas yang dapat dipergunakan untuk 

membuat kelompok diskusi atau penyebaran informasi. 

3. News Group, adalah fasilitas internet yang dapat dilakukan untuk komunikasi 

antar dua orang atau lebih secara serentak (waktu bersamaan) atau bersifat 

langsung. 

4. File Transfer Protocol (FTC), melalui fasilitas ini setiap orang dapat mentransfer 

data/file dari satu komputer ke internet (up-load) sehingga bisa diakses oleh 

pengguna internet di seluruh pelosok dunia. Disamping itu fasilitas ini juga dapat 

mengambil arsip/file dari situs internet ke dalam komputer pengguna (down load). 

5. World Wide Web atau disebut Web mulai diperkenalkan pada tahun 1990-an. 

Fasilitas ini merupakan kumpulan dokumentasi terbesar yang tersimpan dalam 

berbagai server yang terhubung menjadi suatu jaringan (internet). Dokumen ini 

dikembangkan dalam format hypertext markup language (html). Melalui format 
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ini dimungkinkan terjadinya link dari satu dokumen ke dokumen lain. Selain itu 

fasilitas ini bersifat multimedia, yang terdiri dari kombinasi unsur teks, foto, 

grafika, audio, animasi dan video. 

6.  internet atau Interconnected network, setiap saat kita menghubungkan dua buah 

jaringan secara bersama 

 

Jadi pada akhirnya kita dapat melihat bahwa demokrasi dan teknologi memiliki 

keterkaitan dan hubungan timbal balik (resiprokal). Artinya, aktivitas ketatanegaraan, 

kepemerintahan, pelayanan publik, sosialisasi politik, partisipasi politik, pemenuhan hak 

dasar warga negara, sharing pendapat secara online, akses informasi yang meluas dapat 

berkembang dengan cepat ketika memanfaatkan teknologi informasi. Pada kondisi inilah 

secara ideal dapat dikatakan bahwa telah terjadi e-demokrasi. 

 

Kesimpulan 

 

Keuntungan e-demokrasi: terbukanya ruang demokrasi yang tidak terbatas antara 

masyarakat dan pemerintah. Keterbukaan ruang informasi ini membawa dampak bagi 

proses kontrol, akuntabilitas, dan perluasan partisipasi masyarakat. Pernyataan ini akan 

lebih mendukung jika dikaitkan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip good governance 

(pemerintah yang bersih, jujur, transparan, dan akuntabel). 

Mekar dan menguatnya masyarakat sipil, juga di negara berkembang (Hanisch & 

Wegner, 1995; Jessen, 1995) merupakan suatu tanda harapan. Masyarakat sipil meliputi 

serikat buruh, perhimpunan wiraswasta, dan semua bentuk kelompok basis, serta seluruh 

organisasi nonpemerintah yang menjadi penengah antara basis dan tingkat pusat, dan 

dalam fungsi itu memainkan peranan sebagai penghubung. Kelompok intermedier itu 

kurang terikat pada kepentingan yang sudah lama mapan, secara khusus bisa mewakili 

kepentingan mereka yang tidak mempunyai lobi dan memperjuangkan secara efektif 

keputusan-keputusan politik yang membantu mereka. 

Akhirnya, partisipasi juga merupakan tuntutan sosiologi perkembangan 

masyarakat. Pembangunan sejati dianggap sebagai proses transformasi sosio-budaya 
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yang lestaridan mendalam, mutlak menuntut partisipasi para penduduk dan perubahan 

mentalitas mereka secara berangsur-angsur. Selama orang yang bersangkutan, terutama 

yang miskin, diremehkan dan tetap tersingkirkan secara sosial dan politis, mereka 

mempunyai alasan kuat untuk menolak perubahan semacam itu. 

Schlessinger yang pemikir kritis menyatakan bahwa negara sering 

menyalahgunakan posisi mereka dalam memberikan kekuasaan yang lebih bagi pemilik 

perusahaan media tersebut dengan membuat kebijakan yang hanya menguntungkan 

kelompok itu. 

Kita sadar bahwa masalah lingkungan bukanlah masalah yang bisa ditangani 

seorang diri. Masalah lingkungan harus terus diangkat ke permukaan dan dibahas agar 

semakin banyak orang menyadari krisis lingkungan yang terjadi. Isu-isu penting seperti 

pemanasan global, energi terbarukan, berkurangnya air tanah, bisa menjadi wacana yang 

dimengerti melalui pendidikan di internet. 

Salah satu cara demokratis membuat kebijakan dalam bidang komunikasi adalah 

dengan melibatkan publik dalam pembuatan kebijakan tersebut. Dasar struktural dari 

sistem komunikasi harus dibentuk setelah tujuan-tujuan sosial ditentukan. Faktor kunci 

dalam hal ini melibatkan partisipasi publik yang sebanyak mungkin sebelum sistem 

komersial tidak terencana berkembang. Tujuan dari pembuatan kebijakan dalam hal ini, 

kelak sebaiknya menentukan sistem komunikasi yang menentukan semua pihak. 

Di Indonesia sendiri kesadaran akan adanya partisipasi publik yang baik bisa 

dibangun dengan perbaikan infrastruktur dan organisasi yang berkaitan dengan teknologi 

informasi dan komunikasi. 
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