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Laporan Berseri
Bermedia, memberdayakan masyarakat di Indonesia melalui kacamata hak warga negara

Pada dasarnya, kebijakan publik adalah sebuah proses partisipatif yang melibatkan konsultasi dengan 
warga/masyarakat yang diwakili kepentingannya (Edelenbos 1999)1. Oleh karena itu, penguatan relasi 
dengan warga dalam pembuatan kebijakan merupakan elemen kunci dalam tatakelola yang baik (good 
governance) dan untuk memajukan demokrasi. Proses ini membuka keran informasi, sumber daya, dan 
ide kebijakan bagi pemerintah ketika membuat keputusan, sekaligus menuntut partisipasi aktif warga 
untuk terlibat. 

Kendati demikian, warga sendiri tampak menemukan banyak kesulitan untuk berpartisipasi. Aneka 
keterbatasan yang ada mendorong warga untuk meminta dukungan kepada kelompok-kelompok 
masyarakat sipil (Civil Society Organisations) untuk menyuarakan kepentingan dan keprihatinan 
mereka. Namun, hal ini bukan berarti tanpa persoalan. Lembaga-lembaga tersebut pun mengalami 
persoalan dalam kapasitas organisasional mereka (Antlöv, Brinkerhoff et al. 2010)2. Secara umum, 
problem utama lembaga-lembaga ini berkisar pada ketersediaan data yang cukup serta keterbatasan 
dalam memahami metodologi riset. Sebagai akibatnya, hasil kerja lembaga-lembaga ini terkesan tidak 
kredibel dan validitas suara mereka dipertanyakan. 

Menjawab tantangan ini, CIPG dan HIVOS merancang sebuah program yang bertujuan untuk 
mengembangkan kredibilitas dan kapasitas (capacity building) kelompok masyarakat sipil di Indonesia 
dalam melakukan riset kritis secara metodologis; yang juga diharapkan untuk memungkinkan 
keterlibatan yang lebih efektif dalam kaitannya dengan proses pengambilan keputusan publik maupun 
penjaminan HAM di Indonesia.

Proses capacity building ini diawali dari coaching process melalui pelatihan Critical Research Methodology 
(CREAME). Secara keseluruhan, pelatihan CREAME menawarkan materi seputar keterampilan riset kritis, 
kebijakan dan media, serta HAM dan melibatkan 11 organisasi mitra yang berfokus pada isu seputar 
HAM, lingkungan hidup, TIK, dan media watch. Sebagai pilot training, CREAME I dihadiri oleh 4 organisasi 
mitra yaitu AJI Indonesia, ICT Watch, JURnal Celebes, dan Rumah Blogger Indonesia (Bengawan) dan 
diselenggarakan di Diklat SatuNama, Yogyakarta pada 3-7 Oktober 2011. Sementara itu, CREAME II 
dihadiri oleh 7 organisasi mitra yaitu Ardhanary Institute, Sloka Institute, Jaringan Radio Komunitas (JRK) 
NTB, Institut Dayakologi, Yayasan Talenta, AMAN Riau, BaKTI Makassar dan diselenggarakan di Wisma 
Bumi Asih, Denpasar pada 27 Februari-2 Maret 2012. Sebagian besar peserta CREAME, secara relatif, 
masih memiliki pengalaman terbatas dalam mengadakan penelitian. Melalui pelatihan ini, kesebelas 
lembaga yang ada diharapkan dapat meningkatkan kapasitasnya dalam melakukan riset dan nantinya 
menghasilkan multiplier effect kepada lembaga-lembaga lain dan kepada publik melalui tulisan-tulisan 
yang kelak mereka hasilkan baik di tingkat lokal maupun nasional.

1  Antlöv, H., D. Brinkerhoff, et al. (2010). “Civil Society Capacity Building for Democratic Reform: Experience 
and Lessons from Indonesia.” Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations21(3): 417-
439.
2  Edelenbos, J. (1999). “Design and Management of Participatory Public Policy Making.” Public Management: 
An International Journal of Research and Theory1(4): 569-576.
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Gambar 1 Peserta CREAME I berfoto bersama CIPG dan HIVOS

      

         

                     Gambar 2 Suasana pelatihan CREAME II                          Gambar 3 Peserta CREAME II sedang mengikuti pelatihan

Pasca-CREAME, capacity building memasuki fase selanjutnya di mana tiap lembaga menjalankan 
desain penelitian yang mereka buat sendiri pada saat CREAME. Pada bulan pertama setelah pelatihan, 
umumnya setiap lembaga berkutat dengan penguatan metodologi serta proposal riset. CIPG dan HIVOS 
menemani proses ini, baik melalui email, telepon, maupun kunjungan langsung. Tahap ini diakhiri 
dengan adanya kesepakatan perihal proposal penelitian berikut instrumen penelitian dan responden 
untuk penelitian masing-masing.

Pada bulan-bulan selanjutnya, tim peneliti dari masing-masing lembaga turun ke lapangan untuk 
pengambilan data. Selama tahap pengambilan data melalui wawancara responden ini dilakukan, CIPG 
melakukan pendampingan jarak jauh terhadap proses pengambilan data untuk memastikan proses ini 
dilakukan sesuai prosedur. Dalam tahap ini pula, CIPG dan HIVOS melakukan visitasi ke daerah tempat 
mitra tinggal, sekaligus mengadakan mini workshop (mini CREAME) mengenai riset praktis. Dari visitasi ke 
daerah-daerah inilah, CIPG dan HIVOS banyak mendapatkan pengalaman menarik mengenai kondisi riil 
rekan-rekan di daerah. Cerita-cerita mengenai keterbatasan dan halangan –mulai dari jembatan putus, 
keterbatasan literasi komputer dan akses Internet sampai keharusan menempuh perjalanan panjang 
menggunakan sampan– maupun pengalaman bertemu dengan aktivis-aktivis yang bersemangat untuk 
mengetahui bagaimana melakukan riset yang baik dan benar adalah beberapa pengalaman yang 
menjadi bumbu perjalanan proses pendampingan ini. Dalam fase ini pula, CIPG dan HIVOS belajar 
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bahwa bagi beberapa rekan yang belum memiliki pengalaman riset sama sekali, pendekatan yang lebih 
personal sangatlah dibutuhkan – dan terbukti efektif – dalam proses pendampingan.

Pada bulan-bulan akhir, tim riset dari masing-masing lembaga mitra disibukkan dengan analisis data 
dan penulisan studi kasus. CIPG banyak melakukan pendampingan langsung terkait proses ini. Selain 
itu, CIPG juga bekerja sama dengan beberapa akademisi lokal di masing-masing daerah mitra. Kerja 
sama dengan akademisi lokal ini dimaksudkan agar nantinya para mitra mempunyai ‘pendamping’ jika 
akan melakukan riset lebih lanjut.
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ICT Watch adalah lembaga yang berfokus untuk memperluas dan memperdalam kegiatan 
pengembangan kemampuan dan potensi masyarakat madani di Indonesia dengan berbasiskan pada 
pemberdayaan informasi dan komunikasi (TIK, atau ICT – Information Communication and Technology) 
dan media baru, Salah satu kegiatan ICT Watch yang utama adalah Internet Sehat, suatu gerakan 
penegakan kebebasan berekspresi yang aman dan bijak. Dalam penelitiannya, ICT Watch mengangkat 
topik mengenai media baru dengan tujuan untuk mengetahui kriteria-kriteria apa saja yang dibutuhkan 
oleh sebuah media baru untuk dapat bertahan dan diterima oleh masyarakat.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) merupakan lembaga jurnalis Independen yang telah berusia 18 
tahun. Dibentuk sebagai perlawanan komunitas pers Indonesia terhadap kesewenang-wenangan 
rejim Orde Baru, AJI  kini gigih berjuang dan mempertahankan kebebasan pers dengan berupaya 
menciptakan iklim pers yang sehat. AJI percaya bahwa kebebasan pers ini ditandai dengan sikap 
jurnalis yang profesional, patuh pada etika dan mendapatkan kesejahteraan yang layak. Sesuai dengan 
semangat ini, penelitian yang dilakukan AJI Indonesia adalah mengenai pengaruh konglomerasi media 
terhadap kesejahteraan jurnalis, yang melihat bagaimana struktur kepemilikan industri media saat ini 
berpengaruh terhadap kesejahteraan jurnalis (baik jurnalis tetap maupun contributor).

JURnal Celebes adalah organisasi jurnalis di Makassar yang memiliki perhatian besar terhadap isu 
lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan media. Dengan latar belakang 
tersebut, Jurnal Celebes memilih topik riset mengenai akses masyarakat sekitar hutan di Sulawesi 
Selatan terhadap media. Tujuan studi ini adalah untuk melihat sejauh mana akses masyarakat hutan 
di Sulawesi Selatan terhadap media dan sejauh mana media massa lokal berkontribusi terhadap akses 
informasi masyarakat sekitar hutan, terutama menyangkut informasi seputar kebijakan pengelolaan 
SDA hutan.  

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) adalah organisasi masyarakat adat independen yang 
menaruh perhatian besar pada persoalan-persoalan masyarakat adat. AMAN Riau sebagai salah satu 
organisasi masyarakat adat independen merupakan bentuk perjuangan masyarakat adat Riau yang 
ingin berjuang melawan aneka bentuk ketidakadilan, penindasan, dan perampasan hak masyarakat 
adat. Memadukan keprihatinan masyarakat adat Riau dengan materi pelatihan CREAME, AMAN Riau 
memilih topik riset mengenai hubungan media dengan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di 
kekhalifahan (sistem pemerintahan adat) Batu Sanggan. Tujuan penelitian ini adalah melihat sejauh 
mana peran media dalam menyampaikan informasi terkait keberadaan masyarakat yang tinggal di 
dalam Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling serta sejauh mana informasi yang disampaikan 
bisa mempengaruhi kebijakan. 

Jaringan Radio Komunitas Nusa Tenggara Barat (JRK NTB) menyediakan media alternatif bagi 
masyarakat di Lombok dan sekitarnya. Berangkat dari perhatian tersebut, rekan-rekan JRK NTB 
melakukan penelitian dengan topik yang berkisar pada peran radio komunitas dalam sosialisasi 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Lombok. 

BaKTI Makassar merupakan lembaga yang memiliki kontribusi besar pada penyebaran pengetahuan 
di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Perhatian besar BaKTI pada pengembangan KTI mendorong lembaga 
ini untuk mengambil topik penelitian pada peran media dalam mendorong replikasi praktik cerdas 

Profil organisasi dan 
sinopsis penelitian
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(upaya inovatif yang berasal dari kearifan lokal). 

Ardhanary Institute adalah lembaga yang menjadi pusat kajian, penerbitan dan advokasi bagi Lesbian, 
Biseksual dan Transgender (LBT). Kegiatan-kegiatan Ardhanary terfokus untuk menciptakan masyarakat 
kondusif yang dapat menghargai dan melindungi hak serta pilihan seksualitas para LBT. Dalam laporan 
ini, Ardhanary meneliti isu media dan perannya terhadap kaum LBT di Indonesia. Ardhanary ingin 
melihat seperti apa media siar dan cetak merepresentasikan kaum LBT dan menganalisis bagaimana 
Ardhanary sendiri menggunakan akses ini untuk kepentingan advokasi dan pembangunan kesadaran  
masyarakat.

Institut Dayakologi adalah lembaga yang didirikan oleh sekelompok cendekiawan Dayak di Pontianak. 
Lembaga ini berfokus pada penelitian dan advokasi kebudayaan Dayak, serta secara aktif dan serius 
berusaha meningkatkan kesadaran perempuan Dayak, ekonomi kerakyatan, serta peningkatan 
kepercayaan diri masyarakat Dayak. Dalam penelitian kali ini, Dayakologi ingin melihat interaksi 
antara perempuan Adat Dayak khususnya di Rumah Betang Sahapm dengan media. Interaksi yang 
diteliti meliputi bagaimana perempuan Adat Dayak mengakses media, dan bagaimana media sendiri 
mengangkat pemberitaan mengenai perempuan Adat Dayak ini.

Yayasan Talenta yang didirikan dan bermarkas di Solo adalah salah satu lembaga yang cukup aktif 
melakukan advokasi untuk para penyandang cacat atau difabel khususnya di Solo. Penelitian yang 
dilakukan oleh Sanggar Talenta ingin melihat bagaimana persepsi media mainstream di Solo terhadap 
difabel dan difabilitas. Media mainstream yang dimaksud adalah radio dan media cetak. Penelitian 
ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana media mainstream di Solo memberitakan difabel dan 
difabilitas.

Sloka Institute merupakan lembaga yang didirikan untuk mendukung dan memperjuangkan hak publik 
atas informasi di Bali melalui upaya menumbuhkan kesadaran warga tentang hak atas informasi serta 
mendorong keterlibatan publik untuk mengelolanya. Dalam penelitiannya Sloka Institute mengangkat 
tema mengenai peningkatan akses Internet dan pengaruhnya terhadap perkembangan jurnalisme 
warga. Sloka mengambil studi kasus pada situs balebengong.net yang merupakan salah satu situs 
jurnalisme warga pertama di Bali. Melalui penelitian ini, Sloka Institute ingin melihat keterkaitan antara 
kemajuan Internet, terutama jejaring sosial, berdampak pada partisipasi warga dalam pengelolaan 
jurnalisme warga di Bali.

Kumpulan tulisan ini, yakni sepuluh cerita dalam buku ini, adalah hasil proses capacity building 
berbulan-bulan antara lembaga-lembaga mitra, CIPG, dan HIVOS. Kesepuluh tulisan ini dibagi menjadi 
tiga bagian besar. Bagian pertama membahas media dan masyarakat adat. Bagian ini menampilkan 
tiga tulisan dari Jurnal Celebes, AMAN Riau, dan Institut Dayakologi. Bagian kedua akan mengulas 
perihal media dan masyarakat terpinggirkan. Bagian ini diwakili oleh tulisan Ardhanary Institute dan 
Yayasan Talenta Solo. Bagian ketiga menyajikan beberapa penelitian seputar jurnalisme dan media 
baru. Ada 5 mitra yang menulis laporan dalam topik ini, yaitu dari Sloka Institute mengenai jurnalisme 
warga, AJI Indonesia mengenai konglomerasi media dan kesejahteraan pekerja media, serta ICT Watch 
mengenai perkembangan media baru – media hibrida (hybrid media), Jaringan Radio Komunitas (JRK 
NTB) mengenai penggunaan radio komunitas dalam masyarakat Lombok, serta BaKTI Makassar yang 
menulis tentang peran media dalam replikasi praktik cerdas. 

Setelah pemaparan sepuluh hasil penelitian mitra, kami juga memuat tanggapan dari para akademisi. 
Dalam tanggapannya, akademisi ini memberikan masukan serta kesan mereka terhadap penelitian-
penelitian mitra. Kumpulan hasil penelitian lembaga-lembaga tersebut di atas diharapkan dapat 
menjadi sumbangan berharga untuk menambah pemahaman publik mengenai dinamika ‘kemediaan’ 
dalam kaitannya dengan hak warga negara terhadap media, utamanya di tingkat lokal. Kami juga 
mendedikasikan buku ini untuk Almarhum Bp. Sujarni Alloy dari Institut Dayakologi. Pak Alloy adalah 



Centre for Innovation Policy and Governance

Warga Bicara Media: Sepuluh Cerita
6

peserta CREAME II dan juga salah satu penggagas penelitian Dayakologi dengan isu perempuan adat. 
Topik ini akhirnya diangkat di laporan Dayakologi yang tak sempat beliau nikmati hasilnya.

Selamat menikmati sepuluh cerita ini!

Jakarta, 16 November 2012
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Studi Kasus di Kabupaten Sinjai dan Enrekang, Sulawesi Selatan

JURnal Celebes

1.  Pendahuluan

Media massa atau pers mendapat mandat dalam pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh 
informasi, seperti ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999. Kendati demikian, 
kewajiban media tersebut belum dipenuhi untuk masyarakat sekitar hutan di Sulawesi Selatan. 
Mayoritas masyarakat yang tinggal di desa-desa terpencil tidak memiliki kesempatan mengakses media 
massa lokal, kecuali televisi swasta nasional. Itu pun harus menggunakan antena parabola. Sementara, 
informasi televisi swasta hampir tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal sekitar hutan 
di Sulawesi Selatan.

Dalam assessment pengembangan sarana informasi untuk pengurangan risiko bencana di Sinjai 2008 
lalu, JURnaL Celebes menemukan media cetak lokal Sulawesi Selatan belum menjangkau hingga ke 
ibukota kecamatan, apalagi di desa-desa terpencil di sekitar hutan. Hampir tidak ada siaran radio lokal 
bisa diterima masyarakat sekitar hutan, kecuali RRI yang juga masih terbatas diakses karena faktor 
geografis.

Selain keterbatasan infrastruktur yang menghalangi media massa lokal untuk menjangkau masyarakat 
di sekitar hutan, kebijakan media massa lokal pun belum sepenuhnya mengakomodasi informasi atau 
problem masyarakat sekitar hutan. Salah satu hasil program pemantauan dan analisis media yang 
dilaksanakan JURnaL Celebes 2010 terhadap tujuh media media cetak di Sulawesi Selatan menunjukkan 
bahwa media massa lokal kurang menaruh perhatian pada isu-isu masyarakat sekitar hutan. 

Kondisi ini membuat masyarakat sekitar hutan di Sulawesi Selatan bahkan tidak bisa memperoleh 
informasi tetang kebijakan pengelolaan sumber daya hutan. Implementasi kebijakan kehutanan kerap 
merugikan masyarakat, bahkan kemudian menimbulkan konflik antara masyarakat di sekitar hutan 
dengan aparat penegak hukum. Konflik masyarakat sekitar hutan di Sulawesi Selatan cenderung terus 
meningkat setiap tahun, sesuai Laporan Awal Tahun JURnaL Celebes 2011.

Di Kabupaten Sinjai, penetapan status kawasan hutan lindung di lahan kelola warga, tidak diketahui 
masyarakat setempat. Selain tidak diinformasikan oleh aparat pemerintah, masyarakat sekitar hutan 
juga tidak mendapatkan informasi bahwa lahan mereka telah dijadikan kawasan lindung. Padahal 
sesuai Pasal 23 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, pemanfaatan kawasan hutan adalah 
untuk kesejahteraan seluruh rakyat dan berkeadilan. Sementara dalam prosesnya, pembuatan 
kebijakan pusat maupun daerah belum melibatkan masyarakat sekitar hutan.

Masalah ini juga menunjukkan korelasi antara minimnya informasi yang diperoleh masyarakat 
sekitar hutan melalui media massa serta minimnya kontribusi media massa berkontribusi dalam 
mengakomodasi kebutuhan informasi masyarakat sekitar hutan. Problem ini belum termediasi 
(intermediated) oleh media massa untuk menjembatani masyarakat sekitar hutan dengan pembuat 
kebijakan. 

Akses Masyarakat Sekitar Hutan 
terhadap Media dan Kebijakan Publik
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Dalam konteks inilah JURnaL Celebes melakukan  penelitian untuk melihat sejauh mana masyarakat 
sekitar hutan di Sulawesi Selatan mengakses media massa dan sejauh mana media massa lokal di 
Sulawesi Selatan berkontribusi menjadi sumber informasi yang dijangkau masyarakat sekitar hutan, 
dalam konteks kebijakan pengelolaan sumber daya hutan.

Signifikansi  penelitian ini terhadap masyarakat yang bermukim di sekitar hutan adalah keterbatasan 
dan/atau ketersediaan akses informasi terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya hutan sangat 
mempengaruhi akses terhadap sumber daya hutan di mana mereka hidup dan tinggal. Dalam banyak 
kasus, warga masyarakat yang bermukim, bertani, dan berkebun di sekitar hutan telah mengalami 
kriminalisasi karena aktivitasnya dianggap merambah hutan. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan 
masyarakat terhadap aturan pengelolaan sumber daya hutan yang berlaku.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh JURnaL Celebes di Desa Barambang dan Bonto Katute, Sinjai 
Borong, Kabupaten Sinjai serta di Desa Langda dan Patok Ulin, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten 
Enrekang, Sulawesi Selatan, setidaknya ditemukan korelasi siginifikan antara ketidaktahuan masyarakat 
mengenai kebijakan sektor pengelolaan hutan dan kehutanan, serta minimnya distribusi informasi, 
baik pemerintah daerah dan instansi kehutanan maupun media massa cetak dan elektronik.

Hal inilah yang menyebabkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang berdampak langsung 
sering dinilai negatif oleh masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan. Mereka merasa 
tidak dilibatkan sejak awal. Informasi yang mereka terima boleh dikatakan sangat minim karena 
penyebarannya hanya melalui pengumuman singkat di masjid dan percakapan antarwarga. 

Dalam penelitian ini, diasumsikan bahwa jika masyarakat ikut terlibat dalam penyusunan kebijakan 
maka mereka dapat melakukan negosiasi terhadap pemerintah setempat menyangkut wilayah di mana 
mereka hidup. Minimal masyarakat sekitar hutan dapat melakukan upaya mempertahankan wilayah 
dan sumber kehidupan mereka jika tersedia informasi dan partisipasi dalam perumusan kebijakan. 

2.  Landasan Teori dan Konsep 

2.1 Tinjauan Umum terhadap Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Indonesia
Hutan merupakan sumber kehidupan bagi jutaan rakyat Indonesia yang menggantungkan sumber 
penghidupan secara langsung maupun tidak langsung. Hutan berfungsi sebagai ekosistem yang 
menyediakan plasma nutfah, tata air, hingga ketersediaan material dan potensi sumberdaya yang 
dimanfaatkan langsung oleh manusia. 

Sejarah pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh hukum 
zaman kolonial Belanda yang membagi hutan menjadi (i) kawasan hutan yang dapat dikelola dan 
dialihfungsikan penggunaannya serta (ii) kawasan hutan yang memiliki fungsi lindung. Pada saat 
itu, Pemerintah Belanda mengakui masyarakat adat dan memberikan hak pengaturan sendiri untuk 
mengelola kawasan hutan yang masuk dalam wilayah-wilayah adat  mereka. Dalam masa pemerintahan 
Republik Indonesia, aturan mengenai pengelolaan sumber daya hutan mengalami proses penyusunan 
regulasi yang panjang, karena dipengaruhi situasi politik dan pemerintahan.

Dalam hal pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 
(Amandemen) menyebutkan bahwa “Bumi, air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnnya 
dikuasai oleh negara dan dimamfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Yang termaktub 
dalam Pasal 33 UUD 1945 juga diimplementasikan di dalam Undang-undang Pokok Kehutanan Tahun 
1967 dan 1999 yang menyatakan bahwa semua hutan dalam kawasan Republik Indonesia atau semua 
sumber daya yang terkandung di dalamnya berada di bawah kewenangan negara (Pasal 5 UUPK No. 
5/1967).  Pengulangan pada UUPK 1999 yang menyebutkan bahwa “Semua hutan dalam kawasan 
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Republik Indonesia termasuk semua kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.’’ Hal ini memastikan hak penguasaan negara terhadap sumber daya alam 
Indonesia sekaligus memberikan garansi kesejahteraan pada rakyat Indonesia yang menggantungkan 
hidupnya pada pengelolaan sumber daya alam.  

2.2 Konflik Pengelolaan Sumber Daya Hutan 
Pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia menimbulkan banyak persinggungan kepentingan, 
modal, pemerintah, dan masyarakat. Umumnya pihak yang selalu berada dalam posisi menggugat 
adalah masyarakat atas klaim wilayah adat, sumberdaya perkebunan dan pertanian, serta kampung 
atau desa yang berada dalam wilayah kawasan hutan.

Umumnya, konflik yang terjadi dilandasi ketidaksepakatan pihak-pihak terkait langsung tentang 
siapa yang sebenarnya memiliki hak dan kontrol terhadap sumber daya hutan. Penetapan kawasan 
hutan oleh negara dipandang sebagai pemicu lahirnya ketegangan dalam pemanfaatan, pengelolaan, 
dan pengurusan sumber daya hutan. Perbedaan definisi dan tafsir tentang sumber daya hutan juga 
merupakan penyebab lahirnya konflik antara masyarakat yang wilayahnya masuk dalam kawasan 
hutan dan pemerintah yang mengklaim memiliki hak pengaturan terhadap hutan.

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan memberikan definisi kawasan hutan sebagai 
wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya 
sebagai hutan tetap. Sedangkan pengertian hutan sendiri didefinisikan sebagai suatu kesatuan 
ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam 
persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Pada tahun 1994, 
pemerintah Indonesia melalui Departemen Kehutanan menerbitkan Tata Guna Hutan Kesepakatan 
atau dikenal dengan istilah TGHK. Penyusunan TGHK ini merupakan harmonisasi penetapan kawasan 
hutan yang mencakup seluruh wilayah daratan Indonesia.

Selanjutnya TGHK ini diperbaharui dan menghasilkan peta-peta padu serasi yang dibuat berdasarkan 
foto-foto penginderaan jarak jauh dan Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP) pada tahun 1999. Dari 
hasil TGHK inilah diperuntukkan luas kawasan hutan di seluruh Indonesia sebesar 120 juta hektar atau 
sekitar  62 % dari luas daratan Indonesia. 

Kenyataan menunjukkan kawasan-kawasan hutan yang ditetapkan ternyata sangat banyak yang tidak 
sesuai dengan definisi kawasan hutan atau hutan itu sendiri. Belum lagi jika melihat di dalamnya 
banyak terdapat pemukiman, kampung, desa, atau kelurahan yang notabene bukan hutan. 

Menurut Arnold Contreras-Hermosilla dan Chip Fay3, terminologi hukum “kawasan hutan” pertama kali 
digunakan pada pembuatan Undang-undang Kehutanan pada tahun 1967. Hal ini untuk memberikan 
batas yurisdiksi pada Departemen Kehutanan (kini Kementerian Kehutanan) pada waktu itu dalam 
mengelola sumber daya hutan. Namun demikian, terminologi kawasan hutan tidak mempunyai 
keterkaitan secara hukum dengan kepemilikan hak atas tanah (Arnold Contreras-Hermosilla dan Chip 
Fay, 2006:17).

Konflik antara masyarakat setempat yang mengklaim hak penguasaan atas tanah dan sumber daya 
hutan serta industri kehutanan dengan pemerintah meningkat secara konsisten sepanjang beberapa 
tahun terakhir. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 2010 menunjukkan bahwa terjadi eskalasi 
konflik tenurial sektor kehutanan di Indonesia yang muncul ke permukaan dan menjadi sorotan publik 
nasional sebanyak 13 kasus. Di Sulawesi Selatan, data JURnaL Celebes tahun 2012 menunjukkan 
setidaknya lima kasus. 

3  Arnold Contreras-Hermosilla dan Chip Fay dalam bukunya Memperkokoh Pengelolaan Hutan Indonesia, World 
Agroforestri Center, Bogor, 2006
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2.3 Masyarakat Sekitar Hutan
Masyarakat yang berada dalam wilayah atau kawasan hutan dapat dikategorikan masyarakat lokal 
dan masyarakat adat. Menurut Lisman Sumardjani dalam Konflik Sosial Kehutanan; dalam literatur 
dan perundang-undangan terdapat dua istilah dalam penyebutan masyarakat adat yakni ada yang 
menyebut “masyarakat adat” dan “masyarakat hukum adat”. Namun, perbedaan penyebutan tersebut 
tidaklah menafikan hak-hak adat yang dimiliki oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Sedangkan 
sesuai definisi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), masyarakat adat adalah “Sekelompok 
penduduk yang berdasarkan asal-usul leluhur, hidup dalam suatu wilayah geografis tertentu, memiliki 
nilai-nilai dan sosial budaya yang khas, berdaulat atas tanah dan kekayaan alamnya serta mengatur 
dan mengurus keberlanjutan kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat.”
Dalam konteks ini penulis tidak membedakan antara masyarakat lokal dan masyarakat adat. Keduanya 
diposisikan sama-sama berada dalam konteks masyarakat yang bermukim atau menggantungkan 
sumber hidupnya dari pengelolaan sumber daya hutan di mana mereka tinggal.

2.4 Perspektif Partisipasi Masyarakat dalam Konteks Perundang-undangan
Dalam era demokrasi sekarang ini, partisipasi publik dalam pembuatan berbagai instrumen hukum 
berupa kebijakan telah ditempatkan pada posisi yang cukup strategis. Hal ini setidaknya tertuang dalam 
aturan seperti UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  UU No. 
22/1999 jo UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah,  UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, UU No. 
26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU No. 10/2004, UU No.32/2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini 
berarti bahwa konstitusi kita telah menjamin partisipasi masyarakat dalam menentukan kepentingan 
mereka dalam pembuatan kebijakan-kebijakan negara. 

Sudirman, Dede Wiliam, dan Siân McGrath dalam Decentralisation Brief edisi No. 7 April 2005, 
menyebutkan bahwa hasil positif dari jaminan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam undang-
undang antara lain yaitu:

1. Peraturan daerah didasarkan terutama pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat. 
Berbagai peraturan akan lebih sesuai dengan kenyataan, dan lebih mungkin memenuhi 
harapan-harapan masyarakat lokal.

2. Mendorong masyarakat lokal untuk lebih mematuhi  peraturan dan bertanggungjawab secara 
sosial. Masyarakat akan cenderung lebih patuh terhadap peraturan yang pembuatannya 
melibatkan mereka  secara aktif.

3. Memberdayakan pemerintah daerah untuk mendemokratisasi proses pembuatan kebijakan, 
dan menjadi lebih bertanggunggugat kepada  pemilih mereka. Konsultasi terbuka dengan 
para pemangku kepentingan, seperti universitas, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan  
masyarakat umum memungkinkan “pengawasan  dan keseimbangan” menjadi bagian dalam  
proses.  

Dalam sistem demokrasi, sebenarnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam 
dilandasi pula oleh perwujudan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam tata pemerintahan. 
Dalam Di Bawah Satu Payung Pengelolaan Sumber Daya Alam, dijelaskan bahwa hak-hak dasar tersebut 
dapat dijabarkan meliputi hak masyarakat untuk mengakses informasi (public right to access to 
information), hak masyarakat untuk berpartisipasi (public right to participate), dan hak masyarakat untuk 
mendapatkan keadilan (public right to justice), (Harijadi Kartodiharjo dkk, 2005:140)4. Dalam konteks 
pengelolaan sumber daya alam, ketiga hal tersebut mutlak harus dijamin pelaksanaannya sesuai 
dengan amanat konstitusi UUD 1945.

Dengan terjaminnya keberadaan hak untuk mendapatkan informasi, maka masyarakat akan terpacu 
untuk melakukan pengawasan, dan penentu kebijakan serta kekuasaan dapat terkendali untuk tidak 

4  Harijadi Kartodiharjo dkk, Yayasan Kehati, Di Bawah Satu Payung Pengelolaan Sumber Daya Alam, terbitan Penerbit 
Suara Bebas, Jakarta, 2005; (hal 140)
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melakukan penyimpangan yang dapat merugikan publik. Apabila hak untuk berpartisipasi terpenuhi, 
maka kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang lahir dari institusi pemerintah adalah kebijakan 
yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan daya dukung ekosistem sumber daya alam. Hak 
untuk mendapatkan keadilan adalah hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan berkaitan dengan 
kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini masyarakat diberikan kesempatan untuk 
mengajukan keberatan bahkan gugatan pada kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan 
masyarakat5

2.5 Tinjauan Umum terhadap Peran dan Fungsi Media
Literatur yang menjelaskan peran media dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia boleh 
dikatakan masih sangat langka. Dalam kenyataannya, peran media sebagai sarana informasi publik 
sangat dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah. Dalam konteks pengelolaan 
sumber daya hutan, media seringkali memposisikan dirinya sebagai watchdog berbagai ketimpangan 
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

Media massa kini tidak hanya mengemban fungsi sebagai sarana informasi dan komunikasi. Media 
massa atau pers telah berkontribusi besar dalam perkembangan demokrasi. Peran media makin 
vital seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Media massa menjadi kebutuhan utama 
masyarakat. Sebagian masyarakat kini seolah-olah tidak bisa hidup tanpa media massa.
Pentingnya peranan media massa atau pers, Pemerintah Indonesia menegaskan peran dan fungsi media 
lewat Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Pada Pasal 3 UU Pers, ditegaskan bahwa 
pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. 
Peran dan fungsi ini kemudian ditegaskan lagi pada Pasal 6 bahwa pers nasional melaksanakan peranan 
memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong 
terwujudnya supremasi hukum serta hak-hak asasi manusia dan menghormati kebhinnekaan, 
mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi tepat, akurat, dan benar. Dalam pasal ini, 
ditegaskan bahwa pers harus melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang 
berkaitan dengan kepentingan umum, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Pasca-reformasi 1998 dan seiring runtuhnya rezim Orde Baru, media massa di Indonesia menemukan 
kebebasan. Pada pemerintahan Orde Baru, media massa diatur dan dikendalikan. Mendirikan 
perusahaan media dibatasi dengan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Pemerintah Orde Baru 
membatasi pengeluaran SIUPP, bahkan setiap saat media harus berhati-hati karena jika dianggap 
mengancam kepentingan penguasa, media yang bersangkutan langsung dibekukan alias diberedel 
dan SIUPP-nya dicabut.

Namun, di awal reformasi, media massa mengalami booming. Dengan tidak dibutuhkannya lagi 
SIUPP, semua orang bisa menerbitkan media. Maka membanjirlah berbagai media, yang kemudian 
sebagian terseleksi secara alamiah dalam persaingan. Dalam konteks peran media setelah reformasi 
dan perkembangan demokrasi, media massa memberi kontribusi besar dalam penguatan demokrasi 
terutama peran masyarakat sipil (civil society). Menguatnya demokratisasi di Indonesia, berkat 
peran media massa. Peran media massa dalam penguatan masyarakat sipil terus meningkat seiring 
perkembangan media dalam tekonologi informasi.

Kini media massa bukan hanya berupa media cetak, radio dan televisi, tetapi revolusi media siber (cyber 
media) dan media sosial, memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi. Sebagian perusahaan 
media kini mengembangkan pola konvergensi (cetak, digital, dan online) yang bersinergi dengan media 
sosial seperti Facebook dan Twitter. Pola konvergensi ini mudah meluaskan jangkauan tak terbatas 
kepada pembaca atau konsumen media. Kini hanya dengan telepon genggam (handphone), mampu 
mengakses informasi dan mampu memberi informasi kepada sebagian media yang telah menerapkan 
konsep jurnalisme warga (citizen journalism).

5  Ibid.,
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2.6 Peran Media dalam Pusaran Mekanisme Pasar
Media massa kini terkooptasi dengan persoalan keadilan dan pemerataan. Masyarakat kota dengan 
mudah mengakses media pilihan masing-masing, tetapi jauh di pedalaman terpencil, masyarakat tidak 
bisa dijangkau media massa secara layak. Mereka tak mampu mengakses media yang setara dengan 
kondisi mereka untuk bisa juga memperoleh informasi yang layak sesuai kebutuhan. Yohanes Krisnawan 
lewat tulisannya ‘’Dilema Pers Indonesia: Antara Kemiskinan dan Konsumerisme’’ dalam buku Diskursus 
Relasi Masyarakat, Bisnis & Media (2008) menyatakan pers atau media massa di Indonesia menghadapi 
zaman pasar bebas. Penerbit pers menghadapi situasi dilematis antara kepentingan pragmatis sebagai 
institusi bisnis sekaligus panggilan sejarah untuk membela kepentingan masyarakat yang tertindas.

Tekanan pasar dan kepentingan akumulasi modal, menurut Agus Sudibyo juga mempengaruhi 
kebebasan pers. Dalam bukunya Politik Media dan Pertarungan Wacana (2001), regulasi industri pers 
bahkan diarahkan pada mekanisme pasar dan tidak selalu identik dengan kebebasan pers dan jaminan 
bagi publik untuk mendapatkan keragaman opini, tetapi membuka jalan untuk menuju keseragaman 
produk-produk industri media.

Dalam pusaran mekanisme pasar, media massa cenderung memilih segmen konsumen yang berbasis 
pada selera masyarakat perkotaan. Masyarakat desa atau masyarakat terpencil, tidak menjadi target 
prioritas atau perhitungan apakah mereka bisa mengakses media atau tidak. Masyarakat terpencil 
dengan minim infrastruktur, misalnya masyarakat sekitar hutan, bukan menjadi sasaran pokok media 
massa, meskipun banyak media kerap mengklaim medianya beredar luas hingga ke pelosok.

2.7 Akses Masyarakat Sekitar Hutan Terhadap Media dan Kebijakan
Meskipun peran dan fungsi media ditegaskan lewat UU No. 40 Tahun 1999, tetapi hingga kini fungsi 
ideal media tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Masyarakat sekitar hutan di Kabupaten Sinjai dan 
Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, belum memperoleh akses terhadap media secara layak.
Belum layaknya akses informasi terhadap media massa juga menyebabkan masyarakat adat/lokal di 
sekitar hutan di Sinjai dan Enrekang tidak mengetahui regulasi atau kebijakan-kebijakan yang terkait 
dengan pengelolaan sumber daya alam, terkait dengan potensi hutan. Ketidaktahuan masyarakat 
untuk memperoleh informasi juga kemudian berdampak berupa kasus yang merugikan masyarakat. 
Masyarakat ditangkap oleh aparat keamanan karena dituduh menebang atau mengambil kayu secara 
ilegal di areal hutan lindung. Sementara masyarakat tidak tahu di mana batas dan kapan ditetapkan 
kawasan tersebut menjadi hutan lindung. Padahal, hak masyarakat untuk memperoleh informasi 
yang terkait dengan kebijakan publik juga telah dijamin dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang keterbukaan informasi publik. Pada Pasal 3 UU tersebut menjamin hak warga negara untuk 
mengetahui kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, 
serta alasan pengambilan keputusan publik. Bahkan pada Pasal 9 ditegaskan bahwa setiap badan 
publik termasuk instansi pemerintah wajib mengumumkan informasi publik secara berkala minimum 
enam bulan sekali.

Dalam konteks pemenuhan hak memperoleh informasi, media yang punya tanggungjawab secara 
konstitusional, menjadi mediator antara masyarakat dengan peran pemerintah dan regulasi yang 
diterapkan.

Budi Irawanto dalam artikelnya ‘’Menakar Peran Media dalam Good Governance’’ dalam buku Berkawan 
dengan Media (2009) menyatakan ada tiga alasan mengapa peran media sangat penting dalam good 
governance yakni karena media menyediakan informasi, media bebas memfasilitasi partisipasi yang 
menjamin semua suara bisa didengar, serta media bisa menjamin tegaknya transparansi.

Kendati peran media penting dalam penjaminan transparansi publik, pada kenyataannya, masyarakat 
sekitar hutan di Desa Bonto Katute dan Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai 
dan masyarakat beberapa desa di kaki Gunung Latimojong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten 
Enrekang, Sulawesi Selatan belum bisa mengakses media secara layak.
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Surat kabar harian yang terbit di Sulawesi Selatan, bahkan terbitan lokal di Kabupaten pun belum 
menjangkau masyarakat sekitar hutan. Jangankan membaca koran, beberapa responden di Sinjai 
mengaku belum tahu apa itu wartawan, kecuali hanya sering mendengar informasi ada wartawan yang 
datang ke desanya. Media yang mampu mereka akses hanya televisi siaran nasional atau internasional 
lewat satelit (parabola) - bagi yang punya pesawat televisi - yang siarannya hampir sama sekali tidak 
mengakomodasi kepentingan masyarakat sekitar hutan. Untuk memahaminya pun susah, kecuali 
tayangan sinetron dan lagu dangdut. Ada siaran radio tertentu namun sayangnya sangat terbatas 
dijangkau masyarakat.

Media mereka umumnya berupa pengumuman lisan di masjid atau pengumuman tertulis yang 
ditempel di kantor kepala desa atau di rumah kepala dusun. Selain itu sesekali dan sangat jarang 
mereka memperoleh informasi lewat penyuluhan dari Dinas Kehutanan atau instansi pengelolaan 
sumber daya alam lainnya.

Sementara, instansi pemerintah ketika diwawancarai di antaranya menyatakan telah memanfaatkan 
media lokal untuk menyosialisasikan kebijakan atau regulasi menyangkut pengelolaan sumber daya 
alam khususnya kehutanan. Ini berbeda dengan pengakuan masyarakat. 

3.  Pembahasan 

3.1 Proses Penelitian
Penelitian tentang akses masyarakat sekitar hutan terhadap informasi ini menggunakan metode 
penelitian kualitatif dengan instrumen wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap responden. 
Target responden adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar kawasan hutan yakni Desa 
Barambang dan Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai serta masyarakat sekitar 
hutan di Desa Langda dan Potok Ulin, Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Selain masyarakat 
yang berdomisili di sekitar hutan, wawancara juga dilakukan terhadap pegawai pemerintah daerah 
setempat dalam hal ini personil atau staf Dinas Kehutanan Kabupaten serta anggota DPRD Kabupaten 
di dua wilayah tersebut. Untuk media massa, wawancara mendalam dilakukan terhadap responden 
dari media elektronik (TV dan Radio) serta media cetak di kota Makassar. Jumlah responden dalam 
penelitian ini sebanyak 29 orang, masing-masing: masyarakat sekitar hutan 14 orang, Dinas Kehutanan 
4 orang, anggota DPRD 5 orang, dan media massa 6 orang.

Secara keseluruhan responden yang berdomisili di sekitar wilayah hutan berprofesi sebagai petani 
hutan, atau mereka yang sehari-harinya terlibat mengelola lahan di dalam kawasan hutan. Sumber 
penghasilan petani hutan antara lain dari hasil tanaman cengkih, kopi, kakao (coklat), serta tanaman 
yang dapat dikomsumsi sehari-hari seperti sayur-mayur yang banyak dijumpai di wilayah desa Langda 
dan Potok Ulin, Kabupaten Enrekang. 

Pegawai Dinas Kehutanan yang menjadi responden terdiri atas kepala bagian dan staf atau polisi hutan. 
Sedangkan responden yang berprofesi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang 
diwawancara merupakan anggota dewan yang tupoksinya banyak bersentuhan dengan kebijakan 
pengelolaan lingkungan atau kehutanan, baik dalam komisi maupun dalam panitia khusus pembuatan 
peraturan daerah. Responden pengelola media massa, baik cetak maupun elektronik adalah staf di 
media masing-masing. Dari komposisi struktural terdiri atas pimpinan redaksi, redaktur, kepala bagian 
dan kepala program siaran atau liputan.

Pengambilan data responden mulai dilakukan 8 Januari 2012 sampai 21 Februari 2012. Lokasi pertama 
yang menjadi sasaran pengambilan data adalah Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten 
Sinjai pada tanggal 8 Januari 2012. Kemudian dilanjutkan Desa Bonto Katute di kecamatan yang sama, 
serta wawancara di Ibukota Kabupaten Sinjai.
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Pengambilan data responden dilakukan juga di Kota Makassar, yakni mengumpulkan data dari 
responden pengelola media massa. Pengumpulan data di Makassar dilaksanakan 26 Januari 2012. 
Tahap akhir pengumpulan data dilakukan di Desa Langda dan Desa Potok Ulin Kecamatan Buntu Batu, 
Kabupaten Enrekang. Kegiatan ini terlaksana 20 Februari 2012.  

3.2 Gambaran Umum Wilayah Penelitian
Penelitian ini dilakukan di dua wilayah Kabupaten yakni Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Enrekang 
Provinsi Sulawesi Selatan. Wawancara terhadap responden di Kabupaten Enrekang mengambil lokasi 
di Kecamatan Buntu Batu. Wilayah ini merupakan daerah dataran tinggi dengan jejeran pegunungan di 
mana terdapat Gunung Latimojong, salah satu gunung tertinggi di Sulawesi Selatan.

Luas wilayah Buntu Batu adalah 13.282 km persegi. Jumlah penduduk laki-laki 7.085 orang dan 
perempuan 7.176 orang. Secara keseluruhan jumlah kepala keluarga yakni 3.468 KK.

Komoditi yang dihasilkan di wilayah ini antara lain kopi, cengkih, lada, padi dan coklat di samping 
tanaman sayur mayur, bawang, sayur kol, serta cabai yang menjadi sumber pasokan utama ke 
beberapa daerah  di Sulawesi Selatan.

Desa Langda, berada dalam wilayah Kecamatan Buntu Batu memiliki luas wilayah 7,2 km persegi 
dengan jumlah penduduk laki-laki 630 orang, perempuan 650 orang. Jumlah kepala keluarga 310 orang. 
Komoditi unggulan di desa Langda antara lain kopi, cengkih, coklat, dan padi. Selanjutnya desa Potok 
Ulin dengan luas wilayahnya adalah 2.152 km persegi dengan jumlah penduduk laki-laki 1.039 orang, 
perempuan 1.002 orang. Jumlah kepala keluarga di desa ini sebanyak 482 KK. Komoditas unggulan 
adalah kopi, cengkih, dan coklat.

Untuk wilayah penelitian di Kabupaten Sinjai, peneliti mengambil lokasi wawancara di dua desa di 
Kecamatan Sinjai Borong masing-masing Desa Barambang dan Desa  Bonto Katute. Dua desa ini secara 
geografis merupakan daerah pegunungan berbukit, dengan ketinggian kurang lebih 1.500 m dari 
permukaan laut. Jarak dari pusat (aktivitas) Pemerintah Ibukota Kota Kabupaten Sinjai sekitar 60 km. 

Masyarakat Desa Bontokatute mengelola wilayahnya dengan konsep keseimbangan antara pengelolaan 
dengan kelestarian. Wilayah mereka dibagi dua bagian, yaitu wilayah kelola dengan wilayah larangan 
untuk dikelola (hutan adat). Masyarakat Desa Bontokatute menjadikan hutan larangan sebagai hutan 
adat “Barannai dan Lembangia”. 

Wilayah larangan ini yang diperbolehkan hanya untuk mengambil tali pengikat atau rotan. Sekitar 
tahun 1950-an wilayah larangan diperjelas dengan adanya perjanjian antara pihak masyarakat yang 
diwakili pemuka masyarakat, Pahamalang, dan Jappa sedangkan dari pihak kehutanan diwakili oleh 
Karaeng Daming. Mereka sepakat membagi dua wilayah dengan menanam bambu petung sebagai 
batas. Kesepakatan ini sampai sekarang masih dijaga dan dihargai masyarakat setempat. 

Tanda-tanda kepemilikan lahan masyarakat Barambang dan Bonto Katute yaitu adanya kuburan 
Barambang pertama, rumah adat “Balla Lompoa ri Katute” dan kampung tua di Bontolasuna. Adanya 
bukti ini menandakan masyarakat adat Barambang Katute sudah menempati wilayah ini sejak ratusan 
tahun lalu. Wilayah Bontokatute ditetapkan sebagai hutan lindung pada tahun 1994-1995. Namun 
proses penetapan hutan lindung tidak diketahui  masyarakat.

Sedangkan Desa Bonto Katute yang berbatasan langsung dengan Desa Barambang Katute merupakan 
pemekaran dari Desa Barambang sejak tahun 1990. Di desa ini terdapat empat dusun yakni: Dusun 
Bola Langiri, Dusun Gorigori, Dusun Maroangin dan Dusun Co’dong. Umumnya model rumah warga di 
desa tersebut adalah rumah panggung bercirikan budaya Bugis. Sepanjang jalan desa terdapat ratusan 
rumah penduduk dengan klasifikasi yang berbeda sesuai tingkat pendapatan masing-masing warga. 
Ada juga rumah warga yang masih terbuat dari gemejah (bambu).
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Cara berkebun masyarakat di daerah itu pada umumnya menetap karena mereka memiliki lahan 
garapannya di atas tanahnya sendiri. Mereka pun mengelola tanah/lahannya masih bersifat tradisional 
yaitu dengan mengandalkan tenaga serta alat-alat yang tradisional pula seperti; cangkul, parang, dan 
linggis.

3.3 Hutan sebagai Sumber Kehidupan
Masyarakat yang berdomisili di sekitar hutan yang berada di wilayah Desa Bonto Katute, Sinjai Borong, 
sebenarnya merupakan komunitas masyarakat adat yang telah mendiami daerah ini sejak ratusan 
tahun yang lalu. Masyarakat di dua desa ini umumnya berprofesi sebagai petani hutan. Mereka 
memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam cengkih, kopi, coklat, dan gula aren.

Dengan kondisi wilayah topografi pegunungan, wilayah ini sangat cocok untuk tanaman keras. 
Pengelolaan lahan oleh masyarakat telah dilakukan secara turun temurun seperti yang dikatakan Rudi, 
Kepala Dusun Bolalanggiri, Desa Bonto Katute.

Masyarakat dusun Bolalanggiri, cara pengelolaannya, artinya mengelola lahannya dari turun 
temurun. Apa yang dia kerjakan kakeknya dulu kemudian turun ke bapaknya sampai turun dia 
sendirinya. Itu terus yang dia kelola. Umumnya itu yang dikelola itu yang seperti saya sebutkan 
tadi. Cengkih, kopi, coklat. Selain itu, ada sehari-harinya gula merah (Rudi, Kepala Dusun, 
Wawancara 08/01/2012)

Hutan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat Desa Barambang Katute dan Bonto Katute. 
Apalagi wilayah ini dikelilingi atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Masyarakat sehari-
harinya memanfaatkan langsung sumber daya hutan untuk menunjang segala keperluan keluarga.

Demikian juga masyarakat di Desa Langda dan Potok Ulin di Kecamatan Buntu Batu di Enrekang. Hutan 
tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat setempat. Tamar Jaya, salah seorang warga Desa 
Latimojong Kecamatan Buntu Batu mengatakan bahwa masyarakat di wilayah dataran tinggi Enrekang 
telah mendiami wilayah ini secara turun temurun bahkan sebelum datangnya penjajah Belanda. Sejak 
dulu leluhur masyarakat telah memanfaatkan hasil hutan sebagai sumber kehidupan. 

3.4 Problem Pengelolaan Hutan di Sinjai dan Enrekang
Masyarakat adat Bonto Katute di Sinjai maupun masyarakat sekitar hutan di wilayah desa Langda, 
Enrekang, ternyata memiliki kemiripan dalam hal pengelolaan sumber daya hutan. Masing-masing 
wilayah sebenarnya telah memiliki aturan dan kearifan sendiri-sendiri dalam mengelola hutan. 
Masyarakat Bonto Katute, seperti yang dituturkan Ismail, seorang tokoh masyarakat, sebelumnya 
pengelolaan hutan diatur dalam mekanisme adat.

Kalau dulu caranya mengelola hutan adat itu, misalnya kalau ada masyarakat itu keperluan mau 
bikin rumah, minta sama ketua adat, walaupun hanya ambil kayu bakar harus minta sama ketua 
adat (Ismail, Barambang Katute, Sinjai, Wawancara 01/07/2012)

Mengambil kayu di hutan, membuka ladang dan hasil hutan ternyata diatur dalam mekanisme adat. 
Hal ini dimaksudkan untuk melindungi sumber daya hutan yang bagi masyarakat diklaim sebagai hutan 
adat sebagaimana diatur berdasarkan adat secara turun temurun. Secara kelembagaan adat, jelas 
Ismail, struktur adat memiliki seorang Gala. Gala sama dengan DPRD sekarang, sebagai representasi 
komunitas adat, kemudian kepala kampung, lalu sariang atau sama dengan kepala rukun tetangga (RT).

Struktur adatnya itu mempunyai gala. Gala itu setingkat dengan DPR sekarang. Trus ada juga  
kepala kampungnya istilahnya sekarang kepala dusun. Ada juga disebut Sariang. Itu Sariang itu, 
kalau sekarang disebut RT, sebelum ada RW, Kepala kampung itu kepala dusun sekarang (Ismail, 
Barambang Katute, wawancara 01/07/2012)
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Dalam masyarakat adat, ada pembagian fungsi hutan, seperti hutan adat yang boleh dikelola dan hutan 
adat yang harus dilindungi. Namun belakangan masyarakat mendapati bahwa hutan adat mereka 
ternyata diklaim oleh pemerintah masuk dalam kawasan hutan negara. Hal ini membuat masyarakat 
sekitar hutan merasa takut lagi mengelola lahan mereka.

Kalau sekarang karena katanya itu dari pihak kehutanan itu memasukan hutan lindung, 
hutan negara, artinya (kita) sudah takut. Padahal di tahun-tahun sebelumnya itu ada disebut 
kehutanan. Terjaga terus itu hutan adat. Jadi saya heran sekarang. Tambah banyak petugas 
kehutanan tambah banyak rusak hutan (Ismail, Barambang katute, wawancara 01/07/2012)

Dari pemaparan Ismail, tampak bahwa kerusakan hutan yang terjadi saat ini sebenarnya karena 
pemerintah sendiri yang menghalang-halangi masyarakat adat mengelola hutannya, dengan cara 
memasukkan kawasan hutan adat menjadi hutan lindung. Secara tersirat menunjukkan bahwa 
pengelolaan hutan berbasis adat lebih terjaga oleh masyarakat dibanding pengelolaan hutan oleh 
negara.

Sedangkan di Enrekang, menurut Tamar Jaya, problem pengelolaan hutan telah terjadi sejak zaman 
kolonial Belanda dan berlanjut sampai sekarang.

Dulu konon ya karena ya kita tidak menjadi saksi pada saat itu, ada namanya jalur Belanda, 
itumi yang digaris, dalam zaman penjajahan belanda itu di atas itu dianggap kawasan yang sama 
sekali terlarang, tapi di bawah itu yang menjadi tempat hidup untuk orang-orang disitu (Tamar 
Jaya, Baraka Enrekang, wawancara 20/02/2012)

Tamar menjelaskan bahwa pada zaman Belanda, telah diatur pembagian zonasi hutan, antara fungsi 
lindung dan pemanfaatan. Masyarakat sekitar hutan di wilayah pegunungan Latimojong menganggap 
zonasi hutan jaman Belanda masih lebih baik dibanding zaman sekarang ini ditambah dengan jumlah 
penduduk saat itu yang masih sedikit dibanding sekarang.

Bayangkan di tahun-tahun 40-an, masyarakat yang hidup di situ mungkin puluhan, dengan 
kondisi bahwa lahan yang tersedia sangat luas (Tamar Jaya, Baraka Enrekang, wawancara 
20/02/2012) 

Lebih jauh Tamar yang berprofesi sebagai petani hutan di Desa Latimojong menjelaskan bahwa sumber 
permasalahan pengelolaan hutan di wilayah Enrekang bermula dari penetapan tapal batas kehutanan 
oleh Pemerintah RI. 

Itu kalau ndak salah tahun 80-an dan 90-an, tiba-tiba datang saja tanpa sosialisasi tanpa apa, 
datang saja itu pemerintah dipatok ke mana-mana, karena mungkin capek mau tidak mau ikuti 
apa segala macam itu kan tapal-tapal batas itukan, masa jelas-jelas ada orang yang sebelum 
Indonesia sudah bermukim di Desa Latimojong, tiba-tiba di bawahnya dipasangi patok, yang 
bagus sekarang itu diklaim bahwa itu milik negara ndak boleh sama sekali tinggal di daerah 
terlarang. Padahal sudah ada tandanya orang di situ sejak zaman Belanda (Tamar Jaya, Baraka 
Enrekang, wawancara 20/02/2012)

Hal senada dengan Tamar Jaya juga disampaikan oleh Arfan Renggong, Ketua Komisi II DPRD Enrekang. 
Menurut Arfan, kawasan hutan di Enrekang tidak hanya di kawasan-kawasan yang memang hutan atau 
kebun namun juga mencakup desa atau perkampungan.

Dengan topografi wilayah yang merupakan daerah pegunungan, beberapa desa di Enrekang masuk 
dalam kawasan hutan lindung. Bila merujuk pada peraturan tentang kehutanan, khususnya Undang-
undang No. 41 tahun 2009, hal ini akan berdampak pada hilangnya akses masyarakat terhadap lahan 
pertanian, perkebunan atau rumah di dalam kawasan hutan tersebut. Menurut Arfan, peraturan 
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juga seharusnya memperhatikan pertimbangan-pertimbangan atau kondisi masyarakat  yang ada di 
lapangan.

Untuk kemiringan pak, saya selalu bilang waktu kita konsultasi dengan Dinas Kehutanan, DPRD 
tingkat I, saya bilang, kalau kemiringan itu diatur untuk sebagai satu prasyarat hutan lindung, 
maka mungkin Enrekang harus dikeluarkan dari situ, tapi topografinya kita begitu. Jangankan 
perkebunan pak, persawahan kita itu di kemiringan 45 derajat (Arfan, DPRD Kabupaten 
Enrekang, wawancara 21/02/2012) Konflik antara masyarakat dan pemerintah sebenarnya lebih 
banyak terletak pada klaim wilayah hutan. Seperti yang diutarakan oleh Syamsul A Mappasara 
salah seorang anggota DPRD Sinjai.

Karena konflik-konflik tapal batas itu antara hutan dengan masyarakat itu sendiri sekitar 
situ, kadang-kadang banyak benturan-benturan dengan eksekutif. Dalam hal ini dinas yang 
terkait. Katakanlah, Dinas Kehutanan kadang-kadang mengklaim bahwa ini batas, masyarakat 
mengatakan bahwa itu bukan batas, tapi pada prinsipnya rata-rata korban itu kan masyarakat, 
karena kekuatan daya masyarakat untuk berbuat sesuatu kan terbatas, pemerintah ini bisa 
menggunaan kekuasaan dalam berbagai dalil-dalil yang katanya tidak keluar dari aturan rambu-
rambu (Syamsul A Mappasara, DPRD Sinjai, wawancara 07/02/2012)

3.5. Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Regulasi Daerah
Pengaturan pengelolaan sumber daya hutan tidak saja diatur dalam regulasi seperti undang-undang 
dan peraturan pemerintah lainnya, namun juga diatur oleh pemerintah daerah sesuai dengan 
kewenangan yang diatur dalam undang-undang otonomi daerah. Berkaitan dengan sumber daya 
hutan, pemerintah daerah Enrekang telah mengeluarkan Peraturan Darah (Perda) tentang pelarangan 
menebang pohon dikawasan hutan. Perda ini secara subtansi mengatur tentang larangan-larangan 
bagi masyarakat untuk melakukan penebangan di kawasan hutan.

Dalam proses pembuatan peraturan daerah tersebut, ternyata belum melibatkan partisipasi aktif 
masyarakat, khususnya masyarakat yang akan terkena dampak langsung dari adanya Perda tersebut. 
Seperti yang diutarakan oleh para petani hutan di desa Langda dan Potok Ulin, Enrekang. Mereka baru 
mengetahui tentang Perda tersebut setelah beberapa warga yang membuka lahan dan mengambil 
kayu dihutan ditangkap oleh polisi hutan dan dituntut di pengadilan. Seperti yang diungkapkan oleh 
Tamar Jaya, seorang petani hutan dari wilayah Latimojong, bahwa masyarakat sudah sejak lama 
mengelola hutan, namun kemudian aturan turun tanpa terlebih dahulu disosialisasikan dengan 
masyarakat setempat.

Orang jadi takut, apapun judulnya yang ditawarkan oleh pemerintah ada ketakutan justru nanti 
diambil lahannya, karena penerjemahan UU yang secara langsung dari pusat sebenarnya itu 
terjemahannya ke daerah diizinkan lagi Perda. Masa’ orang tanam sendiri dilarang lagi, nda 
pernahji juga minta izin dulu baru ditanam, karena ditanam berdasarkan saya akan butuhkan 
nanti, tidak pernah pemerintah menyuluh, tapi begitu tawwa ditebang ih masa’ dilarang, itumi 
persoalannya disitu, persoalan Perda juga, tiba-tiba ada orang yang ditangkap baru kita tau, itu 
yang repot sekali (Tamar Jaya. Baraka, Enrekang, Wawancara 20/02/2012)

Hal senada juga diungkapkan oleh petani hutan lainnya, Perda larangan penebangan kayu di Enrekang 
berimplikasi langsung pada masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan, menurut Lammu, 
petani hutan yang berdomisili di Langda mengenai Perda tersebut bukan hanya membuka lahan, 
mengambil kayu untuk membangun rumah saja sulit.

Aturan pemerintah itu masalah penebangan kayu. Jadi kita mau bikinkan rumah kita bisa 
melapor. Tapi di sini kan masyarakatnya masih banyak yang bodoh kan, jangankan melapor, 
baru saja melihat kades (kepala desa-penulis) sudah takut. Bisa saja dibatasi andaikata itu 
diperjualbelikan. Kasian masyarakat mau bikin rumah bagaimana caranya bikin rumah (Lammu, 
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Potok Ulin, Enrekang, 21/02/2012)

Pembuatan Perda menurut Rasyid, salah seorang warga Potok Ulin, ternyata tidak dikonsultasikan ke 
masyarakat. Ketika ditanya tentang aturan dari pemerintah apakah penting diberitahu masyarakat 
menurut Rasyid seharusnya masyarakat diberitahu, tidak pandang apakah masyarakat kecil atau 
bukan.

Harusnya masyarakat dulu baru pemerintah. Karena masyarakat kecil juga itu yang laksanakan. 
Tidak dilaksanakan kalau tidak dibikin… (Rasyid, Petok Ulin, Enrekang, wawancara 20/02/2012)

Aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah kenyataannya memang tidak disampaikan langsung ke 
masyarakat seperti yang diungkapkan oleh Cakka, seorang petani hutan yang bermukim di desa Potok 
Ulin. 

Pokoknya datang saja perintah bahwa sekian, begini, begini, begini. Tidak ada yang dikasih tahu 
bahwa ini mau dibegini kah, pokoknya perintah saja didengar (Cakka, Potok Ulin, Wawancara 
20/02/2012)

Ketika ditanya apakah sebaiknya aturan harus disosialisasikan kepada masyarakat sebelum disahkan 
menjadi regulasi Cakka mengutarakan bahwa seharusnya disosialisasikan terlebih dahulu.

Iya sebaik-baiknya supaya dikasi tahu tapi yah, itu kami di sini mendapat perintah saja (Cakka, 
Potok Ulin, Wawancara 20/02/2012)

Untuk wilayah Desa Barambang dan Bonto Katute, di Kabupaten Sinjai, tapal batas adalah masalah 
pokok yang sedang dialami oleh masyarakat dalam mengelola lahan. Dalam konteks ini, masyarakat 
menganggap bahwa mereka sudah mengelola lahan secara turun temurun dalam kawasan hutan. 
Tetapi, belakangan ada aturan yang melarang mengelola lahan mereka dalam kawasan hutan.

Masalahnya kan begini, masyarakat di sini kita tahu bahwa tingkat pendidikan mereka rata-rata 
tidak tamat SD. Jadi apapun bentuknya baik aturan-aturan memang perlu disosialisasikan. Kan 
selama ini kesannya tertutup sementara penentuan tapal batas tidak pernah. Sanksinya seperti 
apa. Kamu ada melanggar pasal ini pasal ini (Rudi, Bonto Katute, wawancara 08/01/2012)

Terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pembuatan regulasi menyangkut kehutanan, Amsul A. 
Mappasara, anggota DPRD Sinjai berpendapat bahwa masyarakat telah mengelola hutannya sudah 
cukup lama dan hidup dari sumber daya hutan. Ada kerancuan terkait kebijakan pengelolaan hutan 
yang dianggap diskriminatif terhadap masyarakat sekitar hutan.

Masyarakat tinggal di hutan, berpindah-pindah, tapi hutan itu selamat toh, karena dia merasa 
memiliki, dia merasa menjaga itu. Sekarang setelah dilarang, di situ terjadi kadang kala..! Bahkan 
waktu rapat desa, masyarakat bilang, oknum-oknum petugas yang nebang nda ditangkap! 
Masyarakat di situ jadi iri. Inilah kerancuan-kerancuan, ini kan persoalan person, karena itu 
kebijakan itulah tadi...! Saya juga heran setelah ada polisi kehutanan, kadang-kadang di situ 
banyak terjadi kerusakan hutan (Syamsul A. Mappasara, DPRD Sinjai wawancara 09/01/2012)

Dari gambaran tersebut, sebenarnya ada kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi terutama 
terkait dengan aturan yang berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. Keinginan 
besar masyarakat sebenarnya adalah aturan atau Perda sebelum dibuat harus dikonsultasikan terlebih 
dahulu kepada masyarakat.

3.6. Sumber Informasi Kehutanan
Masyarakat sekitar hutan yang menjadi sasaran penelitian mendapatkan informasi yang berkaitan 
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dengan kebijakan atau kehutanan lebih banyak dari pembicaraan sesama mereka dibanding dari 
media atau dari pemerintah secara langsung.

Media informasinya dari mulut ke mulut saja. Karena kita tahu disini kan kalau mau mendapatkan 
informasi biasanya dari kecamatan. Kecamatan ke desa. Desa disampaikan lagi ke penduduk.  
Informasi kedua biasanya kita dapatkan melalui radio RRI (Rudi, Kadus Bolalanggiri, Bontokatute, 
wawancara 08/01/2012)

Arman, petani hutan di Barambang Katute sebenarnya sangat mengharapkan aturan yang dibuat oleh 
pemerintah seharusnya dikonsultasikan terlebih dahulu kepada masyarakat. Hal ini agar masyarakat 
dapat memahami aturan tersebut nantinya dan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Karena supaya kita juga bisa tahu aturan-aturan yang harus dipakai begini, aturan kehutanan 
begini, aturan masyarakat adat juga begini, tujuannya begini, itu yang perlu kita tahu pak (Arman, 
Barambang Katute, wawancara 07/01/2012)

Menurut M. Yusuf, warga Desa Bonto Katute, aturan-aturan baik itu Perda maupun kebijakan yang 
terkait dengan sumber daya hutan, tidak pernah disampaikan ke masyarakat apalagi untuk dilibatkan 
dalam perencanaan atau perumusan aturan tersebut sejak awal pembuatannya.

Sama juga dengan ini untuk penetapan kawasan hutan lindung yang banyak kebun-kebun 
masyarakat yang masuk kawasan hutan lindung, tapi tanpa sepengetahuan masyarakat, 
langsung diklaim jadi kawasan hutan lindung, jadi itulah yang jadi masalah sampe sekarang (M. 
Yusuf, Bonto Katute, wawancara 08/01/2012)

Untuk memperoleh informasi dari luar desa, umumnya masyarakat di Desa Barambang dan Desa Bonto 
Katute menggunakan media radio RRI untuk mendapatkan informasi. Sedangkan media cetak sangat 
jarang diperoleh oleh masyarakat, kecuali yang dibawa oleh staf pegawai kantor camat, atau dibawa 
masyarakat yang baru datang dari kota. Akses ke desa yang terbilang jauh dari sumber informasi 
menjadi kendala utama untuk memperoleh informasi melalui media cetak.

Maklum daerah kita daerah terpencil, jadi aksesnya setengah mati. Mungkin kalau menurut 
saya, lebih cepat melalui media. Cuma persoalaannya kita di sini kan tidak ada listrik. Makanya 
sulit. Nanti menyala radio atau elektronik kalau pake generator. Generator pasti pake bensin 
(Rudi, Bonto Katute, wawancara 08/01/2012)

Menurut Hancung, masyarakat Desa Potok Ulin, Enrekang, masyarakat lebih menyukai distribusi 
informasi soal kehutanan disampaikan melalui masjid dibanding menggunakan media mainstream 
seperti radio atau media cetak.

Ya, bagusnya pak kalau macam lewat di mesjid karena banyak orang datang di situ ... tapi kalau 
macam radio, televisi itu mungkin tidak semua yang nonton itu (Hancung, Potok Ulin, wawancara 
20/02/2012)

3.7. Akses terhadap Media
Untuk memperoleh informasi dari media massa, umumnya responden yang ditemui menyampaikan 
bahwa mereka hanya mengandalkan siaran radio dan juga TV yang umumnya menyajikan berita atau 
informasi nasional di samping hiburan. Media massa cetak seperti surat kabar sangat jarang mereka 
terima. 

Di Barambang misalnya, menurut Yusuf, dia memperoleh informasi dari media antara lain radio, 
surat kabar dan TV. Namun, bukan menyangkut pengelolaan hutan atau sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat sekitar hutan.
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Biasa lewat radio, biasa juga lewat surat kabar, televisi juga biasa, Sekali-sekali.. yang rutin 
dengar radio (M Yusuf, Barambang Katute, wawancara 08/01/2012).

Khususnya akses terhadap media radio, masyarakat di wilayah Barambang dan Bonto Katute masih 
dapat mengakses radio lokal Sinjai, Suara Sinjai Bersatu, dan RRI. Pilihan terhadap radio karena media 
ini mudah diakses dengan menggunakan pesawat transistor yang tergolong lebih murah dan tidak 
perlu menggunakan daya listrik seperti televisi.

Di sini kan kita belum punya listrik jadi misalnya kita pakai televisi kan kita harus pakai listrik. 
Kalau radio kan ada uang 10 ribu, sudah bisa beli baterai (M. Yusuf, Barambang Katute, 
wawancara 08/01/2012)

Untuk informasi seputar kebijakan kehutanan, ada upaya dari masyarakat adat Barambang Katute 
untuk mencari tahu sendiri informasi melalui media massa. Hal ini karena kekhawatiran masyarakat 
Barambang, selain berhadapan dengan persoalan tapal batas kehutanan juga situasi akan masuknya 
perusahaan pertambangan di wilayah ini. 

Kalau memang pemerintah tidak memberikan informasi kepada kami, biasanya masyarakat 
sendiri yang cari informasi misalnya melalui surat kabar ataukah melalui radio ataukah bisa 
melalui teman-teman... (M. Yusuf, Barambang Katute, wawancara 08/01/2012)

Sama halnya di wilayah Barambang Katute, Sinjai Borong, masyarakat sekitar hutan di Desa Langda dan 
Potok Ulin, Enrekang, juga berpendapat bahwa media radio yang paling memungkinkan untuk diakses 
warga karena lebih murah dan tidak membutuhkan listrik. Masyarakat menggunakan antena parabola 
untuk menonton televisi. Untuk media massa cetak seperti koran sangat sulit diperoleh karena jauh 
dari kota.

Kalo informasi yang di sekitar desa, ya cuma dari masyarakat. Tidak ada yang yang resmi begitu. 
Ada TVRI tapi lewat parabola (Sudarmin, Langda, wawancara 20/02/2012)

Siaran radio yang diakses oleh masyarakat adalah radio lokal yang disebut Gamara. Siaran radio lokal 
ini cukup baik diterima oleh masyarakat sekitar hutan di wilayah Buntu Batu, Enerekang. 

Ketika ditanya apakah informasi terkait peraturan kehutanan sebaiknya disampaikan melalui media 
atau langsung ke masyarakat, menurut Lammu yang sehari-hari bekerja sebagai petani hutan,  
hendaknya informasi disampaikan langsung saja kepada masyarakat. 

Kalau menurut saya pa, langsung saja (ke masyarakat) (Lammu, Potok Ulin, wawancara 
20/02/2012)

Masyarakat sekitar hutan tampaknya belum menjadikan sarana media massa sebagai kebutuhan 
utama mereka. Masyarakat lebih menyukai informasi soal kehutanan atau pertanian yang dekat 
dengan kehidupan mereka disampaikan langsung, baik dari perbincangan antarwarga, pertemuan 
kampung maupun sosialisasi di masjid. Namun demikian ada harapan warga untuk dapat mengakses 
informasi melalui radio-radio lokal di wilayah masing-masing.

3.8. Sosialisasi dan Penyuluhan Versi Instansi Kehutanan Kabupaten
Instansi yang memiliki kewenangan dalam pengurusan pengelolaan kehutanan di lingkup Kabupaten 
adalah Dinas Kehutanan Kabupaten. Sebagai perpanjangan tangan langsung dari Dinas Kehutanan 
Provinsi Sulawesi Selatan dalam membuat perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan hutan. Dalam 
hal pengawasan hutan, menjadi bagian dari tupoksi biro pengawasan hutan dan pada tingkat lapangan 
adalah polisi hutan.
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Terkait dengan aturan pengelolaan hutan, Sirajuddin, salah seorang kepala subdinas pada instansi 
Dinas Kehutanan Sinjai mengutarakan bahwa instansinya selalu berupaya melakukan pertemuan 
dengan masyarakat sebelum aturan diterapkan.
 

Jadi memang kalau kita mau membuat aturan-aturan, itu kan kita melakukan dulu pertemuan-
pertemuan dengan mereka-mereka bagaimana maunya, karena kita sekarang bukan lagi Orde 
Lama, Orde Baru, bahwa dari atas itu, itu yang jadi, sekarang nda begitu lagi (Sirajuddin, Kasubdin 
Kehutanan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Sinjai, wawancara 09/02/2012)

Menurut Sirajuddin, pelanggaran mengenai pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat 
tidak pernah habis. Hal ini karena pertambahan jumlah penduduk dan makin sempitnya ruang untuk 
mengelola lahan. 

Tidak akan pernah habis pelanggaran di bawah pak, karena apa, penduduk bertambah tanah 
tidak pernah bertambah (Sirajuddin, Kasubdin Kehutanan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan 
Sinjai, wawancara 09/01/2012)

Dalam hal pengamanan hutan, instansi kehutanan di Kabupaten Sinjai maupun Kabupaten Enrekang 
memiliki polisi kehutanan atau biasa disebut polisi hutan. Polisi hutan inilah yang menjadi garda 
terdepan dalam melakukan fungsi monitoring dan pengamanan hutan di wilayah kerja masing-masing.

Salah satu indikasinya bahwa kita menempatkan beberapa petugas di semua lini apa di semua 
wilayah, baik wilayah kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, jadi ada polisi hutan. 
Ada penyuluh kehutanan jadi kalau ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan walaupun 
tidak terjadwal dengan baik bahwa tahun ini sekian, dua kali, tiga kali tetapi dengan mengikuti 
kegiatan-kegiatan proyek, kita melakukan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat, utamanya 
kegiatan daerah-daerah yang kena kegiatantan–kegiatan proyek umpamanya reboisasi, hutan 
rakyat (Sirajuddin, Kasubdin Kehutanan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Sinjai, wawancara 
09/02/2012)

Seperti disampaikan Sirajuddin, ternyata polisi hutan tidak hanya menjadi pengaman hutan tapi juga 
berfungsi sebagai penyuluh kehutanan. Lain halnya pendapat Syamsuar Rahman, salah seorang 
staf Dinas Kehutanan Sinjai. Menurut dia, sosialisasi tentang kebijakan atau program kehutanan 
kadang dilakukan dengan mengumpulkan para kepala desa saja. Kepala desa dalam hal ini menjadi 
penghubung antara Dinas Kehutanan dan masyarakat.

Bentuk lain sosialisasinya biasanya melalui kepala desa, kayak kemarin ada kegiatan, langsung 
di ruang pola, diundang sama Bupati jadi kepala dinas pembicara seperti ini, sampaikan ke 
masyarakat. Termasuk kemarin mengenai pembatasan penebangan kayu (Syamsuar Rahman, 
Staf Subdin Kehutanan Sinjai, wawancara 09/01/2012)

Di wilayah kehutanan Kabupaten Enrekang, sosialisasi terkait kebijakan dan program kehutanan juga 
diberikan pada kepala desa, seperti yang disampaikan oleh Mursalim Bando, staf Dinas Kehutanan 
Kabupaten Enrekang.

Kalau sosialisasi kan biasa itu kita kepala desa kita panggil, itu lebih efektif itu per Kecamatan 
(Mursalim Bando, staf Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang, wawancara 21/02/2012)

Sosialisasi kepada kepala desa dianggap lebih efektif dibanding dengan mengundang semua masyarakat 
atau megunjungi satu per satu wilayah desa dalam kawasan hutan. Selain sosialiasi aturan pada 
kepada kepala desa, sosialisasi juga dilakukan dengan memasang papan himbauan di kawasan hutan. 
Amin, seorang polisi kehutanan di Enrekang mengungkapkan bahwa sosialisasi kepada masyarakat 
agar tidak masuk dalam kawasan hutan dilakukan dengan cara memasang papan-papan himbauan. 
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Jadi dari Dinas Kehutanan memang sudah membuat papan-papan himbauan, jadi kita itu taruh 
di pinggir-pinggir kawasan. Itu salah satu ini cara penyuluhan agar masyarakat tidak masuk 
dalam merusak kawasan hutan (Amin, Polisi Hutan Enrekang, wawancara 21/02/2012)

Di Sinjai, sosialisasi langsung kepada masyarakat dilakukan untuk proyek-proyek seperti reboisasi 
hutan dan hutan kemasyarakatan (HKm) atau hutan rakyat, seperti yang dituturkan oleh Sirajuddin. 
Peran polisi hutan sebenarnya juga melakukan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat untuk 
sosialisasi program atau proyek kehutanan.

Terkait dengan kebijakan pengelolaan sumber daya hutan, staf Dinas Kehutanan Sinjai mengakui, 
tidak hanya masyarakat yang sulit memperoleh akses informasi terkait kebijakan kehutanan, instansi 
atau SKPD pun terkadang tidak mengetahuinya. Syamsuar Rahman mengatakan, aturan-aturan tidak 
diketahui apabila mereka tidak berupaya mencari sendiri. 

Harus diakui mungkin hampir semua kementerian terkadang muncul aturan kita tidak tahu. 
Tiba-tiba jatuh dari atas. Kalau kita tidak buka Internet ternyata ada aturan baru. Kadang nanti 
ada benturan di masyarakat, seperti tambang di Borong (Syamsuar Rahman, Staf Subdin 
Kehutanan Sinjai, wawancara 09/01/2012)

Penggunaan media massa dalam sosialisasi aturan atau kebijakan pengelolaan sumber daya hutan oleh 
Dinas Kehutanan daerah juga tidak dianggap sebagai pilihan strategis. Pilihan terhadap media hanya 
dilakukan untuk program-program tertentu yang sasarannya adalah masyarakat di wilayah perkotaan 
atau dekat dari sumber informasi media. Sosialisasi aturan atau program kepada masyarakat lebih 
efektif dilakukan dengan cara pertemuan langsung. Ketika ditanya apakah instansi kehutanan sering 
menggunakan media massa untuk menyampaikan informasi, menurut Sirajuddin, penggunaan media 
kurang dilakukan dibandingkan pertemuan langsung. 

Terus terang kalau yang begitu (media) mungkin agak kurang yah tetapi kalau ada kegiatan-
kegiatan, aturan-aturan baru itu kadangkala langsung minta dari UPT-nya Departemen 
Kehutanan turun melakukan pertemuan dengan masyarakat pemerintah desa, camat. 
Umpamanya sosialisasi HKm, itu sudah disosialisasikan dari dulu sampai sekarang (Sirajuddin, 
Kasubdin Dinas Kehutanan Sinjai, wawancara 09/01/2012)

Secara sadar staf di instansi kehutanan di Sinjai mengakui bahwa masyarakat sekitar hutan sangat 
sulit mengakses media, terutama media cetak seperti surat kabar. Selain faktor jarak kota dan desa 
yang cukup jauh, di sisi lain faktor masyarakat yang dapat membaca juga menjadi pertimbangan lain. 
Pertemuan dengan masyarakat lebih baik dilakukan dalam sosialisasi atau penyuluhan karena lebih 
mudah dipahami apalagi bila menggunakan bahasa daerah (lokal).

Kalau kita menggunakan media kan mungkin tidak sempat terbaca dengan masyarakat sekitar 
hutan pak. Kalau kita melakukan pertemuan langsung dengan melibatkan kepala desanya kepala 
dusunnya dengan masyarakat, kan langsung tersentuh dengan menggunakan bahasa lokal, 
dia tahu sendiri pak. Kadangkala kalau melalui media, ada yang dia bisa membaca (Sirajuddin, 
Kasubdin Dinas Kehutanan Sinjai, wawancara 09/01/2012)

Senada dengan Sirajuddin, pemerintah Kabupaten tidak menggunakan media cetak untuk sosialisasi 
aturan karena pertimbangan jarak dan akses distribusi media yang terbatas. Seperti yang diungkapkan 
Syamsuar Rahman, Dinas Kehutanan jarang menggunakan media massa seperti surat kabar.

Kalau surat kabar pernah pak, tapi memang masih termasuk jarang karena kemarin 
pertimbangannya paling yang baca orang di kota saja. Kalau menurut saya pak, yang bagus 
itu “Suara Bersatu”, radio, karena masyarakat banyak mendengar seperti itu, itu menurut saya 
(Syamsuar Rahman, Staf Dinas Kehutanan Sinjai, wawancara 09/01/2012)
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Amin, seorang polisi hutan di Kabupaten Enrekang menjelaskan, paling efektif melakukan sosialisasi 
aturan kehutanan ke masyarakat adalah melalui penyuluhan langsung dengan bertemu masyarakat. 

Saya pikir yang paling tepat di sini paling bagus adalah langsung dengan proyek penyuluhan ini 
ke masyarakat karena jujur saja bahwa di Enrekang ini belum ada himbauan-himbauan melalui 
radio. Karena kita kan pemancarnya di sini sangat terbatas. Nah kalau kita melalui radio-radio,  
mungkin yang mendengarnya adalah yang di kota-kota saja. Sementara sasaran kita yang 
berada di pelosok-pelosok pedesaan dan itu jangkauan radio tidak sampai di sana (M. Amin. D, 
kepala seksi keamanan hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang, wawancara 21/02/2012)

Menurut Mursalim Bando, staf Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang, dalam melakukan sosialisasi 
aturan lebih baik mengundang para kepala desa dalam satu pertemuan sosialisasi. Hal ini dianggap 
sangat efektif dibanding menggunakan media. Sosialisasi kepada kepala desa dilakukan per kecamatan. 
Para kepala desa selanjutnya akan melakukan sosialisasi aturan atau program kehutanan pada 
masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Kalau sosialisasi, kepala desa kita panggil, itu lebih efektif, itu per kecamatan (Mursalim Bando, 
staf Dinas Kehutanan Enrekang, wawancara 21/02/2012)

Lebih jauh, menurut Mursalim, akses pada media khususnya koran hanya mudah dijangkau oleh orang 
yang berdomisili di kota, dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal jauh di pelosok. 

Daripada menggunakan media dan mungkin tidak terjangkau. Kalau media, saya pikir orang-
orang di kota saja yang tahu. Saya masih perkirakan kalau di Enrekang itu, belum di atas 10 
persen yang sering baca koran (Mursalim Bando, staf Dinas Kehutanan Enrekang, wawancara 
21/02/2012)

Dengan alasan tersebut, instansi Dinas Kehutanan di Sinjai maupun di Enrekang belum 
menggunakan media massa sebagai salah satu pilihan strategis dan efektif dalam melakukan 
sosialisasi aturan, kebijakan maupun program kepada masyarakat yang tinggal di sekitar 
kawasan hutan.

3.9. Peran Media Massa dan Akses Informasi Masyarakat
Meskipun media massa dituntut untuk menjadi sarana informasi dan komunikasi serta sarana pendidikan 
untuk ikut mencerdaskan masyarakat, namun realitas yang terjadi, hak masyarakat terpencil, terutama 
masyarakat sekitar hutan untuk memperoleh informasi secara layak belum terpenuhi. Perbedaan 
masyarakat perkotaan dan masyarakat sekitar hutan dalam konteks memperoleh informasi terentang 
jarak yang sangat jauh.

Ketika berkunjung ke Desa Barambang dan Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, 
menemui responden dalam riset ini, meskipun lokasi ini tidak begitu jauh dari ibukota Kecamatan, dan 
ibukota Kabupaten, tak selembar surat kabar pun tampak di desa itu. Ada lembaran koran-koran tua 
yang melapisi bagian dinding rumah warga.

Bahkan, Semmaing T. dan Ambo Jafar, dua responden riset ini di Desa Barambang, menyatakan 
belum pernah membaca surat kabar. Mereka mengetahui (melihat) surat kabar, tetapi benda itu telah 
digunakan sebagai pembungkus barang. Meskipun mereka mengetahui bentuk surat kabar secara fisik, 
keduanya sama-sama mengaku belum pernah membaca surat kabar. Bukan karena kurang begitu 
lancar membaca, tetapi bagi keduanya membaca surat kabar bukan sesuatu yang penting.

Sammiang T bahkan mengaku belum tahu siapa itu wartawan. Ketika ditanya apakah mandor hutan 
ini mengetahui tentang wartawan, Sammiang menyatakan tidak tahu apa itu wartawan, kecuali hanya 
mendengar kepala desa sering menyatakan ada wartawan datang.



Centre for Innovation Policy and Governance

Warga Bicara Media: Sepuluh Cerita
29

Kondisi yang sama, juga terjadi di beberapa desa di Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang. 
Ketika mengunjungi responden untuk wawacara di kecamatan ini, penulis tidak menemui surat kabar di 
rumah-rumah warga. Mulai dari Kecamatan Baraka yang masih dekat ke jalan poros provinsi menuju ke 
Kabupaten Tana Toraja hingga Kecamatan Buntu Batu di kaki Gunung Latimojong, surat kabar menjadi 
benda yang asing, kecuali sobekan bekas pembungkus barang. Cakka, Hancung, Lammu, Rasyid, 
Sudirman, dan Tamar Jaya adalah responden yang sama-sama menyatakan surat kabar maupun media 
arus utama (mainstream) berupa radio, tidak begitu penting karena masyarakat terbiasa menerima 
informasi dalam bentuk lisan yang biasanya disampaikan lewat penyuluhan atau pemberitahuan 
maupun pengumunan di masjid, balai desa atau kantor kepala desa dan kantor kecamatan.

Media mainstream yang oleh masyarakat perkotaan menjadi salah satu kebutuhan utama, tetapi 
bagi masyarakat desa terutama masyarakat sekitar hutan tidak penting. Selain mereka sulit untuk 
mengakses, informasi lewat media juga bukan merupakan kebutuhan utama, sebab tanpa informasi 
formal pun mereka bisa menjalani rutinitas dalam kehidupan sehari-hari.

Lalu pertanyaan kemudian, media apakah yang menjadi kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat di 
sekitar hutan? Sebagian masyarakat di hutan, baik di Kabupaten Sinjai maupun di Kabupaten Enrekang, 
punya pesawat televisi. Dengan pesat televisi yang menggunakan sarana satelit (parabola), mereka 
bisa mengakses informasi secara nasional maupun internasional.  Meskipun demikian, pesawat televisi 
yang dimiliki lebih berfungsi sebagai sarana hiburan, dibanding sarana informasi yang bisa menambah 
khasanah-khasanah pemahaman terhadap pengetahuan, yang mampu mendukung kehidupan 
mereka. 

Berada di tempat terpencil seperti di Bonto Katute dan Barambang di Kabupaten Sinjai dan masyarakat 
di Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, masyarakat tidak punya media alternatif, selain televisi dengan 
siaran nasional yang selain kurang dipahami, juga kemasan acaranya bukan untuk masyarakat sekitar 
hutan. Akses radio pun sangat terbatas, baik radio swasta maupun radio publik. RRI misalnya yang 
memiliki jangkauan luas, tetapi di tempat-tempat dengan topografi tertentu, siaran RRI pun tidak 
leluasa diakses.

Karena itu, jika berbicara tentang kebutuhan media, maka masyarakat hanya mengacu pada 
kemudahan mengakses. Dengan demikian, surat kabar nyaris tidak mendapat tempat, karena selain 
tidak bisa diakses, masyarakat sekitar hutan baik di Sinjai maupun di Enrekang, sama-sama kurang 
punya minat baca. Mereka lebih senang menikmati siaran televisi karena tidak lagi harus membaca, 
tetapi menjadi pengisi waktu senggang atau saat beristirahat.

‘Koran sebenarnya selain sulit didapat juga susahnya karena minat baca. Tidak ada koran masuk 
di kampung-kampung. Juga masyarakat petani tidak punya waktu untuk membaca, seandainya 
ada yang sama dengan televisi, enaknya televisi, hanya duduk istirahat langsung lihat dan 
dengar. Tapi kalau  tivi itu kurang bagus karena didominasi program nasional. Radio juga ya tadi 
itu, sebenarnya cukup membantulah. (Tamar Jaya. Baraka, Enrekang, Wawancara 20/02/2012)

Meskipun demikian, bukan berarti masyarakat sekitar hutan tidak membutuhkan sama sekali adanya 
media. Rata-rata responden menyatakan membutuhkan media massa, tetapi masalahnya adalah 
akses. Meskipun selama ini mereka hidup tanpa peran media massa mainstream, namun di antara 
responden tidak menafikan peran media massa.

Karena nanti kalau ada informasi, baru bisa lancar penghidupan. Karena tidak ada hubungan 
kalau tidak ada informasi (Hasibe, Bonto Katute, wawancara 08/01/2012)

Hasibe yang juga guru mengaji ini merupakan satu-satunya dari semua responden yang tegas 
menyatakan masyarakat sangat membutuhkan informasi dan media. Responden lainnya menyatakan 
media cukup penting, tetapi tanpa media, masyarakat sekitar hutan tetap eksis meski hanya dengan 
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sarana informasi alternatif misalnya lewat penyuluhan atau informasi dari mulut ke mulut.

3.10. Sejauh Mana Peran Media Massa terhadap Masyarakat Sekitar Hutan?
Seiring dengan perkembangan teknologi, media massa kini mampu menjangkau audiens atau publik 
secara luas. Bahkan dengan teknologi informasi, media massa mampu menjangkau publik tanpa 
terhalang ruang dan waktu. Dengan kondisi ini, sebagian masyarakat tampaknya tidak terhalang lagi 
untuk memperoleh informasi, bahkan masyarakat kini dituntut untuk mampu menyerap dan mengelola 
informasi agar terhindar dari dampak negatif kebebasan informasi.

Namun, realitas itu tidak untuk masyarakat sekitar hutan. Masyarakat Barambang dan Bonto Katute 
di Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai dan masyarakat di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten 
Enrekang pada kenyataannya jauh dari era informasi dan era di mana media menjadi kebutuhan vital. 
Sebagian dari mereka hanya menikmati manfaat teknologi informasi itu lewat telepon selular yang 
lebih pada sarana komunikasi dan motivasi konsumtif daripada memanfaatkan teknologi.

Berada di desa-desa di kaki gunung Latimojong dan Gunung Bawakaraeng ini, kita berada dalam 
suasana yang terpisah dari hingar-bingar media. Di wilayah-wilayah ini, tanpa ada surat kabar yang 
beredar, tanpa ada siaran radio yang bisa memadai diakses masyarakat, kecuali siaran televisi dengan 
kemasan acara nasional yang kadang tidak sedikitpun bisa menyentuh kebutuhan masyarakat sekitar 
hutan.

Kondisi ini kemudian berbanding terbalik dengan slogan atau semboyan media cetak maupun 
elektronik di Sulawesi Selatan. Hampir semua media menyatakan surat kabar mereka mampu 
menjangkau luas di wilayah Indonesia Timur dan daerah-daerah di Sulawesi Selatan. Kenyataan ini 
kemudian bisa terbantahkan ketika kita berada di daerah-daeah pedesaan terutama berada di tengah-
tengah masyarakat sekitar hutan. Di wilayah-wilayah ini, surat kabar bisa didapati sudah dalam bentuk 
bungkusan barang. Berada di tengah-tengah masyarakat sekitar hutan, media massa tidak memiliki 
arti penting, sebab tanpa media massa pun masyarakat bisa hidup.

Kenyataan ini tampaknya paradoksal dengan klaim-klaim media massa yang menyatakan memiliki 
jangkauan yang luas. Di Sulawesi Selatan saat ini, ada 10 media cetak harian. Sedangkan media televisi 
selain TVRI Sulawesi Selatan, juga ada empat televisi lokal. Sedangkan radio publik yang dikelola 
pemerintah daerah, berada hampir di semua Kabupaten. 

Meskipun memiliki jumlah media yang memadai, tetapi lewat riset ini, ternyata peran media massa 
belum memberikan kontribusi maksimal kepada masyarakat pedesaan terutama masyarakat sekitar 
hutan. Masyarakat Desa Barambang dan Bonto Katute di Sinjai maupun masyarakat di Kecamatan 
Buntu Batu di Kabupaten Enrekang yang menjadi responden riset ini, tak satu pun bisa mengakses 
media mainstream. Di luar dari responden, hampir keseluruhan masyarakat di wilayah penelitian ini 
tidak mengakses media secara rutin.

Meski demikian, dalam konteks ideal, media massa di Sulawesi Selatan menyatakan telah menjangkau 
semua daerah hingga ke pelosok. Mereka menyatakan punya koresponden di semua daerah dan bukan 
hanya meliput di daerah perkotaan tetapi juga sampai ke daerah-daerah terpencil. Mereka bukan 
hanya meliput berita tentang politik atau peristiwa, tetapi juga berita tentang pengelolaan sumber 
daya alam, khususnya hutan dan masyarakat sekitar hutan.

Ahmad M. Sidik, redaktur di Harian Berita Kota Makassar menyatakan meskipun medianya memiliki 
nama Berita Kota Makassar, tetapi sebenarnya surat kabar ini berdedar luas di seluruh Sulawesi Selatan. 
Media ini juga tidak hanya meliput persoalan di kota terutama pemerintahan, tetapi juga problem 
masyarakat terpencil.

Ini berita kota namanya tapi bukan berarti wilayah edarannya itu hanya di kota Makassar saja, 



Centre for Innovation Policy and Governance

Warga Bicara Media: Sepuluh Cerita
31

tetapi di seluruh Kabupaten kota di Sulawasi Selatan, mulai dari Selayar bagian selatan sana 
sampai di Luwu bagian timur. Kami punya koresponden dua orang di tiap-tiap daerah, bahkan 
ada dua orang dalam satu daerah…kami bukan hanya meliput berita di pemerintahan, tetapi 
juga di wilayah hutan, terutama kasus-kasus misalnya illegal logging (Ahmad M. Sidik, Harian 
Berita Kota Makassar, wawancara 26/01/2012).   

Upaya media mengakses informasi secara merata hingga ke daerah-daerah juga dikemukakan 
Fahruddin Palapa, redaktur di Harian Fajar. Menurut Fahruddin, korannya yang juga merupakan induk 
dari Berita Kota Makassar (Fajar Group) ini, bahkan berperan aktif dalam pemerataan pemberitaan 
hingga ke pelosok-pelosok. Wartawan atau koresponden mereka bahkan sampai menginap di rumah-
rumah penduduk bila melakukan sebuah liputan penting.

Daerah tertentu kami punya koresponden dan teman-teman yang di daerah itu sampai ke 
pelosok malah sering menginap di desa-desa jadi mereka rutin berinteraksi dengan warga 
termasuk kasus hutan. Awalnya dari masyarakat, kemudian meminta perhatian pemda dan 
kami terus ekspos, dampaknya  pemda membuat sosialisasi membangun rumah di sekitar 
hutan yang rawan bencana (Fahruddin Palapa, Harian Fajar, wawancara 26/01/2012). 

Bicara soal akses media, RRI Makassar membagi-bagi dalam segmentasi sehingga semua pihak mampu 
dijangkau dan berinteraksi. Programa 1 (Pro1) untuk masyarakat umum, kemudian Pro2 untuk 
segmentasi anak muda, Pro3 untuk jaringan online dan luar negeri, sedangkan Pro4 untuk pendidikan 
dan budaya. Pro4 juga termasuk menyentuh masyarakat lokal, karena di program inilah juga menggali 
kearifan lokal.

Menurut Wakil Kepala Stasion RRI Makassar, I Nyoman Swastawan, dengan segmentasi itu, RRI mampu 
menjangkau semua khalayak. Khusus untuk masyarakat sekitar hutan, bisa diakomodasi dalam Pro1 
maupun Pro4. Sebagai media publik yang mendukung program pemerintah, RRI yang punya jangkauan 
luas ini telah mengemas berbagai acara termasuk untuk masyarakat sekitar hutan. 

Pro4 khususnya pendidikan budaya di sana itu spesifik kita mengangkat konten lokal sehingga 
mengakomodir semua kepentingan masyarakat. Kalau dulu RRI ini kan hanya top down dari atas 
ke bawah, kini diharap bottom up dari bawah ke atas dengan UU Penyiaran RRI ingin memberikan 
pelayanan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dengan fungsi pendidikan, fungsi berita 
informasi, dan juga merupakan fungsi kontrol sosial. Ini penting jadi walaupun RRI lembaga 
penyiaran publik, tidak akan alergi mengkritisi kebijakan pemerintah. (I Nyoman Swastawan, RRI 
Makassar, wawancara 26/01/2012).

Tentang jangkauan akses, TVRI Sulawesi Selatan terus berupaya untuk menjangkau semua daerah di 
Sulawesi Selatan. Meskipun di tengah-tengah keterbatasan, lembaga penyiaran publik yang telah 
dikenal luas ini berupaya untuk membuat konten yang bisa menjangkau khalayak yang lebih luas. 

Meski demikian, menurut Wahyuddin Abubakar, produser dan penyiar TVRI Sulawesi Selatan, informasi 
tentang masyarakat sekitar hutan dan problematikanya, sering tidak ter-cover optimal karena 
keterbatasan media ini mengakses informasi, terutama personil reporter. Padahal, sebagai lembaga 
penyiaran publik, TVRI Sulawesi Selatan punya jaringan penyiaran bukan hanya lokal tetapi juga 
nasional.

Tapi memang ini menarik karena yang spesifik mengenai masyarakat yang tinggal di sekitar 
hutan dengan segala problematikanya, itu biasanya kita kekurangan informasi yang jelas. 
Problemnya ketidakmampuan kami menjangkau area-area itu. Misalnya di Malino dan lain 
sebagainya, karena kami cuma berpusat di sini. Cuma kalau ada beberapa kegiatan tinjauan 
barulah reporter nebeng ikut dan kalau ada permasalahan baru didikusikan di sini (Wahyuddin 
Abubakar, TVRI Sulawesi Selatan, wawancara 26/01/2012).
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Tentang jangkauan akses, Makassar TV, televisi swasta pertama di Makassar ini juga menyatakan 
telah menjangkau 10 Kabupaten di Sulawesi Selatan. Televisi ini juga menyatakan konsen dengan 
permasalahan lokal, meskipun saat ini digandeng Kompas untuk siaran bersama secara nasional dan 
lokal.

Indra Santoso, Section Manager Makassar TV menyatakan mereka belum mempunyai program khusus 
tentang masyarakat di sekitar hutan. Namun, sebagai televisi lokal, Makassar TV berorientasi pada 
lokalitas. Sebagai contoh, televisi ini punya acara khusus Pa’rasanganta yang merupakan talkshow untuk 
berbagai topik, termasuk lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam.

Kerjasama dengan Kompas, menurut Indra, memberikan peluang besar ke depan untuk mengakses dan 
memberi akses terhadap masyarakat sekitar hutan, karena format acara Kompas lebih dekat dengan 
alam. Hanya saja, menurut Indra, apakah format acara seperti itu mampu dipahami masyarakat sekitar 
hutan?

Dari Kompas banyak program-program yang dikemas dan secara spesifik untuk masyarakat 
yang tinggal disekitar hutan. Program-programnya sendiri saya lihat banyak  menyentuh soal 
forestry, soal bagaimana kita menyelamatkan lingkungan. Banyak pendekatannya juga pada 
alam. Konsepnya juga kaya National Geographic. Cuma kita belum tahu apakah program-
program seperti itu mampu dicerna masyarakat di sekitar hutan, karena kalau saya melihat, 
program-program yang dibutuhkan masyarakat sekitar hutan adalah program televisi seperti 
apa? (Indra Santoso, Makassar TV, wawancara 26/01/2012).

Klaim jangkauan media sampai ke daerah-daerah pelosok juga dikemukakan pihak Harian Tribun 
Timur. Surat kabar jaringan Tribun Group yang dikembangkan grup usaha Kompas Gramedia dan 
Bosowa Group ini juga melayani pembaca yang luas hingga ke daerah. Namun surat kabar yang kini 
menerapkan pola konvergensi media ini mengakui memiliki keterbatasan tenaga liputan hingga ke 
masyarakat sekitar hutan.

Namun, Tribun Timur menutupinya dengan pola jurnalisme warga. Repoter warga diharapkan bisa 
meng-cover informasi lokal yang tidak bisa dijangkau wartawan Tribun Timur. 

Meski demikian, Amiruddin Pallawarukka, Manager Produksi Online dan Cetak, Harian Tribun Timur 
menyatakan, karena menganut pola konvergensi, akses media ini tidak terbatas. Khusus untuk 
masyarakat sekitar hutan, Amiruddin mengakui pihaknya belum mengukur secara pasti, kecuali ada 
telepon dari masyarakat terpencil tentang pemberitaan, yang menandakan bahwa peredaran Tribun 
Timur sampai ke pelosok. Namun, Amiruddin mengakui kalau peredaran koran ini memang konsentrasi 
di daerah kota, karena karakteristik surat kabar ini adalah koran metro.

Kebetulan wilayah distribusi Tribun Timur cetak, memang di perkotaan karena karakter 
Tribun Timur, walaupun kita satu grup dengan Kompas kita dibuat dengan karakter berbeda. 
Karakternya kita itu lifestyle, makanya di perkotaan. Ada namanya citizen journalism, dan 
sudah masuk standar operasional pekerjaan kami. Kami diwajibkan memasukan enam berita 
citizen journalism dari warga. Kalau misalnya keterbatasan halaman, tapi lewat online semua 
dimasukkan.  Dan hampir semua orang yang mengirim berita lewat citizen journalism dimuat 
dicetak di online juga (Amiruddin Pallawarukka, Harian Tribun Timur, wawancara 26/01/2012).

3.11. Sejauh Mana Pengambil Kebijakan Memanfaatkan Media Sosialisasi?
Meskipun media massa menjadi sarana yang efektif untuk menyosialisasikan kebijakan, tetapi pengambil 
kebijakan terkait masyarakat sekitar hutan di Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Enrekang tampaknya 
belum maksimal, bahkan minim menggunakan media mainstream sebagai sarana sosialisasi.

Di Enrekang, Dinas Kehutanan lebih memilih pola penyuluhan daripada menggunakan media massa 
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sebagai sarana sosialisasi. Hampir semua responden riset ini juga memilih media penyuluhan atau 
tatap muka sebagai sarana yang tepat untuk sosialisasi kebijakan. Kondisi seperti ini juga berlaku di 
Kabupaten Sinjai.

Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Enrekang bekerjasama dengan media cetak untuk 
membuka rubrik khusus pemerintah daerah di Harian Berita Kota Makassar dan Harian Radar Enrekang. 
Meskipun membuka rubrik, informasi yang ditampilkan di konten tersebut bukan untuk menjawab 
problem masyarakat di sekitar hutan, tetapi hampir semuanya adalah kegiatan-kegiatan seremonial 
pemerintah Kabupaten dengan format berita kesuksesan (succsess stories) untuk bupati dan pejabat 
SKPD terkait.

Meskipun ada halaman kerjasama, tetapi halaman tersebut tidak digunakan khusus untuk 
misalnya sosialisasi kebijakan. Demikian juga, pengambil kebijakan tidak pernah memasang 
iklan sosialisasi kebijakan. Kalau dalam bentuk iklan sosialisasi kebijakan, itu tidak ada. Kecuali 
rata-rata iklan ucapan selamat saja. Kerja sama dengan Pemda setengah halaman setiap 
minggu tetapi memuat berita umum (Ahmad M. Siddik, Harian Berita Kota Makassar, wawancara 
26/01/2012).

Kesempatan terbuka bagi pengambil kebijakan untuk menyosialisasikan kebijakan-kebijakan di TVRI 
Sulsel. Namun, kesempatan badan penyiaran publik ini tidak banyak dimanfaatkan oleh pemangku 
kebijakan.

Hanya badan publik tertentu yang memanfaatkan kesempatan ini secara maksimal untuk 
menyosialisasikan kebijakan. Padahal, kesempatan ini bisa memberi dampak yang luas, mengingat 
kemampuan jangkau serta akrabnya TVRI dengan masyarakat desa.

Secara umum ada kerjasama dengan pemerintah provinsi untuk mensosialisasikan kebijakan-
kebijakan, tapi tergantung dari keaktifan dinas-dinasnya. Cuma Dinas Pengelolaan Sumber 
Daya Air yang aktif mau merespon berbagai masalah termasuk masalah air, bagaimana embun-
embun, bagaimana saluran-saluran air, sengketa-sengketa air. Mereka, welcome dan terbuka 
untuk bekerjasama menysosialisasikan berbagai kebijakan di sektor pengairan (Wahyuddin 
Abubakar, TVRI Sulawesi Selatan, wawancara 26/01/2012).

Kesempatan kepada pemangku kebijakan untuk menyosialisakan kebijakan lewat media juga 
sebenarnya ada di Makassar TV. Namun, tentu tidak seluas yang diberikan TVRI. Ada pihak yang 
memanfaatkan ini, tetapi kemudian dinilai kurang efektif karena umumnya iklan layanan masyarakat 
yang dikerjasamakan dengan Makassar TV adalah kesuksesan-keseksesan seorang figur pejabat lebih 
menonjol dari pesan yang disampaikan untuk kepentingan publik.

Kalau kerjasama iklan dari pemerintah daerah, terus terang belum. Lebih banyak datangnya 
dari pusat. Jadi order-order yang sifatnya seperti ini, mereka lebih banyak datang dari Jakarta. 
Tapi, memang kalau untuk di lokal, itu yang saya sayangkan kadang-kadang kita mau kerjasama 
tapi pada saat ada suatu pesan yang ingin mereka sampaikan, seolah-olah pesan itu jadi nomor 
dua, gitu lho. Figur yang jadi nomor satu. Itu yang membuat saya kadang-kadang --- durasi di 
media TV kan terbatas. Bisanya kita patok enam puluh detik. Tetapi dari durasi terbatas itu, 
iklan layanan masyarakat tersebut hampir dihabiskan untuk mempromosikan pejabat daripada 
pesan utamanya (Indra Santoso, Makassar TV, wawancara 26/01/2012).

Dari uraian ini, menunjukkan bahwa para pengambil kebijakan, khususnya dalam pengelolaan 
sumber daya hutan, belum memanfaatkan media massa mainstream sebagai sarana informasi untuk 
menyosialisasikan berbagai kebijakan. Salah satu alasan dari pilihan ini adalah karena kemampuan 
bermedia masyarakat sekitar hutan masih rendah. Di antara warga tidak bisa atau tidak lancar 
membaca.
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Sebagian masyarakat kita masih terbentuk dari budaya lisan sehingga informasi yang disampaikan 
secara lisan lebih mampu diserap daripada informasi tertulis. Karena itu, media radio pun cenderung 
lebih efektif daripada media cetak.

Terlepas dari kondisi itu, gambaran sebelumnya dalam uraian riset ini juga menujukkan bahwa 
pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan belum punya kemauan dan keseriusan untuk 
menyosialisasikan kebijakan. Kasus-kasus di Barambang dan Bonto Katute di Sinjai, di Kecamatan 
Buntu Batu, Kabupaten Enrekang seperti diuraikan sebelumnya, menandakan bahwa pemerintah 
daerah tidak menyosialisasikan aturan-aturan kehutanan dan penetapan status hutan. Warga yang 
tidak mengetahui bila kebun mereka telah ditetapkan menjadi hutan lindung, dan baru mengetahuinya 
setelah mereka ditangkap dengan tuduhan merambah. Menurut warga, banyak aturan kehutanan 
dan pertanahan yang tidak diketahui masyarakat, meskipun dinas-dinas terkait menyatakan telah 
melakukan sosialisasi ke masyarakat.
 

4.  Refleksi dan Kesimpulan 

Media massa berperan sebagai sarana informasi dan komunikasi yang dapat menyambungkan antara 
satu komunitas masyarakat dengan komunitas lain untuk berinteraksi secara memadai. Sebagai sarana 
komunikasi dan informasi, peran media massa dapat dikatakan untuk menyempitkan kesenjangan (gap) 
antar masyarakat, baik secara geografis maupun dalam memperoleh pengetahuan dan pemahaman 
tentang berbagai persoalan dalam kehidupan.

Dengan posisi itu, media massa sudah dengan perannya selama ini telah dianggap menjadi sarana 
pemerataan keadilan dan menyebarkan pengetahuan bagi semua orang yang berhak memperoleh 
informasi. Perkembangan media massa beriring dengan teknologi informasi membuat banyak pihak 
meyakini bahwa media massa telah menjadi salah satu kebutuhan pokok yang tidak bisa dipisahkan 
dengan kebutuhan yang lain.

4.1. Benarkah Media Massa Mengatasi Kesenjangan?
Banyak pihak mungkin telah terkooptasi dengan asumsi umum bahwa media massa berperan 
mengatasi kesenjangan dalam masyarakat. Namun, riset ini menemukan realitas yang tidak demikian. 
Riset ini mendapati kenyataan betapa terentang kesenjangan yang jauh tentang tradisi bermedia 
antara masyarakat perkotaan dan masyarakat sekitar hutan.

Dalam konteks kami sebagai periset yang menetap di kota Makassar, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, 
media massa dan informasi menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dengan kehidupan kami sehari-
hari. Setiap hari ‘’mengkonsumsi’’ berbagai jenis informasi, baik cetak, audio visual dan informasi online.

Masyarakat kota umumya telah berada pada satu lingkaran kultur di mana media massa menjadi 
kebutuhan, rujukan, bahkan bisa jadi bagian dari ideologi berinteraksi secara komunal. Sehari tidak 
menemukan sumber informasi, perasaan seperti berada di dunia yang terkungkung. Kita telah merasa 
tertinggal dari putaran roda dinamika lokal, regional dan global.

Namun, kultur ini tidak ditemukan di Desa Barambang dan Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, 
Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Kultur ketergantungan media juga tidak ditemukan di desa-desa di 
Kecamatan  Buntu Batu, Kabupaten Enrekang.

Daerah yang menjadi lokasi riset ini bukanlah wilayah yang sangat tepencil. Barambang dan Bonto 
Katute hanya berjarak puluhan kilometer dari ibukota Kabupaten Sinjai. Demikian juga dengan  lokasi 
riset ini di Kabupaten Enrekang. Wilayah ini hanya berjarak beberapa kilometer dari jalan poros provinsi 
dan puluhan kilometer dari ibukota Kabupaten Enrekang.
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Meski secara geografis tidak direntangi jarak yang jauh, tetapi dalam kultur bermedia, wilayah-wilayah 
ini seolah telepas dari budaya arus deras informasi. Masyarakat di sini terlepas dari hingar-bingar 
persaingan industri berita dalam budaya media yang telah merasuki bebagai dimensi kehidupan. 

Media, bagi masyarakat sekitar hutan di wilayah riset ini, menjadi sesuatu yang tidak penting. Beberapa 
di antara mereka punya pesawat televisi dan pesawat radio. Tetapi sarana itu, tidak lebih digunakan 
sebagai sarana hiburan dalam waktu senggang beraktivitas sebagai petani dan pengelola hasil 
hutan. Siaran televisi yang disaksikan adalah acara nasional yang tidak sedikitpun berkorelasi dengan 
kehidupan masyarakat sekitar hutan. Berbagai sinetron, variety show, dan aneka hiburan konsumtif 
lainnya dilahap sebagai hiburan yang mungkin ikut memicu keinginan konsumerisme mereka, sehingga 
hampir semua warga sekitar hutan bisa memiliki handphone.

Dalam konteks bermedia, masyarakat sekitar hutan seolah telepas dari satu kerangka masyarakat 
global atau masyarakat kota yang haus informasi. Tanpa media pun di antara responden menyatakan 
bisa hidup, karena selama turun-temurun mereka terbiasa hidup tanpa media. 

Realitas antara masyarakat perkotaan di Makassar atau ibukota Kabupaten di Sinjai dan Enrekang 
serta masyarakat sekitar hutan yang menjadi objek riset ini, merupakan gambaran perbedaan tradisi 
dan kebutuhan bermedia. Dua sisi yang punya perbedaan tradisi dan kebutuhan. Dalam konteks ini, 
peran media massa tidak memenuhi fungsi sebagai sarana mengatasi kesenjangan.

4.2. Mengapa Terjadi Kesenjangan?
Pesatnya perkembangan industri media belum menjamin tidak terjadinya kesenjangan akses media 
bagi masyarakat atau kemampuan media mengakses informasi ke seluruh lapisan masyarakat. Realitas 
ini nampak di Desa Barambang dan Bonto Katute serta desa-desa di Kecamatan Buntu Batu sebagai 
prototipe masyarakat yang tidak memliki akses terhadap media massa, sebaliknya media massa belum 
mampu menjangkau masyarakat sekitar hutan.

Lalu, mengapa terjadi kesenjangan akses seperti ini? Pertama, industri media massa dalam penyebaran 
informasi hanya berbasis di wilayah perkotaan. Wilayah-wilayah terpencil, terutama masyarakat 
sekitar hutan bukan merupakan target informasi media. Persaingan indutri media (audiens/pembaca) 
menjadikan wilayah perkotaan sebagai basis rebutan, karena target audiens tersebut menjadi kunci 
penentuan laba bagi industri media massa lewat pemasukan dari iklan. Akibatnya, media massa 
cenderung membatasi segmen di wilayah perkotaan, dan mengabaikan masyarakat terpencil, atau 
masyarakat sekitar hutan sebagai target pembaca atau audiens. Masyarakat terpencil hanya menjadi 
sumber berita, ketika ada peristiwa atau masalah yang berhubungan dengan mereka.

Kedua, tidak adanya upaya pemerataan informasi dari pemerintah, terutama dalam bentuk regulasi. 
Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 2009 tidak secara eksplisit maupun implisit memuat upaya untuk 
memeratakan hak-hak masyarakat memperoleh informasi lewat media massa. Media memperoleh 
kebebasan dalam memperoleh informasi dan mengembangkan bisnis, tetapi peran media tidak 
dimaksimalkan untuk mendukung pemerataan hak-hak informasi bagi masyarakat terpencil, termasuk 
masyarakat sekitar hutan.

Ketiga, terjadi apatisme masyarakat sekitar hutan untuk menjadikan media sebagai kebutuhan dalam 
memperoleh informasi. Masyarakat di Desa Barambang dan Desa Potok Ulin menyatakan mereka 
membutuhkan media massa, namun meskipun tidak ada media massa, tidak ada masalah. Kondisi 
ini terjadi karena budaya bermedia tidak tumbuh di tengah-tengah masyarakat pinggiran terutama 
masyarakat sekitar hutan.

4.3. Kesenjangan Bermedia dan Akses Kebijakan
Kesenjangan bermedia masyarakat sekitar hutan di Desa Barambang dan Desa Boto Katute, Kecamatan 
Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai serta masyarakat di Kecamatan Buntu Batu di Kabupaten Enrekang 
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berdampak pada minimnya masyarakat yang mengakses berbagai kebijakan pengelolaan sumber 
daya hutan.

Peristiwa penangkapan 11 warga Desa Bonto Katute dan Barambang pada tahun 2008 yang berujung 
di pengadilan dan penjara, merupakan bukti bagaimana masyarakat tidak diberi akses memperoleh 
informasi tentang kebijakan kehutanan. Kantor Dinas Kehutanan setempat lewat keputusan Kementerian 
Kehutanan menetapkan sebagian wilayah, di antaranya adalah kebun-kebun warga, menjadi kawasan 
hutan lindung. Namun, kebijakan maupun penetapan ini tanpa diketahui masyarakat. Sesuai informasi 
responden riset ini, aparat kehutanan hanya datang membawa patok dan tidak menjelaskan untuk 
apa patok-patok tersebut dipasang. Ternyata, patok-patok tersebut sebagai pembatas wilayah yang 
ditetapkan sebagai hutan lindung berdasarkan aturan Kementerian Kehutanan.

Warga yang tidak mengetahui dan memahami kebijakan dan penetapan tersebut, kemudian ditangkap 
setelah menebang kayu di kebun sendiri, dengan tuduhan merambah hutan lindung. Kondisi ini juga 
terjadi di Desa Patok Ulin, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang. Warga ditangkap dengan 
tuduhan merambah hutan, sementara mereka tidak mengetahui jika kawasan tersebut telah menjadi 
hutan lindung.

Informasi lewat media penyuluhan maupun penyampaian di masjid bisa diperoleh tetapi itu sangat 
tergantung pada kepentingan pimpinan wilayah atau pemerintah. Jika informasi tentang kebijakan itu 
dianggap akan berdampak pada penolakan masyarakat, maka informasi itu tidak diumumkan.

Sementara masyarakat sekitar hutan tidak punya pilihan untuk bisa mengakses informasi tentang 
kebijakan. Mereka tidak bisa dijangkau media cetak, dan punya keterbatasan mengakses informasi 
lewat radio, maupun televisi, apalagi Internet.

4.4. Rekomendasi
Berdasarkan hasil riset yang menemukan kesenjangan akses media ke masyarakat sekitar hutan dan 
sebaliknya keterbatasan akses masyarakat sekitar hutan terhadap media, terutama dalam memperoleh 
informasi kebijakan, maka riset ini merekomendasikan pentingnya membangun media alternatif bagi 
masyarakat sekitar hutan.

Salah satu media alternatif yang tepat adalah radio komunitas, karena fleksibilitas media ini mampu 
menyesuaikan kondisi masyarakat di sekitar hutan yang cenderung punya kemampuan dan minat 
baca yang rendah, serta lebih mudah menerima dan mencerna informasi dalam bentuk lisan dan 
audio-visual. Sulit untuk mendorong media maintream memberi akses ke masyarakat sekitar hutan, 
di tengah-tengah industri media massa yang hanya berorientasi pada keuntungan komersil bersama 
masyarakat perkotaan. 

Untuk selanjutnya, riset ini merekomendasikan penelitian lebih mendalam tentang bentuk media yang 
bisa dikembangkan untuk masyarakat sekitar hutan.
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Studi Kasus terhadap Perempuan Adat di Rumah Betang Sahapm, Provinsi Kalimantan Barat

Institut Dayakologi

1.  Pendahuluan

1.1.  Latar Belakang dan Permasalahan
Membincangkan persoalan perempuan, yang senantiasa muncul di image publik adalah kasus-kasus 
pemerkosaan, kekerasan rumah tangga, tenaga kerja wanita yang dianiaya, dan wanita malam yang 
terjaring di klub malam. Image ini muncul karena inilah isu yang sering muncul dan mewarnai media 
massa mainstream, baik di televisi, media cetak, maupun di radio. Selain itu, media massa dengan 
jargon kebebasan persnya ternyata tidak lepas dari semangat patriarki yang tentunya memberikan 
implikasi pada kebijakan redaksional, baik disengaja atau tidak. Bahkan media massa dengan dunia 
jurnalistiknya dapat dikatakan sebagai wilayah yang paling kentara memposisikan perempuan dalam 
konteks dikotomisnya dengan pria sebagai “rival”. Di media massa, citra perempuan terasa “meriah”, 
ia menyita sebagian besar produk jurnalistik, mulai dari cover majalah, pajangan utama infotainment, 
iklan televisi, sampai berita-berita yang berkenaan dengan perempuan berpolitik ataupun politik 
keperempuanan.

Di satu sisi, suara perempuan, dalam studi kasus ini yakni perempuan adat di Rumah Betang Sahapm, 
nyaris jarang digali oleh para pekerja media. Selalu yang menjadi narasumber adalah kaum pria. 
Padahal persoalan perempuan adat banyak yang belum terkuak ke permukaan.

Bila dilihat dari intensitas dan hingar-bingarnya sorotan media massa terhadap perempuan, maka 
bagi media massa posisi perempuan sebenarnya kurang penting dibandingkan pria. Hal ini dapat 
dibuktikan dengan kondisi perempuan adat di Rumah Betang Sahapm yang hanya “dilewati” saja oleh 
para jurnalis kala menulis berita berkaitan dan Rumah Betang Sahapm. Di sisi lain, isu-isu emansipasi 
dan peran ganda yang sering direkam dan diulas media massa selalu dikaitkan dengan dunia kaum 
hawa dan hampir tidak pernah disinggungkan dengan kaum adam sebagai mitranya. Kenyataan 
tersebut menggambarkan seolah-olah dunia perempuan lebih “bermasalah” dibandingkan pria, 
sehingga pembahasannya tidak pernah ada habisnya.

Kentalnya perempuan sebagai objek juga terasa ketika kita melihat bahasa yang digunakan media 
massa - yang sebenarnya sangat berpengaruh pada persepsi dan cara pandang pembaca atau pemirsa 
terhadap sesuatu hal. Bahkan bahasa berpengaruh terhadap gerak fisikal manusia yang digunakan 
melalui sugesti-sugesti yang diberikan oleh kata tertentu. Bahasa, dengan “kekuatan tersembunyinya“, 
mampu melestarikan nilai dalam masyarakat dan mendorong masyarakat melakukan aksi-aksi sosial 
berdasarkan keyakinan yang dikristalkan dengan bahasa. Ketika bahasa digunakan oleh media massa, 
maka ia memiliki tanggung jawab “lebih”, karena akan dikonsumsi dan berpengaruh dalam memperkuat 
stereotype pada publik yang sangat banyak dan heterogen.

Dalam konsepnya, media massa kita seperti tidak sadar dan tidak tahu bahwa pelaporannya 
menggunakan bahasa yang “merendahkan” perempuan. Pembicaraan perempuan oleh media massa 

Akses Perempuan Adat Dayak 
terhadap Media
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hampir selalu dikaitkan dengan: bagaimana mengatur waktu untuk suami dan anak, bagaimana 
tanggapan suami tentang kariernya, dan sebagainya. Sebaliknya untuk pria, pertanyaan yang biasanya 
muncul adalah “apakah istri anda berperan untuk mendukung karier anda?”. Selain itu, pemberitaan 
perempuan selalu berkutat dalam masalah remeh-temeh yang seakan-akan sudah menjadi “citra” 
seorang perempuan, misalnya: penampilan, pakaian, jenis parfum, rahasia kelembutan dan keluwesan, 
koleksi pakaian, hiburan, dan lain-lain. 

Apabila ada tokoh yang sukses atau menjadi public figure, maka isi pemberitaan media selalu berbeda. 
Bila pria sukses dia akan ditanya tentang keberhasilannya, cara meraih keberhasilan, apa cita-cita dan 
obsesinya, serta pandangan-pandangannya tentang suatu persoalan. Sebaliknya, pada perempuan 
sedikit sekali ulasan tentang jalan mencapai keberhasilannya. Yang sering muncul adalah: adakah 
dampak keberhasilan terhadap “kodrat” keperempuanannya, bagaimana anak-anaknya, bagaimana 
penilaian orang tentang keberhasilan dan kariernya?

Di tengah hingar-bingarnya pembicaraan publik seperti di atas, di satu sisi, tidak banyak kalangan yang 
melihat kenyataan sejauh mana kaum perempuan mempunyai akses terhadap media. Apalagi jika kita 
melihat kondisi perempuan adat. Apakah mereka mempunyai keleluasaan dalam mengakses media? 
Atau bisa jadi mereka sama sekali sulit untuk mengakses media dan/atau jangan-jangan mereka 
mempunyai keterbatasan dalam mengakses media terutama media cetak karena persoalan tingkat 
melek huruf atau persoalan lainnya. Hal lain, perempuan adat adalah salah satu komunitas yang sangat 
jarang menjadi perhatian media massa baik lokal maupun nasional. Belum pernah juga ada penelitian 
yang mengungkapkan sejauh mana perempuan adat bisa mengakses media.

1.2.  Pembatasan Masalah
Seperti yang telah disebutkan di atas, perempuan adat adalah salah satu komunitas yang sangat 
jarang menjadi perhatian media massa, terutama pada kasus perempuan adat Dayak di Rumah 
Betang Sahapm. Untuk itu, penelitian ini difokuskan pada sejauh mana perempuan adat mempunyai 
akses terhadap media cetak (koran, majalah, tabloid, buletin dll). Batasan penelitian ini hanya pada 
media cetak dengan menggunakan dua asumsi. Pertama, jika tingkat melek huruf rendah maka ada 
kemungkinan akses terhadap media cetak juga rendah. Namun jika tingkat melek huruf cukup baik 
maka akan digali sejauh mana akses mereka dan dalam konteks apa mereka mengaksesnya, serta apa 
saja persoalan yang mereka hadapi dalam mengakses media cetak.

Studi kasus ini difokuskan pada satu lokasi, yakni di Rumah Betang (rumah panjang) Sahapm dengan 
beberapa pertimbangan berikut. Pertimbangannya, pertama, Sahapm adalah sebuah kampung di 
pedalaman Kalimantan Barat, tepatnya di Desa Sahapm, Kecamatan Sengah Temilah, Kabupaten 
Landak. Kampung ini jaraknya sekitar 147 km dari Kota Pontianak, ibukota Propinsi Kalimantan Barat. 
Untuk menjangkau kampung ini dapat menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. 
Meskipun berjarak hanya 12 km dari ibukota Kecamatan Sengah Temilah, Pahauman, namun kampung 
ini masih belum maksimal dalam akses sarana telekomunikasi seperti handphone karena ketiadaan 
sinyal. Di kampung ini terdapat situs budaya berupa rumah panjang atau biasa disebut Radank yang 
dibangun tahun 1875 silam dan masih dihuni sampai sekarang. Rumah Betang ini hanya satu-satunya 
di Kabupaten Landak yang masih eksis. Kedua, di sini terdapat perempuan adat Dayak yang menjadi 
objek penelitian. Kelompok perempuan adat di Rumah Betang ini, layaknya perempuan adat lainnya, 
hidup dari bertani serta berada di bawah perlindungan adat setempat, yakni adat istiadat Dayak 
Kanayatn.  

1.3.  Rasional
Selama ini belum pernah ada penelitian mengenai sejauh mana akses perempuan adat Dayak di Rumah 
Betang Sahapm terhadap media cetak. Selain itu, ada dugaan bahwa stigma perempuan adat Dayak 
sebagai pekerja domestik masih dominan dan mereka belum terbebaskan dari stigma-stigma yang 
mengungkungnya. Perempuan adat Dayak di Sahapm yang jauh dari jangkauan media juga mengalami 
hal-hal tersebut di atas. Sebagai bagian dari perempuan adat yang memiliki hak yang sama dalam 
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konteks Hak Asasi Manusia (HAM), maka topik ini layak untuk dipublikasikan.

Studi kasus ini berhasil memperoleh sejauh mana akses perempuan adat di Rumah Betang Sahapm 
terhadap media. Ternyata permasalahan akses dan eksistensi perempuan adat di media perlu 
mendapat perhatian serius semua pihak. Data-data yang berhasil dihimpun dalam studi ini yakni data 
tentang keberadaan perempuan adat Dayak Sahapm, tersedianya informasi tentang akses perempuan 
adat Dayak di Sahapm terhadap media cetak, dan kendalanya mengakses media cetak. Selain itu juga 
telah terkumpul data-data sekunder yang menunjang untuk penulisan studi ini. 

2.  Studi Literatur: Hak Perempuan Adat dalam Mengakses Media

Seperti yang sudah diungkapkan pada bagian pendahuluan, tidak banyak kalangan yang melihat 
kenyataan sejauh mana kaum perempuan mempunyai akses terhadap media, apalagi jika kita melihat 
kondisi perempuan adat. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah mereka mempunyai 
keleluasaan dalam mengakses media. Atau bisa jadi mereka sama sekali sulit untuk mengakses media, 
atau jangan-jangan mereka mempunyai keterbatasan dalam mengakses media, terutama media cetak, 
karena persoalan tingkat melek huruf atau persoalan lainnya. Padahal, sesungguhnya hak perempuan 
dalam mengakses media semestinya sama dengan hak kaum pria. Ada tiga peraturan internasional 
dan nasional yang menjadi rujukan dalam studi kasus ini. Ketiga peraturan ini berkaitan dengan hak 
akses terhadap media.

Pertama, Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 (f) dalam penjelasannya tertulis bahwa setiap 
orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan 
lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah 
dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (UUD 1945 
amandemen ke IV, pasal 28 f, 2002:20). Tetapi pada kenyataannya, mereka yang tinggal di pedesaan, 
seperti kasus pada perempuan adat Dayak di Rumah Betang Sahapm, tidak gampang mengakses 
media. Kalaupun ada, aksesnya sangat terbatas. Mereka hanya menerima informasi searah saja dan 
cenderung tidak tersaring sama sekali. 

Kedua, selaras dengan UUD 1945 pasal 28 (f), Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-
Hak Masyarakat Adat pasal 16 juga dengan tegas mengamanatkan agar media memperhatikan hak 
masyarakat adat. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa “masyarakat adat mempunyai hak untuk 
membentuk media mereka sendiri dalam bahasa-bahasa mereka sendiri, dan memiliki akses 
terhadap semua bentuk media umum tanpa diskriminasi” dan ayat (2) tertulis bahwa “negara-negara 
akan mengambil tindakan-tindakan yang efektif untuk memastikan bahwa media yang dimiliki oleh 
negara sepatutnya mencerminkan keragaman budaya masyarakat adat. Negara, tanpa prasangka 
memastikan kebebasan penuh atas ekspresi, dan mendorong media yang dimiliki perseorangan untuk 
mencerminkan secara cukup keanekaragaman budaya masyarakat adat” (AMAN, 2007:18).

Pasal 16 ayat 1 di atas secara tegas menyatakan hak akses masyarakat adat terhadap media, tidak 
terkecuali perempuan adat. Ketika kita melihat kenyataan riil di lapangan, dua ayat deklarasi PBB 
tentang masyarakat adat yang berkaitan dengan media ini sepertinya masih belum terimplementasi. 
Akses masyarakat adat terhadap media sangat belum merata. Bahkan sangat jarang sama sekali. 
Apalagi akses perempuan adat, kemungkinannya sangat minim. 

Ketiga, akses terhadap media sesungguhnya adalah hak asasi setiap manusia. Deklarasi universal Hak 
Asasi Manusia yang disahkan PBB tahun 1948 juga mengamanatkan pentingnya hak atas media. Pasal 
19 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan mengeluarkan pendapat; 
dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima 
dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang 
batas-batas wilayah (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 2000:25). Frasa mencari dan menyampaikan 
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informasi menjadi sangat penting dalam perbandingan dengan studi kasus akses perempuan adat 
terhadap media. Persoalannya, apakah mereka sudah berupaya mencari media untuk menyampaikan 
aspirasinya atau jika tidak apa sebabnya.

Undang-undang Dasar 1945, Deklarasi PBB tentang Masyarakat Adat dan Deklarasi PBB tentang Hak 
Asasi Manusia, menjadi konsep dasar untuk menganalisis persoalan yang dihadapi perempuan adat 
dalam mengakses media. Sudah jelas bahwa ketiga instrumen peraturan tersebut di atas memberikan 
hak yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses media. Bagaimana kenyataannya 
di lapangan? Apakah perempuan adat di Rumah Betang Sahapm sudah mendapatkan haknya sesuai 
dengan ketiga aturan tersebut di atas?

Persoalan akses terhadap media bagi perempuan adat di Rumah Betang Sahapm sangat relevan 
dikaitkan dengan ketiga peraturan tersebut di atas. Memang, studi kasus ini tidak bermaksud untuk 
mengklarifikasi sejauh mana penerapan ketiga peraturan itu. Tetapi ketiga peraturan tersebut menjadi 
pijakan untuk memotret apa yang sesungguhnya terjadi dan mengapa itu terjadi. Sebab peraturan 
di tingkat internasional dan nasional sudah memberikan hak yang sama bagi semua orang untuk 
mengakses media, namun harus dicek apakah perempuan adat khususnya di Rumah Betang Sahapm 
telah mendapatkan hak akses terhadap media.

Sebelum masuk kepada bagian ketiga dari studi kasus ini, ada baiknya kita merefleksikan mengenai 
citra perempuan secara umum. Refleksi ini berguna untuk melihat kondisi sosial kemasyarakatan 
pada objek penelitian. Sebab sering terjadi bahwa kondisi sosial dalam lingkup yang lebih besar 
sangat berpengaruh dan bahkan cenderung mendominasi kondisi di tingkat lokal. Hal ini penting 
untuk mengkaji agar kesimpulan dan analisis terhadap studi kasus ini tidak berat sebelah atau malah 
merugikan objek penelitian. 

Antropolog Kartini Syahrir (http://komunikasi-pembangunan.blogspot.com/2012/06) mengatakan 
bahwa perempuan menjadi perbincangan, karena ia disamping menjadi subjek juga menjadi objek 
di dalam kediriannya, perempuan mengaktualisasikan pikiran-pikiran, kehendak-kehendak, dan 
tujuan hidupnya. Di lain pihak, karena wujud fisik yang dimilikinya, dia menjadi “sasaran tembak” dari 
anggota masyarakat di mana ia berada. Dan posisi kedua inilah yang sering dialami perempuan. Dalam 
perannya sebagai objek ini, perempuan dilihat sebagai makhluk yang memiliki keterbatasan gerak dan 
dia berfungsi tak lebih dari sekedar pemenuh kebutuhan ekonomi, sosial, dan rohani dari anggota 
masyarakat. 

Pemikir Perancis, Beauvoir (http://komunikasi-pembangunan.blogspot.com/2012/06) mengatakan, 
dalam masyarakat, perempuan senantiasa digambarkan berada dalam kehidupan yang serba pasif, 
sehingga sub-ordinasi perempuan terhadap pria pun dianggap sebagai sesuatu yang alamiah. Hal ini 
juga tergambarkan dalam kasus penelitian ini, yakni di mana perempuan adat lebih cenderung pasif 
dalam mengakses media. Di dunia jurnalistik secara umum, kondisi ini sedikit banyak terpantul, karena 
perempuan lebih banyak terlibat dalam fungsinya sebagai cover dan model majalah atau sumber 
untuk diberitakan atau “digosipkan” daripada sebagai penuang gagasan.

Konstruksi sosial kemasyarakatan secara umum cukup berpengaruh terhadap perempuan dalam 
mengkases media, apalagi perempuan adat. Juga, harus diingat bahwa kendati kaum perempuan 
sering berjuang mengatasnamakan kaum mereka, sesungguhnya wacana perempuan tidaklah tunggal. 
Ada banyak wacana tentang perempuan dan gender. Di Indonesia, kaum perempuan juga memiliki  
perbedaan pandangan (Sumartono, 2002:9), dan sedikit sekali yang konsen terhadap media. Menurut 
Toeti Heraty yang sebagaimana dikutip oleh Sumartono, memaparkan tentang perbaikan nasib kaum 
perempuan di Indonesia hanya menjangkau golongan menengah ke atas.

Sebetulnya masalah emansipasi dan kesetaraan gender tidak menjadi persoalan di kalangan bawah. 
Hanya, kaum perempuan di kalangan bawah tidak mendapat kesempatan untuk memperbaiki 
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nasib, sehingga mereka tetap terpinggirkan. Sementara itu, walaupun memiliki peluang untuk 
memperjuangkan nasib kaum mereka, perempuan golongan menengah ke atas ternyata hanya 
menjadi pelengkap dan simbol dari mentalitas serta kekuasaan laki-laki.

Persoalan yang dihadapi kaum perempuan, tidak terkecuali perempuan adat adalah soal pekerjaan 
domestik. Peran pekerjaan partikularistik merupakan jenis pekerjaan yang relatif bersifat permanen. 
Pekerjaannya tidak pernah selesai dan merupakan pengulangan yang hampir identik dari hari ke hari. 
Misalnya mengurus rumah tangga dan mengasuh anak, termasuk juga mengurus suami. Sedangkan 
peran global lebih bervariasi dan penuh tantangan dan lebih cenderung dikerjakan kaum pria. Secara 
otomatis, menurut Aida Vitalaya Sjafri Hubeis, persepsi ini menimbulkan implikasi bahwa penempatan 
perempuan yaitu dalam suatu kehidupan budaya domestik sedangkan lelaki dalam kehidupan 
budaya publik (Aida Vitalaya Sjafri Hubeis, 1998:90). Masih menurut Aida, perpanjangan persepsi ini 
mengungkapkan tempat yang paling cocok untuk perempuan memerankan “tugas dan tanggungjawab 
budaya” adalah di rumah, yaitu mengurus rumah tangga dan anggota keluarga, dan terjadilah 
domestifikasi pada perempuan dan pemublikan bagi laki-laki. Secara tidak langsung, penempatan 
ini mengakibatkan persoalan yang dialami oleh perempuan lebih bersifat individual, kasus per kasus 
karena kejadiannya berlangsung di balik dinding-dinding keluarga, sedangkan persoalan laki-laki 
bersifat kolektif dan merupakan persoalan masyarakat.

Di bidang media, seperti yang sudah disinggung pada bagian pendahuluan, persoalan, dan persepsi 
masyarakat masih tetap menyoroti perempuan sebagai objek, bukan subjek. Hal ini jelas berpengaruh 
kepada alam pikiran setiap individu, termasuk yang terjadi pada perempuan adat di Rumah Betang 
Sahapm.

Ada hal menarik yang patut disimak juga. Kajian pemberitaan isu perempuan, khususnya kasus 
kekerasan seksual, di delapan koran cetak pada bulan Maret, November, dan Desember 2011 yang 
dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan patut menjadi catatan penting.

Kajian itu mengungkapkan bahwa dari delapan media yang dianalisis, Komnas Perempuan menemukan 
adanya 1.210 berita. Berita tentang kekerasan adalah yang paling banyak (346 berita), di samping 
berita tentang HAM umum (307 berita), Upaya (307 berita), perempuan berhadapan dengan hukum (85 
berita), diskriminasi dan pelanggaran HAM berbasis gender (84 berita), agency (57 berita), dan lainnya 
(24 berita). Hampir tiga perempat dari pemberitaan kekerasan adalah berita tentang kekerasan seksual. 
Tiga jenis kekekerasan seksual yang paling banyak diliput adalah perkosaan (99 berita), pelecehan 
seksual (30 berita), dan kontrol seksual (26 berita).

Lebih lanjut, kajian tersebut memaparkan bahwa isu perempuan masih menjadi isu pinggiran, di 
mana 59% dari pemberitaan atau 715 berita diletakkan pada rubrik sekunder, sedangkan sisanya 
berada di rubrik primer (477 berita), 10 berita di rubrik tambahan dan delapan berita di rubrik khusus 
perempuan. Dalam tiga bulan analisis, Kompas adalah koran yang paling banyak memberitakan 
tentang isu perempuan, yaitu 219 berita, dan kedua terbanyak adalah Pos Kota dengan jumlah berita 
205. Seterusnya adalah The Jakarta Post (197 berita), Koran Tempo (156 berita), Seputar Indonesia 
(151 berita), Media Indonesia (132 berita), dan Republika (103 berita). Sementara itu, The Jakarta Globe 
adalah koran yang paling sedikit memuat berita tentang isu perempuan, hanya 47 berita (Komisi 
Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2012:4).

Kajian di atas mencerminkan bagaimana sikap media cetak terhadap perempuan. Hal ini tentu tidak 
jauh berbeda dengan kondisi di daerah. Hanya saja, perbedaannya adalah, jangankan diberitakan, 
mengakses media saja masih sulit bagi perempuan adat. Kesulitan dalam mengakses media bagi 
perempuan adat ditentukan oleh banyak faktor yang akan dieksplorasi pada bagian ketiga dari laporan 
studi kasus ini.

Berbekal dengan tiga peraturan yang berkaitan dengan akses terhadap media di atas, laporan studi 
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ini akan mencoba mengeksplorasi sejauh mana akses perempuan adat di Rumah Betang Sahapm 
terhadap media cetak. Seperti yang ditegaskan di atas, meski mendasarkan analisis pada tiga peraturan 
yang berkaitan dengan akses terhadap media, penelitian ini bukan bermaksud untuk mengecek sejauh 
mana implementasi ketiga peraturan tersebut. Ketiga peraturan itu hanya sebagai konsep dasar untuk 
kita memahami bahwa hak akses terhadap media adalah hak semua orang. Studi kasus ini juga tidak 
berlandaskan kepada suatu teori tertentu, sebab yang dipentingkan adalah suara para responden. Hal 
ini lebih penting dari sebuah teori, karena ungkapan Latin mengatakan vox populi vox dei (suara rakyat 
adalah suara Tuhan).

3.  Studi Kasus Akses Perempuan Adat terhadap Media di Rumah 
Betang Sahapm

3.1.  Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yakni proses penelitian dan 
pemahaman yang berdasarkan metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah 
manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan 
terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998:15). 
Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:3 dalam http://dani.blog.fisip.uns.ac.id) mengemukakan bahwa 
metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-
kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, 
peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan 
yang luas sehingga bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih 
jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika 
masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, 
untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.

3.2.  Instrumen Penelitian

3.2.1.  Observasi Langsung
Dalam penelitian ini dilakukan observasi langsung pada kelompok perempuan adat yang tinggal di 
Rumah Betang Sahapm di Desa Sahapm, Kecamatan Sengah Temilah, Kabupaten Landak, Propinsi 
Kalimantan Barat. Observasi ini didahului dengan survei awal untuk menentukan contact person serta 
menentukan jadwal wawancara dan kunjungan selanjutnya. Survei awal dilakukan pada akhir Mei 2012.

3.2.2.  Wawancara mendalam (in-depth interview) 
Wawancara merupakan alat re-cheking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang 
diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara 
mendalam. Wawancara mendalam (in–depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk 
tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan 
atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di 
mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

Wawancara mendalam dilakukan pada tokoh/pemimpin penggerak perempuan adat, baik tua maupun 
muda di lokasi penelitian. Adapun tokoh perempuan adat golongan tua yang menjadi responden 
utama adalah Adriana Abun (67 tahun)6. 

6  Lahir tahun 1945 dan lulusan SD Sahapm. Mendampingi almarhum Djumpol sebagai pemimpin kampung dan 
guru SD di Rumah Betang Sahapm selama 35 tahun. Salah satu anaknya adalah Albertus yang merupakan pewaris 
sekaligus juru bicara Rumah Betang Sahapm. 
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Tokoh perempuan adat golongan paruh baya adalah Yuliana A. (44 tahun). Yuliana cukup aktif dalam 
berbagai kegiatan kemasyarakatan dan cukup lancar berkomunikasi dengan pihak luar. Sedangkan 
perempuan adat golongan muda yakni Ernawati (29 tahun). 

Responden dari kaum lelaki yang diwawancarai untuk mengetahui sejarah kampung/Rumah Betang 
Sahapm dan juga opininya mengenai akses perempuan adat setempat terhadap media cetak adalah 
Louis (42 tahun) yang kini menjabat sebagai ketua RT dan aktif sebagai penggerak kelompok perempuan 
pekebun sayur, serta Albertus (44 tahun) – seniman ukir terkenal yang merupakan pewaris utama 
Rumah Betang Sahapm sekaligus juru bicara Rumah Betang Sahapm.

3.2.3.  Focus Group Discussion
Focus Group Discussion (FGD) dilakukan dengan 10 orang perempuan adat di Rumah Betang Sahapm 
pada tanggal 27-28 Juni 2012. Kesepuluh perempuan adat ini adalah mereka yang aktif mengorganisir 
diri dalam kelompok penganyam, penenun, dan kelompok pekebun sayur. FGD dilakukan dalam 
suasana kekeluargaan, duduk melantai, dan tidak formal. Hal ini dimaksudkan agar para responden 
bisa dengan leluasa mengungkapkan apa yang mereka pikirkan berkaitan dengan kunci pokok 
pertanyaan yang dilontarkan oleh tim peneliti. Berdasarkan FGD ini, data yang terkumpul sudah cukup 
valid dan dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya. 

3.2.4.  Pertanyaan Riset
Studi kasus ini secara spesifik akan menjawab beberapa pertanyaan terkait sejauh mana akses 
perempuan adat Dayak di Rumah Betang Sahapm Kecamatan Sengah Temilah, Kabupaten Landak, 
Provinsi Kalimantan Barat terhadap media cetak? Secara rinci, turunan dari pertanyaan di atas adalah 
sebagai berikut;

a. Bagaimanakah akses perempuan adat Dayak di Sahapm terhadap media cetak?
b. Media cetak apa saja yang sering diakses?
c.  Apa saja konten media cetak yang diakses?
d. Apakah pernah perempuan adat Sahapm diekspos oleh media cetak?
e. Apakah ada upaya mereka untuk mengaktualisasikan diri di media cetak?

Pertanyaan-pertanyaan pokok di atas menjadi bahasan utama dalam laporan studi kasus ini.

3.3.  Profil Lokasi Penelitian
Sebelum menuju pokok bahasan, perlu dipaparkan profil lokasi penelitian ini. Penelitian dilakukan 
di Rumah Betang atau rumah panjang Sahapm (dalam bahasa Dayak Kanayatn disebut Radakng). 
Radakng ini berada di Kampung Sahapm, Desa Sahapm, Kecamatan Sengah Temilah, Kabupaten 
Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Menurut informasi warga setempat dan beberapa sumber catatan 
tertulis, Rumah Betang ini dibangun tahun 1875. Pencetus pendiriannya ada sekitar 15 orang, namun 
yang tercatat  dalam tulisan warga hanya 13 orang7. Sedangkan pelaksana pendirian sebanyak 33 
orang yang awalnya bermula dari satu rumah tunggal/bilik, yakni yang sekarang menjadi bilik nomor 7.

Berdasarkan data Rumah Betang Sahapm tahun 2012, jumlah penduduk yang tinggal di Rumah Betang 
sebanyak 185 jiwa, terdiri dari 99 perempuan dan 86 laki-laki. Jumlah bilik atau pintu sebanyak 35 
dengan panjang 180,6 meter dan tinggi tiang dari tanah ke lantai sekitar 2 meter. Secara arsitektural, 
tata ruang Rumah Betang ini tidak jauh berbeda dengan Rumah Betang lainnya di beberapa sub-suku 
Dayak yang ada di Kalimantan pada umumnya. Hanya saja, ada bagian-bagian tertentu yang berbeda 
penamaannya dikarenakan bahasa yang berbeda. Rumah Betang ini berdiri di atas tiang balok kayu 
belian setinggi sekitar 2 meter. Lebarnya tidak sama dari ujung ke ujung, sebab setiap keluarga dalam 
satu bilik bisa menambahkan luas bangunan ke bagian belakang. Dinding rumahnya terbuat dari papan

7  13 orang itu adalah: (1.) Pak Dian, (2.) Pak Rata, (3.) Pak Maun, (4.) Pak Budi, (5.) Pak Ngurukng/Angge, (6.) Pak 
Penah, (7.) Pak Inyun, (8.) Pak Arep, (9.) Pak Nyangko, (10.) Pak Erap, (11.) Pak Taris, (12.) Pak Mare/Onan, (13.) Pak 
Serakng.



Centre for Innovation Policy and Governance

Warga Bicara Media: Sepuluh Cerita
49

kayu belian namun ada juga yang terbuat dari kayu biasa. Pada jaman dulu, atapnya terbuat dari atap 
sirap kayu belian, tetapi kini banyak yang sudah dilapisi dengan daun sagu dan seng.

Tata ruang Rumah Betang terdiri dari teras yang disebut pante, yaitu paling depan setelah naik tangga. 
Ruang ini merupakan ruang terbuka dengan lantai dari papan atau reng yang disusun jarang agar 
air hujan tidak tergenang. Ruang ini berfungsi juga sebagai tempat menjemur padi, pakaian, dan 
lainnya. Setelah bagian pante, masuk ke dalam ada serambi (sami). Sami adalah ruang tengah yang 
memanjang sepanjang Rumah Betang. Ruang ini merupakan tempat berkumpul, rapat (bahaupm), 
upacara adat, tempat menganyam, dan berbagai aktivitas lainnya. Tamu juga diterima di bagian ruang 
ini. Di sepanjang ruang ini terdapat bale-bale sebagai tempat untuk duduk-duduk. Setelah sami, ada 
ruang inti yang disebut bilik. Ruang ini bersifat privat dan dijadikan tempat tidur dan ruang keluarga. 
Setelah ruang inti ini barulah ditemui dapur, dan kini sudah ada WC.

Rumah Betang ini dibagi menjadi dua rukun tetangga (RT) yakni RT 01 dan RT 02 yang tergabung dalam 
Rukun Warga 02 (RW 02). Pemisahan satu rumah sepanjang 180,6 meter ini menjadi dua RT terkesan 
aneh. Inilah dampak dari pemerintah Orde Baru yang menyeragamkan bentuk kampung-kampung 
mandiri untuk kemudian dinamai desa, RW dan RT - konsep yang sesungguhnya tidak dikenal dalam 
kalangan masyarakat adat Dayak yang tinggal di dalam Rumah Betang. Namun demikian, hal ini bisa 
dimaklumi karena penduduk yang berada di Rumah Betang juga bergabung dengan penduduk yang 
tinggal di rumah tunggal sekitar Rumah Betang.

Warga di Rumah Betang Sahapm umumnya bekerja sebagai petani. Berdasarkan pengelompokkan 
profesi dan statusnya, sebanyak 108 orang berstatus pelajar, 11 orang pegawai negeri sipil, 4 orang 
mahasiswa, 89 orang ibu rumah tangga, 84 orang petani, 45 orang pekerja swasta, 1 orang seniman, 
dan 4 orang wirausaha. Pengelompokan profesi dan statusnya ini bergabung dengan warga yang 
berada di rumah tunggal. Agama mayoritas di sini adalah agama Katolik yakni 97%, 2 orang Muslim, 
dan 1 Kristen Protestan. 

Jarak tempuh Rumah Betang Sahapm dari Kota Pontianak sekitar 147 km. Jarak dari Pahauman ibukota 
Kecamatan Sengah Temilah yakni 12 km. Jalan sudah beraspal dan bisa dilalui kendaraan roda empat. 
Meskipun jarak dari kecamatan cukup dekat, namun di kampung ini belum ada sinyal yang memadai 
untuk handphone. Sarana listrik sudah berjalan dengan baik. Sekolah dasar sampai sekolah tingkat atas 
juga sudah ada di dekat kampung ini.

Di Radakng/Rumah Betang, sistem sosial kemasyarakatannya masih dominan bersifat kekeluargaan. 
Hal ini dapat dipahami karena dalam satu Rumah Betang semua masih kerabat dekat. Dalam konteks 
membangun hubungan sosial yang humanis, Radakng berperan sebagai sarana pemersatu dan 
pemelihara solidaritas serta nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang ada. Oleh sebab itu, Rumah 
Betang atau Radakng dapat dikatakan sebagai jantung kebudayaan Dayak.

Di Rumah Betang Sahapm ini ada 3 kelompok perempuan adat. Pertama, kelompok penganyam yang 
membuat anyaman berupa tikar, bakul, dan terinak. Namun demikian, tidak semuanya aktif menganyam. 
Kelompok anyaman ini sudah sejak dua tahun terakhir berhenti mendapatkan bimbingan dari pihak 
pemerintah Kabupaten Landak. Kedua, kelompok tenun. Kelompok tenun ini berusaha menghidupkan 
kembali tradisi tenun, namun perkembangannya sangat lamban dan kini seperti mati suri akibat 
tidak adanya pembinaan yang kontinyu dari pihak terkait terutama pemerintah Kabupaten Landak. 
Ketiga, kelompok perempuan yang berkebun sayur. Kelompok ini dipimpin langsung oleh Ketua Rukun 
Tetangga (RT 02/RW 02) yakni Louis (42 tahun). Kelompok ini aktif sejak tahun 2009 sampai sekarang. 
Hasil kebun sayur berupa jagung, kacang, palawija, dan sayur-sayuran yang sebagian dijual sampai ke 
luar kampung.

3.4.  Akses Perempuan Adat di Sahapm Terhadap Media
Sebelum masuk pada inti pembahasan, pertanyaan ontologis terkait siapa sebenarnya perempuan 
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adat harus dijawab. Memang tidak ada definisi pasti tentang siapakah perempuan adat itu. Demikian 
pula halnya definisi tentang masyarakat adat pun tidak ada yang seragam. Menurut Jose Martinez 
Cobo, masyarakat adat adalah mereka yang memiliki kontinuitas historis dengan masyarakat pre-
invasion dan pra-kolonial yang berkembang di wilayah mereka, menganggap diri mereka berbeda dari 
yang lain dan mempunyai wilayah-wilayah. Mereka membentuk dan bertekad untuk melestarikan, 
mengembangkan, dan mewariskan wilayah leluhur dan identitas etnik mereka kepada generasi masa 
depan sebagai dasar kelangsungan mereka sebagai masyarakat, sesuai dengan pola sistem sosial 
budaya, hukum dan lembaga mereka sendiri (Jose Martinez Cobo).

Secara spesifik, menurut Albertus dan Louis, pengertian tentang perempuan adat adalah kelompok 
perempuan yang dilindungi oleh adat dan hidup dalam tatanan adat istiadat yang berlaku (Albertus 
dan Louis, wawancara, 27/6/2012).

3.4.1.  Persoalan Akses Perempuan Adat terhadap Media
Adriana Abun (67) menuturkan bahwa mereka, kaum perempuan di Rumah Betang Sahapm, hampir 
tidak pernah dimuat di media massa. Ia juga jarang membaca meskipun almarhum suaminya dulu 
berlangganan Majalah KR. Ia menuturkan bahwa sebenarnya mau membaca dan mau agar suara ibu-
ibu didengar banyak orang (Adriana Abun, wawancara, 27/6/2012).

Adriana mencoba mengingat, ternyata pada tahun 2004 (tepatnya Agustus 2004), saat Rumah Betang 
Sahapm akan dibongkar total, Adriana bermimpi agar Rumah Betang jangan dibongkar. Ia diwawancarai 
oleh wartawan, salah satunya wartawan KR – Dominikus Uyub. Namun setelah itu, ia tidak pernah lagi 
diwawancarai media. “Kata-kata saya dikutip wartawan” (Adriana Abun, wawancara, 27/6/2012).

Berikut ini adalah petikan berita berjudul “Ketika Jantung Kebudayaan Dayak itu Akan Diubah...”, yang 
memuat ungkapan Adriana Abun:

Kekuatan warga mempertahankan rumah panjang Sahapm diperkuat dengan tanda-tanda 
alam. Ny. Adriana, istri Djumpol beberapa hari setelah pertemuan membicarakan rencana 
renovasi rumah panjang tersebut bermimpi bertemu dengan pemimpin rumah panjang jaman 
dulu. Dalam mimpi Ny. Adriana, para leluhur itu mengingatkan, kalau Rumah Betang dibongkar, 
maka mereka minta penggantinya. “Orang tua-tua yang dulu itu marah. Karena Rumah Betang 
Sahapm itu adalah rumah lama dan antik, maka ndak usah gitu. Ini kan milik orang tua kami dulu. 
Kalau dibongkar tewas kalian,” tutur Adriana yang biasa disapa Abun ini menceritakan mimpinya  
kepada KR. Dalam mimpi itu lanjutnya, orang tua yang dilihatnya antara lain Pak Banting, Pak 
Kasih, Pak Maram, dan lainnya. Mereka membawa buku tulis sambil mendata segala isi rumah, 
mulai dari ujung ke ujung betang. Tak jelas apa yang didata mereka dalam mimpi tersebut 
(Kalimantan Review, No.108/Th.XIII/Agustus 2004: 31).

Pasca pemuatan berita tersebut di atas sampai laporan ini disusun, Adriana sama sekali tidak pernah 
diwawancara lagi oleh para wartawan. Peristiwa tersebut terjadi delapan tahun silam. Pada saat FGD 
27 Juli 2012, mereka bahkan telah lupa media apa yang memuat wawancara dengan Adriana itu. Secara 
tidak langsung, apa yang disuarakan oleh Adriana dalam Majalah KR tersebut dan tentu juga ada suara 
dari narasumber lain, menggugah hati pemimpin di Kabupaten Landak untuk tidak membongkar total 
Rumah Betang Sahapm.

Selain pernah dimuat dalam Majalah KR, aktivitas perempuan adat di Rumah Betang Sahapm ini pernah 
juga dimuat oleh koran lokal. Kegiatan yang pernah dimuat adalah pelatihan menganyam tahun 2010 
dan 2011. Hanya saja tak satu pun perempuan adat setempat dimintai pendapatnya. Yang menjadi 
narasumber justru seorang ibu yang bekerja di Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Landak 
yang berperan sebagai fasilitator kegiatan pelatihan kerajinan tangan di Rumah Betang Sahapm.

Tidak bisa dipungkuri, meskipun Rumah Betang Sahapm telah ditetapkan oleh pemerintah 
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sebagai situs budaya, namun jarang sekali mendapat perhatian pemerintah maupun media 
massa. Jika pun memuat berita tentang Rumah Betang Sahapm, lebih dominan tentang 
profilnya. Realita dan rutinitas kehidupan warga di Rumah Betang Sahapm nyaris tidak pernah 
dimuat. Posisi perempuan adat di Rumah Betang Sahapm dalam konteks akses terhadap media 
sangat minim. Mungkin karena kurang pemberdayaan. Yang selalu ditanya atau diwawancara 
hanya kaum lelaki. Perempuan adat hanya dilewati begitu saja (Louis dan Albertus wawancara, 
27/6/2012).

Beberapa media cetak yang pernah dibaca oleh perempuan adat setempat adalah Majalah Duta dan 
Simpado. Majalah Duta adalah sebuah Majalah Rohani Katolik yang terbit satu bulan sekali. Majalah ini 
diterbitkan oleh Komisi Sosial Keuskupan Agung Pontianak. Isi majalahnya dominan tentang kerohanian 
Katolik dan sedikit sekali informasi yang bersifat umum. Itu pun hanya kadang-kadang dibaca saja. 
Biasanya tiga bulan sekali. Isi Majalah Duta yang dibaca antara lain persoalan kehidupan sehari-hari 
(Yuliana A, wawancara, 27/6/2012). Sedangkan Simpado adalah media lokal berbentuk seperti tabloid 
yang memuat berita-berita umum seputar Kabupaten Landak. Namun kini media ini sudah tidak terbit 
lagi. Kedua media ini pun belum pernah memuat suara perempuan adat Rumah Betang Sahapm.

Harus diakui, secara umum, perempuan adat setempat jarang baca koran, majalah, dan media 
cetak lainnya. Di sini memang ada perpustakaan kampung namanya Ambalat, tetapi akhir-akhir 
ini jarang ada yang membaca karena koleksi bukunya semua masih yang lama dan biasanya 
hanya khusus untuk anak sekolah. Koleksi yang dominan di perpustakaan ini adalah buku cerita 
dan ada juga tentang pertanian. Minat baca juga rendah. Padahal 95% penduduknya bisa baca 
tulis (Albertus, wawancara, 27/6/2012).

Di mana pun, ternyata minat baca masih menjadi persoalan. Warga Rumah Betang Sahapm secara jujur 
mengakui bahwa minat baca seharusnya dipupuk terus-menerus. Tugas untuk memupuk minat baca 
ini memang harus dimulai dari diri sendiri. Namun mereka berharap agar ada semacam penyuluhan 
dan pemberdayaan yang kontinyu/berkelanjutan. Selama ini, belum sekalipun ada penyuluhan tentang 
pentingnya media bagi perempuan adat dan juga bagi penghuni Rumah Betang secara umum.

Sebenarnya kami mau suara kami didengar tetapi sulit mengakses media. Sering wartawan datang ke 
Rumah Betang Sahapm tetapi yang diekspos hanya tentang Rumah Betang saja dan yang diwawancara 
hanya kaum lelaki saja. Kami ingin agar barang-barang kerajinan kami seperti bakul, terinak (sejenis 
topi), dan tikar bisa terekspos ke luar. Masalah ekspos kerajinan dan penjualan produk hasil warga 
Sahapm salah satunya karena belum ada kios tempat menjualnya. Selain itu, masalah lainnya 
adalah pembinaan yang dilakukan berbagai pihak tidak ada yang berkesinambungan (Yuliana A, 44 
tahun/27/6/2012).

Apa yang diungkapkan Yuliana di atas diamini oleh Ernawati dan yang lainnya. Sebagai orang 
muda, Ernawati juga merasa belum begitu menerima manfaat dalam mengakses media karena 
lebih mementingkan pekerjaan domestik. Oleh sebab itu, ia berharap agar sering diadakan 
semacam penyuluhan (Ernawati, wawancara FGD, 27/6/2012).

3.4.2.  Masalah yang Dihadapi
Berdasarkan hasil FGD dengan 10 orang ibu-ibu di Rumah Betang Sahapm dan dua orang pria 
penggerak perempuan adat, teridentifikasilah masalah yang dihadapi terkait akses terhadap media. 
Masalah tersebut terdiri dari dua faktor yakni eksternal dan internal. Faktor eksternal yang dikeluhkan 
mereka yakni:

1. Warga Rumah Betang Sahapm kesulitan jika mau mengakses media karena jaraknya jauh 
dari pusat media (kantor medianya).  

2. Media massa baik cetak maupun elektronik jarang datang ke Rumah Betang Sahapm.
3. Tidak pernah dilakukan penyuluhan oleh pihak mana pun menyangkut pentingnya media 
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bagi warga.
4. Jika pun memuat berita tentang Rumah Betang Sahapm, perempuan adat hampir tidak 

pernah dimintai dan digali pendapatnya.

Sedangkan faktor internal yang mereka hadapi yakni:

1. Warga setempat cenderung tidak mau memegahkan diri melalui media (nana’ ada nang 
mao’ dilaga’i man inak mao’ ngalaga’i diri’/Tidak ada yang mau dieksposkan dan tidak mau 
mengekspos diri). 

2. Jika pun akan diekspos oleh media, harus melalui pendekatan kekeluargaan sebab informasi 
sulit sekali keluar dari mulut kaum ibu, sehingga jurnalis harus betul-betul pandai menggali 
informasinya.

3. Tidak ada yang mau ditonjolkan dari keberadaan mereka secara individu dan kelompok.

Menyimak faktor eksternal di atas, ternyata media cetak masih minim perhatian terhadap Rumah 
Betang Sahapm. Padahal Rumah Betang Sahapm adalah salah satu situs budaya yang juga menjadi 
andalan pariwisata di Kabupaten Landak dan Provinsi Kalimantan Barat. Ketika berbicara tentang 
rumah panjang, ini adalah satu-satunya rumah panjang yang paling dekat dengan Kota Pontianak yang 
bisa ditempuh dengan perjalanan antara 3-4 jam menggunakan mobil. Dan Rumah Betang ini menjadi 
rujukan utama untuk dikunjungi para turis.

Faktor jauh dari pusat media atau kantor media juga menjadi kendala dalam mereka mengakses 
media, terutama bagi perempuan adat. Hampir semua kantor media cetak berada di Kota Pontianak. 
Meskipun jaraknya relatif dekat, hanya 3-4 jam dari Kampung Sahapm, tetapi bagi perempuan adat, 
jarak yang cukup jauh ini menjadi kendala.

Jarangnya penyuluhan ternyata juga menjadi salah satu penyebab kurangnya tingkat keinginan untuk 
mengakses media. Harus diakui bahwa minat baca perempuan adat setempat juga rendah. Namun 
mereka berkeinginan agar penyuluhan-penyuluhan dan program pembangunan yang dikerjasamakan 
dengan mereka bersifat kontinyu/berkesinambungan, sehingga mampu memupuk minat baca dan  
menambah pengetahuan tentang media. Ketika ditanya apakah pernah diadakan sosialisasi tentang 
pentingnya media, semua peserta FGD menjawab kompak, “tidak pernah ada sosialisasi.” Sepertinya 
hal ini tidak masuk akal, namun demikianlah yang terjadi pada masyarakat adat yang jauh dari kota.

Demikian juga dengan perilaku media, terutama para jurnalisnya. Ketika menggali informasi mengenai 
Rumah Betang Sahapm, yang digali hanya melulu mengenai profil Rumah Betangnya. Nyaris tidak 
pernah ada penggalian informasi mengenai persoalan sosial kemasyarakatan yang ada di Rumah 
Betang Sahapm. Lebih parah lagi, perempuan adat jarang menjadi narsumber atau digali informasinya, 
padahal masih ada perempuan adat yang paham tentang sejarah Rumah Betang Sahapm. Jurnalis 
media minimal bisa bertanya mengenai masalah kehidupan perempuan adat sehari-hari atau 
mengangkat profil penghuni tertua Rumah Betang yang masih hidup hingga sekarang. Semua orang 
Rumah Betang Sahapm tahu bahwa penghuni Rumah Betang yang tertua adalah Maris atau yang biasa 
disapa We’ Kino yang berusia kurang lebih 104 tahun atau juga mengangkat profil Sa’ inon, ibunda 
Adriana yang kini berusia 94 tahun dan masih dalam kondisi segar bugar.

Kebijakan media cetak memang dapat dipahami. Ada asas yang disebut proximity. Asas ini mengandaikan 
kedekatan emosional seseorang yang dikaitkan dengan tiras cetak. Jika di suatu daerah banyak 
pembacanya, maka berita dari daerah itulah yang banyak diekspos. Hal ini sebenarnya merupakan 
alasan klasik mengapa pemilik media enggan mengekspos sesuatu yang kurang menguntungkan 
mereka. Logika ini sebenarnya bisa dibalik dengan pernyataan bahwa kualitas (mutu) tulisanlah yang 
justru memengaruhi tiras. Media cetak atau koran lokal tidak akan mengalami kerugian jika secara 
berkala, katakanlah satu bulan sekali, memuat berita mengenai kejadian yang ada di sekitar Rumah 
Betang Sahapm. Sudah seharusnyalah media mendekatkan diri dengan kelompok mana pun di mana 
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pun mereka berada. Media harus sering berkunjung ke Sahapm yang notabene merupakan situs 
budaya. Media perlu mengembangkan sikap merakyat. Distribusi media cetak juga harus sampai ke 
kampung seperti Rumah Betang Sahapm (Albertus dan Louis, wawancara, 27/6/2012).

Faktor eksternal di atas tentu bukan penentu tunggal penyebab akses perempuan adat terhadap media 
lemah. Faktor internal ternyata juga cukup berpengaruh. Peserta FGD dengan jujur mengatakan bahwa 
warga setempat cenderung tidak mau memegahkan diri melalui media (nana’ ada nang mao’ dilaga’i man 
inak mao’ ngalaga’i diri’/Tidak ada yang mau dieksposkan dan tidak mau mengekspos diri). Hal ini bisa 
jadi terkait dengan budaya patriarki atau memang sebuah sikap bersahaja yang selalu merendahkan 
diri, tidak mau menyombongkan diri. Atau justru karena sifat minder yang masih melekat dalam diri 
mereka akibat kurangnya pemberdayaan dari pihak pemerintah dan stakeholder lainnya. Persoalan ini 
perlu digali dengan studi lebih mendalam.

Masalah internal menyangkut sikap kurang berani membuka diri juga berkaitan dengan proses 
pemberdayaan yang minim di bidang media. Andaikata mereka telah diberi pemahaman tentang 
pentingnya media, barangkali sikap menutup diri bisa dikurangi. Soal tiadanya potensi perempuan 
adat yang mau diangkat ke permukaan sesungguhnya merupakan sesuatu yang relatif. Perempuan 
adat sesungguhnya mempunyai potensi yang layak diekspos di media cetak. Meskipun tidak ada 
perempuan dari daerah setempat yang prestasinya menonjol secara individu atau kelompok, masih 
banyak persoalan lain yang bisa diangkat ke permukaan. Sebagaimana diungkapkan oleh Yuliana A., 
”Suatu saat ada keinginan kami untuk diekspos ke media. Hanya saja masalahnya di diri kami sendiri 
yang belum siap diekspos ke media.” (Yuliana A, wawancara, 27/6/2012).

Menurut Louis, beberapa faktor yang menghambat akses perempuan adat terhadap media antara 
lain karena pengaruh televisi. Televisi membuat orang malas membaca dan malas bersosialisasi. 
Sekitar 50% warga di Rumah Betang Sahapm telah memiliki televisi, sedangkan warga yang tinggal di 
rumah tunggal sekitar kawasan Betang bahkan masing-masing mempunyai televisi lengkap dengan 
parabolanya. Telepon seluler (handphone) juga menjajah pikiran warga sehingga membuat mereka asyik  
dengan dirinya sendiri.  Media elektronik ini seperti pisau bermata dua: di satu sisi diperlukan namun 
di sisi lain bisa berdampak merugikan. Loncatan budaya dari budaya tradisi lisan ke budaya baca dan 
ke budaya tontonan memang tidak terbendung. Loncatan budaya itu menimbulkan kekagetan budaya 
(culture shock) khususnya bagi perempuan adat, tak terkecuali yang ada di Rumah Betang Sahapm.  
Produk teknologi informasi seperti televisi dan handphone telah masuk ke dalam kehidupan sehari-hari 
warga termasuk perempuan adat di Rumah Betang Sahapm.

Masuknya media-media tersebut diterima dengan baik oleh warganya. Oleh sebab itu, menolak 
masuknya berbagai produk teknologi informasi tersebut sama saja dengan mengingkari realitas sosial 
yang sedang berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Akan lebih konstruktif melakukan upaya-
upaya penyadaran akan dampak negatif dari produk-produk tersebut serta meningkatkan kesadaran 
bermedia bagi warganya. Lebih bijak lagi jika masyarakat mampu memanfaatkan produk-produk 
tersebut untuk memperkuat dan meningkatkan efektivitas usaha-usaha pemberdayaan budaya lokal.

Pengaruh lain adalah re-grouping kampung-kampung menjadi satu desa. Hal ini mengurangi otoritas 
kampung, terutama kampung yang berada di Rumah Betang. Dulu, urusan administrasi dan birokrasi 
tidak berbelit-belit karena hanya mengurus satu Rumah Betang saja. Hal ini mempermudah komunikasi 
dengan semua pihak, termasuk kelompok perempuan adat. Kini, komunikasi sulit terjalin dengan baik 
karena penggerak perempuan adat lebih banyak mengurus persoalan lain. 

Pengaruh dewan adat bentukan pemerintah era Orde Baru juga turut menghancurkan tatanan dan 
struktur sosial di Rumah Betang. Hal ini karena pengurus adat yang dibentuk oleh dewan adat Dayak 
terkadang tidak mengerti tentang adat istiadat namun mengurus adat, sehingga hanya menjadi corong 
pemerintah serta para pemilik modal. Secara tidak langsung, hal ini berdampak pada struktur sosial 
masyarakat di Rumah Betang. Budaya individualisme semakin menguat, tingkat kecurigaan antarwarga 
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menguat, akibatnya sikap solidaritas pun menurun. Akibat merosotnya solidaritas ini, tidak banyak 
perempuan adat yang sadar untuk mengorganisir diri dalam kelompok. Contohnya, masih banyak 
perempuan adat yang tidak aktif dalam kegiatan anyam-menganyam, menenun dan menanam sayur 
mayur. 

Otokritik persoalan akses perempuan adat terhadap media dilontarkan oleh peserta FGD. Mereka 
menyadari bahwa hampir seluruh waktu mereka digunakan untuk mengurus kerumahtanggaan 
dan bekerja sebagai petani. Hal ini berdampak pada waktu dan tenaga untuk membaca dan berpikir 
mengenai pentingnya media bagi mereka. Tetapi mereka masih optimis, jika ada pemberdayaan 
berkesinambungan mengenai pentingnya media, maka minat baca dan pengetahuan mengenai 
pentingnya media cetak pasti bertambah. Dengan demikian, mereka akan menerima manfaat dari 
pemberdayaan itu.

Kritik juga dilontarkan oleh Albertus dan Louis selaku penggerak perempuan adat di Rumah Betang 
Sahapm. Menurut mereka, belum ada upaya perempuan adat di Rumah Betang Sahapm untuk 
mengakses media. Perempuan adat harus menampilkan kreativitas mereka agar bisa diekspos oleh 
media. Mereka harus berkelompok karena tidak ada individu yang mempunyai kelebihan dari yang 
lain. Permasalahan yang mereka hadapi ada dua sisi. Sisi pertama, media tidak menggali informasi 
dari perempuan adat, di sisi lain, perempuan adatnya sendiri tidak mempunyai kreativitas untuk 
mengembangkan diri. Menurut Albertus dan Louis, salah satu penyebabnya karena ‘sering dikasih ikan 
dan tidak diberikan pancing’. Ini salah pembinaan (Albertus dan Louis, wawancara, 27/6/2012).

Kebetulan yang dialami Adriana dalam mengakses dan diakses media adalah sebuah pelajaran menarik 
bagi pemilik media (terutama para jurnalis) dan juga bagi perempuan adatnya. Mengapa disebut 
kebetulan, karena peristiwa mistis mengenai mimpi yang dialami Adriana terkait pembongkaran 
Rumah Betang Sahapm menjadi topik hangat ketika itu. Tentulah di era sekarang tidak harus ada  
peristiwa mistis atau peristiwa yang luar biasa untuk memberi kesempatan kepada perempuan adat 
dalam mengakses dan diakses oleh media, terutama media cetak. 

4.  Penutup

4.1.  Hak Akses yang Harus Diperjuangkan
Menyimak permasalahan yang dihadapi oleh perempuan adat di Rumah Betang Sahapm dalam 
mengakses media, ternyata media cetak masih minim perhatian terhadap Rumah Betang Sahapm. 
Padahal Rumah Betang Sahapm merupakan salah satu situs budaya yang juga menjadi andalan 
pariwisata di Kabupaten Landak dan Provinsi Kalimantan Barat. Ketika berbicara tentang rumah 
panjang, ini adalah satu-satunya rumah panjang terekat dengan Kota Pontianak, yang bisa ditempuh 
dengan perjalanan antara 3-4 jam menggunakan mobil.

Faktor jauh dari pusat media atau kantor media juga menjadi kendala bagi perempuan adat dalam 
mengakses media cetak. Hampir semua kantor media cetak berada di Kota Pontianak. Meskipun 
jaraknya relatif dekat, hanya 3-4 jam dari Kampung Sahapm, tetapi bagi perempuan adat, jarak yang 
cukup jauh ini menjadi kendala.

Jarangnya penyuluhan ternyata juga menjadi salah satu penyebab kurangnya tingkat keinginan untuk 
mengakses media. Harus diakui bahwa minat baca perempuan adat setempat juga rendah. Namun 
mereka berkeinginan agar penyuluhan-penyuluhan dan program pembangunan yang dikerjasamakan 
dengan mereka bersifat kontinyu, sehingga mampu memupuk minat baca dan menambah pengetahuan 
tentang media.

Demikian juga dengan perilaku media, terutama para jurnalisnya. Penggalian informasi mengenai 
Rumah Betang Sahapm melulu berkisar pada profil Rumah Betangnya. Nyaris tidak pernah ada 
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penggalian informasi mengenai persoalan sosial kemasyarakatan yang ada di Rumah Betang Sahapm. 
Perempuan adat juga jarang menjadi narasumber atau digali informasinya.

Kebijakan media cetak memang dapat dipahami. Ada asas proximity (kedekatan), yang sering menjadi 
alasan klasik pemilik media yang enggan meliput sesuatu yang kurang menguntungkan mereka. 
Logika terkait keuntungan/laba ini sebenarnya bisa dibalik dengan menyatakan bahwa justru kualitas 
tulisanlah yang memengaruhi tiras (penjualan media). Koran, majalah, tabloid lokal tidak akan 
mengalami kerugian ketika mereka berkomitmen untuk secara berkala memuat berita atau ulasan 
mengenai yang ada di sekitar Rumah Betang Sahapm. Sudah seharusnyalah media mendekatkan diri 
dengan kelompok mana pun di mana pun mereka berada.

Selain faktor eksternal tersebut, faktor internal pun ternyata cukup berpengaruh. Warga setempat 
cenderung tidak mau memegahkan diri melalui media (nana’ ada nang mao’ dilaga’i man inak mao’ 
ngalaga’i diri’/Tidak ada yang mau dieksposkan dan tidak mau mengekspos diri). Hal ini bisa jadi terkait 
dengan budaya patriarki atau memang sebuah sikap bersahaja yang selalu merendahkan diri, tidak 
mau menyombongkan diri. Atau justru karena sifat minder yang masih melekat dalam diri mereka 
akibat kurangnya pemberdayaan dari pihak pemerintah dan stakeholder lainnya. Persoalan ini perlu 
digali dengan studi lebih mendalam.

Masalah internal menyangkut sikap kurang berani membuka diri juga berkaitan dengan proses 
pemberdayaan yang minim di bidang media. Andaikata mereka telah diberi pemahaman tentang 
pentingnya media barangkali sikap menutup diri bisa dikurangi. Kesadaran kadang kala harus 
ditumbuhkan dan dipupuk terus menerus. Ini memang pekerjaan yang terkesan gampang namun  
cukup sulit dipraktikkan. Tidak bisa dilakukan dengan cara hit and run. Bisa jadi, karena orang silih 
berganti datang ke Rumah Betang Sahapm, mereka memproteksi diri sedemikian rupa.

Tidak dapat disangkal bahwa keterbatasan perempuan adat terhadap akses informasi menjadikan 
mereka harus berkejaran mengatasi ketertinggalan dan pada saat bersamaan harus terlibat dalam 
proses-proses pengambilan keputusan strategis yang mempengaruhi posisi perempuan adat di 
berbagai tingkatan mulai dari komunitas, organisasi, dan bernegara. Hal ini membuat keterlibatan 
perempuan adat belumlah optimal. Kesetaraan masih harus diperjuangkan oleh perempuan adat.

Banyak masalah yang dihadapi oleh perempuan adat. Mereka menerima dampak langsung akibat 
pembangunan yang kurang mengakomodir kepentingan perempuan adat. Mereka menghadapi 
diskriminasi tidak hanya karena mereka asli, tetapi juga karena mereka adalah perempuan. Pengenaan 
proyek pembangunan tidak tepat dalam wilayah adat telah menyebabkan mereka termarginalisasi 
terhadap sumber mata pencaharian hidup seperti pertanian subsisten yang biasanya dikendalikan 
oleh perempuan adat. Perpindahan masyarakat adat dari tanah mereka karena skala besar proyek-
proyek pembangunan seperti pembangunan bendungan, operasi pertambangan atau perkebunan 
skala besar, berdampak drastis pada perempuan adat. Padahal banyak pelestarian sumber daya alam 
yang dilakukan oleh perempuan adat dan tidak bisa lagi dipraktikkan karena praktik pembangunan 
yang merusak. 

Idealnya, apa yang menjadi persoalan bagi perempuan, termasuk perempuan adat, muncul dari 
kalangan perempuan itu sendiri. Persoalan spesifik yang dihadapi perempuan berkaitan dengan 
posisinya sebagai perempuan dan batasan persoalan ini biasanya dikaitkan dengan konsep diskriminasi 
dan subordinasi peran perempuan di rumah tangga, sistem usaha, tradisi komunitas dan negara (Ratih 
Dewayanti, 2003:84). Dengan banyaknya persoalan yang dihadapi perempuan dan juga perempuan 
adat, wajar jika mereka mengalami kesulitan dalam mengakses dan diakses oleh media.

Menyimak kenyataan di atas, rasanya masih jauh panggang dari api untuk melihat kondisi perempuan 
adat terekspos di media, terutama di media cetak. Dengan demikian, sulit untuk berharap bahwa tiga 
peraturan penting yang terkait dengan akses terhadap media bisa terimplementasi di tingkat akar 
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rumput, terutama di kalangan perempuan adat. Semua komponen mestinya menjalankan amanah 
yang tertuang dalam UUD 1945, Deklarasi PBB tentang Masyarakat Adat, dan Deklarasi PBB tentang 
Hak Asasi Manusia yang terkait dengan akses terhadap media. Bukankah negara turut menjamin hak-
hak tersebut?

4.2.  Persoalan Akses yang Harus Dikerjakan
Catatan penting dari hasil FGD dengan perempuan adat di Rumah Betang Sahapm dan juga 
pendapat yang dilontarkan oleh penggerak perempuan adat setempat patut diperhatikan. Mereka 
merekomendasikan supaya pemerintah memberi penyuluhan tentang media secara umum. Badan 
informasi yang ada di daerah harus sering melakukan sosialisasi. Penyuluhan tentang minat baca juga 
harus sering dilakukan oleh pemerintah dan stakeholder terkait. Media cetak juga diharapkan lebih 
merakyat dan memperluas jangkauannya sampai ke pedalaman.

Berdasarkan hasil penelitian ini, telah ditemukan faktor eksternal dan internal yang berkaitan dengan 
akses terhadap media. Faktor-faktor tersebut perlu dikaji lebih dalam. Kajiannya dapat dilakukan 
dari sudut pandang sosiologis, mengingat faktor eksternal dan internal itu terkait langsung dengan 
persoalan sosial kemasyarakatan yang sedang terjadi di masa kini. Membongkar kesadaran kritis 
pemilik dan pekerja media adalah pekerjaan selanjutnya untuk menuntaskan persoalan akses 
terhadap media agar tidak dipersalahkan kepada pemilik dan pelaku media. Kesadaran perempuan 
adat akan pentingnya akses terhadap media juga harus dibongkar. Pekerjaan ini memang sulit dan 
harus dilakukan jika kita ingin menempatkan perempuan adat pada posisi yang sesungguhnya: bukan 
sebagai objek melainkan subjek. Kita juga tidak ingin melihat peraturan-peraturan yang begitu baik 
tetapi dalam implementasinya di akar rumput hanya lip service semata.

Selain itu, mengingat durasi penelitian ini cukup singkat, dikhawatirkan bahwa dampaknya tidak 
signifikan bagi perkembangan perempuan adat setempat. Ada baiknya jika melakukan penelitian lebih 
lanjut perlu menggunakan pendekatan penelitian partisipatori. Dalam konteks pemberdayaan bagi 
perempuan adat di Rumah Betang Sahapm, penelitian partisipatori dapat menciptakan peningkatan 
kepedulian masyarakat terhadap sumber daya dan menggerakkan mereka untuk terlibat dalam 
pembangunan yang mandiri (Brigitte Holzner, 2003:115).

Pihak pemerintah juga harus berinisiatif melakukan pemberdayaan terhadap perempuan adat terkait 
akses terhadap media. Dalam konteks ini, negara perlu mengambil langkah-langkah yang konstruktif 
untuk memastikan bahwa perempuan adat dijamin hak-haknya dalam mengakses dan diakses oleh 
media serta tidak terdiskriminasi oleh media.
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AMAN Riau 

1.  Pengantar

Media sebagai alat penyebar informasi dan isu-isu di seluruh Indonesia selayaknya bersifat netral dan 
tidak memihak ke manapun. Pers juga berperan dalam pemenuhan hak Masyarakat Adat di bidang 
informasi yang tersebar di pelosok Indonesia, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-undang 
Nomor 40 Tahun 1999 yang dikutip dari laporan riset JURnal Celebes.

Namun hingga saat ini, amanat yang dimandatkan kepada media tersebut tampaknya belum 
terealisasikan dengan baik, terutama di tingkat komunitas adat atau lokal. Hal ini tercermin dalam 
pengalaman masyarakat adat Kenegerian Batu Sanggan yang saat ini menjadi korban kebijakan yang 
memihak kepentingan tertentu. Beberapa kawasan adat, tanah adat yang yang dulunya merupakan 
kawasan tanah ulayat/tanah adat kini disulap menjadi kawasan lindung Suaka Margasatwa Bukit 
Rimbang-Bukit Baling (SM BRBB), salah satu kawasan konservasi yang berada di Provinsi Riau. Lokasi 
ini merupakan bagian dari landscape Tesso Nilo – Bukit Tigapuluh dan ditetapkan sebagai kawasan 
lindung melalui Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.149/V/1982 tanggal 21 Juni 1982 dengan 
luas ± 136.000 Ha. Secara administratif, kawasan ini masuk dalam wilayah Kabupaten Kampar dan 
Kabupaten Kuantan Singingi.

Minimnya sosialisasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat ditambah dengan kurangnya jaringan 
informasi di tingkat komunitas adat yang berjarak tempuh jauh dari pusat kecamatan atau kota, 
membuat masyarakat adat ini bagaikan anak ayam yang kehilangan induk.

Masyarakat adat Kenegerian Batu Sanggan yang merupakan masyarakat adat asli Suku Melayu Riau 
dan mayoritas beragama Islam, telah tinggal di wilayah tersebut jauh sebelum tahun 1954. Mereka 
hidup turun-temurun berdasarkan asal-usul dari nenek moyang mereka yang dibekali dengan tataran 
adat istiadat yang tersalur dari Pagaruyung Minang Kabau.

Pada 1978 masyarakat adat Batu Sanggan dilanda banjir bandang, namun peristiwa ini samasekali 
tidak  terekspos di media, baik media cetak maupun televisi. Musim kemarau pada 1997 secara spesifik 
juga tidak diliput oleh media massa. Pada tahun 2011 lokasi tempat tinggal masyarakat adat Batu 
Sanggan kembali dilanda banjir bandang. Namun demikian, publikasi di media massa hanya muncul 
pada hari kejadian, sementara pada hari-hari lain tidak ada publikasi, sehingga menghambat adanya 
aliran donasi. Kurangnya liputan dari media ini sungguh disayangkan, mengingat masyarakat adat 
Batusanggan sangat tergantung pada sungai, sebagai sumber air bersih dan transportasi, sehingga 
adanya kemarau atau banjir bandang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat adat.

Bertolak dari peristiwa yang dialami oleh masyarakat adat ini, maka Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 
Wilayah Riau yang disingkat dengan AMAN Riau melakukan sebuah riset kecil tentang hubungan media 
dengan masyarakat adat. 

Hubungan Media dengan Masyarakat 
Adat Kenegerian Batu Sanggan
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Penelitian ini diharapkan dapat memperlihatkan peta keberpihakan media lokal di Riau, sekaligus 
menjawab pertanyaan terkait apakah selama ini media betul-betul tidak mengetahui keberadaan 
masyarakat adat yang hidup di dalam kawasan hutan lindung tersebut.

Hasil riset yang dibantu oleh CIPG & HIVOS ini diharapkan dapat menambah kepuasan masyarakat 
Kenegerian Batu Sanggan atas status keberadaannya saat ini dan mendorong keinginan untuk 
bernegosiasi dalam perebutan hak kepemilikan wilayah, sebab selama ini masyarakat adat telah 
menjadi salah satu pihak yang sering dirugikan oleh pembangunan tiga dasawarsa, baik di bidang 
politik, ekonomi, hukum, informasi, sosial dan budaya, walaupun kenyataannya masyarakat adat 
merupakan elemen terbesar dalam struktur bangsa dan negara.

Melihat kesenjangan yang terjadi di masyarakat Batu Sanggan ini, AMAN Wilayah Riau mencoba 
melakukan riset kecil ini, yang pendanaannya dibantu juga oleh CIPG dan HIVOS.

Tema riset ini adalah “Hubungan Media dengan Masyarakat Adat Kenegerian Batu Sanggan”.

1.1.  Latar Belakang
Suaka Margasatwa Bukit Rimbang-Bukit Baling (SM BRBB), salah satu kawasan konservasi yang berada 
di Provinsi Riau, merupakan bagian dari landscape Tesso Nilo – Bukit Tigapuluh. Kawasan ini ditetapkan 
sebagai kawasan lindung dengan luas ± 136.000 Ha  melalui Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor 
Kpts.149/V/1982 tanggal 21 Juni 1982. Secara administratif, kawasan ini termasuk dalam wilayah 
Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi.

Penetapan wilayah ini sebagai kawasan suaka margasatwa didasarkan pada pertimbangan karakteristik 
ekosistem yang khas, yaitu ekosistem hutan hujan daratan rendah dengan potensi keanakeragaman 
hayati yang tinggi sehingga menjadi penyangga sistem kehidupan di sekitarnya. Kawasan ini memiliki 
potensi kekayaan bernilai tinggi dengan sumber daya alam yang berlimpah. Sumber pendapatan 
ekonomi terkandung dalam karet, rotan, damar, kayu, buah-buahan, rempah-rempah, dan sayur. 
Selain itu, keberadaan sungai (air) dimanfaatkan juga sebagai sumber ekonomi yang menghasilkan 
ikan melimpah; seperti tampak dalam adanya Lubuk Larangan8.  

Dengan adanya Lubuk Larangan masyarakat adat Batu Sanggan ini, secara otomatis hutan di sekitar 
sungai akan terjaga dengan baik. Menurut masyarakat adat, jika di sepanjang sungai masih ada 
penebangan liar, maka sungai tidak akan bersih dan jernih, sehingga Lubuk Larangan tidak bisa 
dipanen.

Kawasan Rimbang Baling terutama di Wilayah Kampar Kiri dihuni oleh masyarakat adat yang terbagi 
ke dalam empat kekhalifahan. Keempat kekhalifahan ini merupakan komunitas anggota Aliansi 
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). 

Pemerintah kemudian membagi wilayah kekhalifahan ini menjadi beberapa desa dan menggunakan 
birokrasi pemerintahan desa. Yang menarik adalah bahwa masyarakat adat di empat kekhalifahan 
menggunakan kedua sistem pemerintahan ini secara bersamaan. Berdasarkan pengamatan Aliansi 
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Riau selama lima tahun terakhir di Kekhalifahan Batu Sanggan, 
Kekhalifahan Kuntu, dan Kekhalifahan Ludai; fungsi administrasi desa dijalankan oleh birokrasi desa, 
sedangkan fungsi politik dalam pengambilan keputusan lebih banyak diperankan oleh pranata adat. 
Keputusan itu nantinya dijalankan oleh birokrasi desa. Situasi ini didukung oleh kebijakan pemerintah 
Kabupaten Kampar yang mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 12 tahun 1999 tentang 
Pengakuan Hak Tanah Ulayat.

8  Lubuk Larangan adalah sebuah kawasan aliran sungai yang menurut kesepakatan aturan adat; segala 
tindakan mencari ikan dengan menjala dan meracun adalah dilarang dan ketika ada kesepakatan bersama baru 
bisa dipanen secara kompak. Hasil panenan Lubuk Larangan tersebut akan dilelang berdasarkan harga tertinggi. 
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Ironisnya, ekosistem yang telah dilindungi melalui penetapan Kawasan Suaka Margasatwa sedang 
mengalami tekanan eksternal yang deras akibat adanya praktik-praktik eksploitasi sumber daya 

alamnya. Bersama masyarakat, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Riau telah mengidentifikasi 
illegal logging sebagai ancaman paling serius bagi Kawasan Bukit Rimbang Baling mengingat selama 
tujuh tahun terakhir, ketidakjelasan status kawasan ini telah dimanfaatkan oleh para cukong untuk 
melakukan illegal logging di hampir seluruh kawasan.

Persoalan ini telah mendorong masyarakat untuk mengambil langkah ekstra guna mencegah hal 
serupa terjadi di dalam kawasan potensial lainnya. Dalam banyak kasus, ditemukan adanya sikap 
antipati masyarakat terhadap upaya perlindungan oleh pihak pengelola Suaka Margasatwa Bukit 
Rimbang-Bukit Baling yang mengindikasikan bahwa perencanaan dan sosialisasi mengenai kawasan 
lindung ini sangat buruk. Kebijakan top down ini terbukti gagal mendorong munculnya inisiatif dan 
kekuatan  masyarakat  dalam  menentukan  dan  mengatur  dirinya  sendiri.

Banyaknya masalah yang timbul di masyarakat bisa dikatakan sangat jarang terekspos ke publik. Peran 
media dalam menyampaikan permasalahan yang ada dirasa kurang, sehingga respon pengambil 
kebijakan akhirnya juga lambat. Mengingat peran media untuk menyampaikan hal ini ke publik sangat 
dibutuhkan, AMAN Riau bermaksud meneliti sejauh mana hubungan media dengan masyarakat, 
khususnya yang berada di Kekhalifahan Batu Sanggan.

1.2. Tujuan, Metode, dan Pertanyaan Riset

1.2.1.  Tujuan Penelitian
Studi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana peran media dalam menyampaikan informasi terkait 
keberadaan masyarakat di dalam kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling serta sejauh 
mana informasi yang disampaikan bisa mempengaruhi kebijakan terkait kehidupan masyarakat 
adat di sana. Dalam tujuan tersebut, terkandung beberapa ide untuk memantau, meninjau, dan juga 
memetakan keberpihakan media yang ada di Riau sekaligus melihat seberapa pentingkah masyarakat 
adat bagi media untuk diberitakan dengan mencermati pernah atau tidaknya media memberitakan 
isu-isu yang beredar di Masyarakat Adat yang  berada di Bukit Rimbang Bukit Baling. 

1.2.2.  Metode
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan instrumen wawancara mendalam terhadap 
responden. Responden pertama adalah masyarakat adat, pemangku adat, yang betul-betul berdomisili 
di Kenegerian (desa) Batu Sanggan tersebut, yang terletak di kecamatan Kampar kiri Hulu, Kabupaten 
Kampar, Provinsi Riau. Jumlah responden yang diambil dari Masyarakat Adat adalah tiga orang.

Responden yang pertama ditemui di Masyarakat Adat Batu Sanggan adalah Bapak Amirzan selaku 
wakil kepala Desa, Bapak Abdul Jalil yang menjabat sebagai Pemangku Adat di bidang Ninik Mamak, 
dan Roni Handri selaku kawula muda (anggota pemuda).

 Kami juga mewawancarai rekan-rekan dari enam media lokal di Riau. Mereka adalah  Tribun  Pekanbaru 
(media cetak), Haluan Riau, Harian Vokal, Riau Pos, Harian Metro Riau, dan Riau Terkini.com (media 
online). Target responden dari enam media ini adalah jurnalis dan pimpinan redaksi media itu sendiri. 
Daftar lengkap responden dapat dilihat pada apendiks.

Pengambilan data pertama dimulai dengan mendatangi kampung atau Desa Batusanggan Kecamatan 
Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, pada tanggal 1-2 Juni 2012, sementara pengambilan 
data tahap kedua dari rekan-rekan media dilakukan pada periode 5 Juni 2012 sampai 15 Juni 2012.

1.3.  Struktur/Alur Laporan
Sebagai lanjutan dari bab ini, Bab II akan menyoroti perspektif/sudut pandang teoritis yang digunakan 
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untuk menjelaskan dan memahami hubungan media dan masyarakat adat. Sudut pandang teoritik 
ini kemudian digunakan secara reflektif di sepanjang laporan penelitian demi memberi penekanan 
mengenai pentingya masyarakat adat dalam kaitannya dengan media. Bab III menyajikan temuan-
temuan utama dari penelitian. Di bagian ini, dijelaskan hasil-hasil temuan di lapangan, baik dari pihak 
masyarakat adat Batu Sanggan maupun dari pihak media. Terakhir, Bab IV merupakan refleksi dan 
sintesis yang isinya merangkum temuan-temuan penelitian yang menunjukkan hubungan masyarakat 
adat Batu Sanggan dan media. Bab ini menawarkan agenda yang mungkin dijalankan oleh pihak-pihak 
terkait.

2.  Hasil Studi Pustaka: Beberapa Sudut Pandang Teoritis

Undang-undang Dasar Indonesia 1945 jelas menjamin hak warga negara untuk berkumpul dan 
berpendapat sebagaimana tertuang dalam beberapa pasal berikut.

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan 
sebagainya (pasal 28 UUD 1945).

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Pasal 
28 E Ayat 3 UUD 1945, Amandemen Kedua).

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan 
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 
mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang 
tersedia (Pasal 28F UUD 1945, Amandemen Kedua).

Menimbang hal di atas, partisipasi publik telah dipastikan dan dijamin dalam konstitusi. Kebebasan 
berpendapat dan mendapatkan informasi juga merupakan amanat Reformasi 1998. Guna memperluas 
partisipasi publik tersebut, akses informasi yang berkualitas merupakan sebuah prasyarat. Dalam 
hal ini, reformasi tidak hanya mendemokratisasikan sistem politik, melainkan juga sistem sosial 
secara keseluruhan; termasuk keterlibatan publik setiap hari. Hal ini berlaku tanpa kecuali, termasuk 
masyarakat adat sebagai salah satu elemen warga negara Indonesia. Menyangkut hal ini, kebutuhan 
akan demokrasi tentu menuntut adanya media yang terbuka, independen, dan dapat dipercaya yang 
mampu mematuhi prinsip-prinsip masyarakat demokratis dan berbudaya. Tuntutan akan partisipasi 
dan keterlibatan publik dalam pemerintahan mensyaratkan kebebasan pers. Media harus mampu 
mendorong partisipasi warga negara dalam memperoleh, menghasilkan, dan menyebarkan informasi.  
Meski demikian, hal tersebut belumlah cukup untuk memastikan transformasi menyeluruh dari ranah 
publik. Mekanisme-mekanisme lain juga harus dijaga guna menjamin agar publik mendapatkan 
hak-haknya. Menurut Habermas (1989), jaminan konstitusional atas ranah publik tidak selalu dapat 
dijalankan dengan baik karena sangat dipengaruhi oleh para aktor politik dan kebudayaan. Di sini, 
media berperan penting dalam membuka wacana, memicu kesadaran, membangun diskusi, dan 
mengatur agenda.

Melihat kondisi ini, sebuah pertanyaan dasar dapat dikemukakan mengenai apakah hak-hak 
konstitusional masyarakat adat yang termasuk dalam UUD 1945 Pasal 28 E Ayat 3 dan 28 F sudah 
terpenuhi oleh negara atau malah sebaliknya. 

2.1.  Fungsi Media
Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya pasal 3, menegaskan bahwa pers 
nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. 
Peran dan fungsi ini kemudian ditegaskan lagi pada pasal 6 yang menyatakan bahwa pers nasional 
melaksanakan peranan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar 
demokrasi, dan yang tergolong dengan masyarakat ini, termasuk juga masyarakat adat, lokal, dan 
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mereka juga mengakui negara jika negara juga mengakui mereka.

Terkait keberadaan masyarakat adat yang tersebar di berbagai pelosok Indonesia serta kondisi mereka 
yang relatif terbelakang, peran media sangat dibutuhkan, terutama dalam hal publikasi keberadaan 
masyarakat adat kepada khalayak luas agar pemerintah pun mendapatkan gambaran umum tentang 
suku, agama/kepercayaan, ciri khas, dan budaya dari masyarakat adat terkait.

Media juga berperan besar (menjalankan fungsi vital) dalam memberitakan isu-isu tentang konflik 
berkepanjangan yang sering terjadi di tingkat komunitas adat, seperti tentang lahan masyarakat 
adat yang seringkali terampas akibat izin pengelolaan kawasan yang terlalu bebas dikeluarkan oleh 
pemerintah.

2.2.  Masyarakat Adat 
Istilah “masyarakat adat” atau “masyarakat hukum adat” adalah dua istilah yang “serupa tapi tidak 
sama,” namun seringkali digunakan dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan dengan 
penggunaan yang berbeda-beda. Apabila dikaji lebih dalam maka sesungguhnya terdapat beberapa 
perbedaan di antara kedua penggunaan istilah tersebut.

Istilah masyarakat adat mulai disosialisasikan di Indonesia di tahun 1993 setelah sekelompok orang 
yang menamakan dirinya Jaringan Pembelaan Hak-hak Masyarakat Adat (JAPHAMA) yang terdiri dari 
tokoh-tokoh adat, akademisi dan aktivis ornop menyepakati penggunaan istilah tersebut sebagai 
suatu istilah umum pengganti sebutan yang sangat beragam. Pada saat itu, secara umum masyarakat 
adat sering disebut sebagai masyarakat terasing, suku terpencil, masyarakat hukum adat, orang asli, 
peladang berpindah, peladang liar dan terkadang sebagai penghambat pembangunan. Sedangkan 
pada tingkat lokal mereka menyebut dirinya dan dikenal oleh masyarakat sekitarnya sesuai nama suku 
mereka masing-masing. 

Sebagaimana ditetapkan dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara I yang diselenggarakan pada bulan 
Maret 1999 lalu, disepakati bahwa masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal 
usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, 
ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri (lihat Keputusan KMAN No. 01/KMAN/1999 dalam 
rumusan keanggotaan). Di tingkat negara-negara lain banyak istilah yang digunakan, misalnya first 
peoples di kalangan antropolog dan pembela, first nation di Amerika Serikat dan Kanada, indigenous 
cultural communities di Filipina, bangsa asal dan orang asli di Malaysia. Sedangkan di tingkat PBB telah 
disepakati penggunaan istilah indigenous peoples sebagaimana tertuang dalam seluruh dokumen yang 
membahas salah satu rancangan deklarasi PBB, yaitu draft of the UN Declaration on the Rights of the 
Indigenous Peoples.

Sedangkan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang mempunyai asal-usul leluhur 
yang hidup berdasarkan tatanan hukum adat yang berlaku di wilayahnya. Masyarakat Hukum Adat 
mempunyai hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat karena merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dalam dinamika masyarakat adat. Hukum adat adalah hukum yang sebagian 
besar tidak tertulis dan merupakan asas-asas atau prinsip-prinsip yang tumbuh dan berkembang 
dalam masyarakat adat, untuk mengatur hubungan-hubungan antar anggota masyarakat adat dalam 
suatu pergaulan hidup. Hukum adat memiliki sanksi bagi masyarakat adat yang tidak mematuhi nilai-
nilai yang yang berlaku di dalam kelompoknya.

Perbedaan yang tampak mencolok antara masyarakat adat dan masyarakat hukum adat adalah kata 
“hukum” di antara kata “masyarakat dan adat.” Jika kita menggunakan istilah masyarakat adat, maka 
ruang lingkup yang dimaksud masyarakat adat menjadi sangat luas. Hal ini karena masyarakat adat 
hanya menerangkan tentang adanya sekelompok orang yang memiliki asal usul leluhur (secara turun 
temurun) yang hidup pada wilayah geografis tertentu dan memiliki sistem nilai, ideologis, ekonomi, 
politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri. Padahal definisi konsep dari istilah tersebut tidak konkrit, 
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karena jika dilakukan identifikasi kelompok-kelompok masyarakat adat, maka akan ditemukan banyak 
“masyarakat adat baru” (grey area of indigenous peoples). Oleh karenanya, untuk mengantispasi hal 
tersebut, maka penggunaan istilah Masyarakat Hukum Adat dipandang lebih tepat dibandingkan 
dengan Masyarakat Adat, karena Masyarakat Hukum Adat mempunyai pranata hukum adat yang 
menunjukkan secara jelas keberadaan atau jati diri kelompok orang sebagai Masyarakat Hukum Adat 
(MHA).

Dengan demikian untuk mengatur atau menata kehidupan sosial masyarakat adat diperlukan hukum, 
sehingga penggunaan istilah yang tepat adalah Masyarakat Hukum Adat (MHA).

2.3.  Tinjauan Umum tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Sekitar Hutan dan Problem di 
Indonesia

Pandangan dasar masyarakat adat terhadap negara  sebagaimana dikemukakan alam konggres 
pertama pada 17 Maret 1999 di Jakarta sebenarnya sangat keras, yaitu “Kami tidak mengakui Negara, 
kalau Negara tidak mengakui kami”. Pandangan ini didasarkan pada kondisi masyarakat adat yang tidak 
terakomodasi dalam Negara menyangkut hak-hak dasarnya. Hal ini bisa kita lihat dari kategorisasi dan 
pendefinisian sepihak terhadap masyarakat adat sebagai “masyarakat terasing”, “peladang berpindah”, 
“masyarakat rentan”, “masyarakat primitif”, dan sebagainya. 

Untuk meluruskan persepsi publik tentang masyarakat adat, AMAN sebagai wadah organisasi 
masyarakat adat di Nusantara memberikan definisi yang lebih menyeluruh:

“Komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas 
suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial 
budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan 
masyarakatnya” (Konggres AMAN 1999)

Secara konstitusional, UUD 1945 mengakui dan menjamin keberadaan masyarakat adat. Hal ini 
tergambar dalam slogan “Bhinneka Tunggal Ika”, juga dalam UUD 1945.

‘’Pasal 18B ayat (2): hak-hak tradisional masyarakat [hukum] adat untuk mengurus dan mengatur 
masyarakatnya dan mengelola sumberdayanya diakui dan dihormati oleh negara.

‘’Pasal 28i ayat (3): identitas budaya dan hak-hak tradisional masyarakat [hukum] adat dihormati 
dan dilindungi oleh negara sebagai hak azasi manusia (amandemen kedua UUD 1945 Tahun 
1999).

Walaupun keberadaan hak-hak masyarakat adat sudah dijamin dalam Undang-undang Dasar, namun 
pada kenyataannya masyarakat adat seringkali dipinggirkan, terutama dalam pengelolaan SDA 
dan wilayah adat. Dalam konteks yang sama, masyarakat adat Batu Sanggan yang pada hakikatnya 
sudah berada di kawasan tersebut selama ratusan tahun lalu dan hidup secara turun temurun serta 
mengelola SDA dengan aturan-aturan adat mengalami hal yang sama. Pada tahun 1982, kawasan 
tersebut ditetapkan sebagai Suaka Margasatwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor 
Kpts.149/V/1982 tanggal 21 Juni 1982 dengan luas ± 136.000 Ha. Masyarakat adat Batu Sanggan sama 
sekali tidak tahu tentang penetapan kawasan ini karena tidak ada pemberitahuan sejak awal.

Penetapan tersebut menimbulkan kesenjangan dan konflik, terutama dalam pengelolaan SDA. Di satu 
sisi, masyarakat adat Batu Sanggan mengakui dan mengelola dengan aturan-aturan adat, tapi di sisi 
lain, negara melarang dengan alasan kawasan tersebut adalah kawasan yang dilindungi.

Inkonsistensi pemangku kebijakan dengan aturan-aturan yang ada membuat masyarakat adat semakin 
terdesak, padahal ada beberapa undang-undang terkait pengelolaan SDA yang mengakui kearifan 
masyarakat adat, yaitu: 
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•	 UU Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 Pasal 2 (4).  Hak menguasai dari Negara tersebut di 
atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat 
hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, 
menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.

•	 UU HAM No 39 Tahun 1999 Pasal 6. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan 
dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh 
hukum, masyarakat, dan Pemerintah. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk 
hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

•	 Pasal 10 (c) Convention on Biological Diversity. Melindungi dan mendorong pemanfaatan 
sumber daya alam hayati yang sesuai dengan praktik-praktik budaya tradisional, yang 
cocok dengan persyaratan konservasi atau pemanfaatan secara berkelanjutan;

Di tingkat global, pengakuan terhadap masyarakat adat dan hak-hak dasar mereka malah lebih 
progresif. Hal ini terbukti dengan adanya Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak 
masyarakat adat (UN Declaration on the Rights of the Indigenous People, Pasal 32), yang disetujui oleh 
Pemerintah RI pada 13 September 2007;

Masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas-prioritas dan 
strategi-strategi untuk pembangunan atau penggunaan tanah-tanah atau wilayah mereka dan 
sumber daya lainnya.

Negara akan berunding dan bekerjasama dalam cara-cara yang tulus dengan masyarakat adat 
melalui institusi-institusi perwakilan mereka sendiri supaya mereka dapat mencapai persetujuan 
yang bebas tanpa paksaan sebelum menyetujui proyek apapun yang berpengaruh atas tanah-
tanah atau wilayah mereka dan sumber daya yang lainnya, terutama yang berhubungan dengan 
pembangunan, pemanfaatan atau eksploitasi atas mineral, air, dan sumber daya mereka yang 
lainnya.

Negara akan menyediakan mekanisme yang efektif  untuk ganti rugi yang adil dan pantas 
atas aktivitas (pembangunan) apapun, dan langkah-langkah yang tepat akan diambil untuk 
mengurangi dampak kerusakan lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan budaya atau spiritual.

Secara landasan ideal, masyarakat adat telah diakui dan dijamin keberadaannya, namun pada kondisi 
riil hal itu tidak terjadi. Selain itu, Indonesia belum  memiliki undang-undang yang secara spesifik 
mengakui masyarakat adat. Saat ini  masyarakat adat tengah mengupayakan agar undang-undang 
tersebut disahkan. Problem ini terkait juga dengan problem lain, yakni tidak tersuarakannya persoalan 
masyarakat adat berikut hak-hak dasarnya melalui saluran informasi.

2.4.  Tinjauan Umum tentang Peran dan Fungsi Media di Indonesia 
Di Indonesia, literatur yang menjelaskan peran media dalam menyuarakan masyarakat adat dan 
hak-haknya boleh dikatakan masih sangat langka. Dalam kenyataanya peran media sebagai sarana 
informasi publik sangat dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah. Dalam konteks 
pemberitaan tentang masyarakat adat, media seringkali memposisikan dirinya sebagai watchdog.

Media massa kini tidak hanya mengemban fungsi sebagai sarana informasi dan komunikasi, tetapi 
media massa juga berkontribusi besar dalam perkembangan demokrasi. Peran media semakin vital 
seiring dengan perkembangan informasi teknologi, kini media massa menjadi kebutuhan utama bagi 
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masyarakat.

Pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya peran dan fungsi media lewat Undang-undang Nomor 
40 Tahun 1999 tentang pers. Pada pasal 3 UU Pers, ditegaskan bahwa pers nasional mempunyai 
fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Kemudian peran dan fungsi 
media ini dipertegas lagi pada pasal 6, bahwa pers nasional melaksanakan peranan memenuhi hak 
masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi 
hukum serta hak-hak asasi manusia, dan menghormati kebhinnekaan, mengembangkan pendapat 
umum berdasarkan informasi akurat, tepat dan benar. Dalam pasal ini, ditegaskan bahwa pers harus 
melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan 
umum, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Pasca-reformasi 1998, dan seiring runtuhnya rezim orde baru, media massa Indonesia mengalami 
kebebasan.

3.  Temuan Utama Penelitian

Masyarakat adat Batu Sanggan adalah masyarakat adat yang memiliki asal usul dan tanah ulayat, baik 
tanah untuk pemukiman maupun untuk pemakaman. Adapun, hak ikhwal mengenai tanah ini diatur 
dalam aturan-aturan adat yang diturunkan secara turun temurun dari masa nenek moyang.

Masyarakat adat Batu Sanggan sendiri telah tinggal di kawasan ini jauh sebelum Indonesia merdeka. 
Namun, persoalan timbul dan menjadi semakin rumit setelah daerah tempat tinggak mereka 
ditetapkan menjadi kawasan lindung. Penelitian ini menemukan bukti kurangnya peran media lokal 
di Riau dalam memberi informasi kepada masyarakat. Akibatnya, sampai saat ini masih saja di antara 
warga masyarakat adat yang bertanya sewaktu ditemui tim riset di lapangan Jalil pada 1 Juli 2012. 

3.1. Masyarakat Adat Batu Sanggan: Sejarah Singkat
Kenegerian Batu Sanggan merupakan kenegerian induk di Kekhalifahan Batu Sanggan, yang terdiri dari 
enam kenegerian. Pada tahun 1978, daerah ini terkena bencana banjir besar yang sangat merugikan 
masyarakat setempat. Sayang, bencana tersebut kurang terekspos oleh media.

Kenegerian Batu Sanggan yang terdiri dari empat dusun9, saat ini disebut dengan Desa Batu Sanggan, 
pada tahun 2004 mengalami pemekaran dan terpisah dua menjadi Desa Batu Sanggan dan Muaro Bio. 
Desa Batu Sanggan dan Muaro Bio secara administratif berada di dalam Kecamatan Kampar Kiri Hulu, 
Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. 
Masyarakat adat Kenegerian Batu Sanggan tetap bertahan dalam tekanan-tekanan yang terjadi, baik 
karena terisolasinya kampung dari hubungan luar, lambatnya pembangunan, kurangnya jaringan 
informasi, maupun tuduhan “perusak lingkungan” yang diberikan kepada masyarakat semenjak berada 
di dalam kawasan lindung. Masyarakat adat Batu Sanggan masih tetap mempertahankan aturan dari 
zaman nenek moyangnya seperti:

Jenis-jenis kepemilikan: sumber daya alam kawasan hutan adalah kawasan dengan kepemilikan komunal, 
kawasan pemukiman dan perkebunan adalah kawasan dengan kepemilikan pribadi yang diturunkan 
berdasarkan keturunan, kawasan sungai adalah kawasan yang kepemilikannya berkelompok. 

Pada tahun 1975, terjadi perpindahan penduduk yang cukup besar dari kampung. Hal ini disebabkan 
harimau selalu masuk ke dalam kampung pada waktu sore. Walaupun tidak ada korban jiwa, penduduk 
merasa khawatir dengan kejadian ini sehingga beberapa penduduk memutuskan untuk pindah. 
9  Penduduk desa Batu Sanggan berjumlah 434 jiwa, dengan jumlah kepala Keluarga (KK)  sebanyak 130 
KK, dengan jumlah laki-laki 237 jiwa dan perempuan  197 Jiwa. Sedangkan Desa Muaro Bio ini terbagi atas 4 Dusun. 
Jumlah kepala Keluarga (KK) Desa Muaro Bio  40 KK. Sumber penghidupan utama masyarakat adalah hasil kebun 
karet.
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Sekarang, perpindahan penduduk keluar kampung tetap terjadi akibat penetapan wilayah mereka 
sebagai kawasan lindung Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling (SM BRBB). 

Kenegerian Batu Sanggan memiliki fasilitas pendidikan mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai 
tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah

Umum (SMU), masyarakat harus menyekolahkan anak-anaknya paling tidak di SMU terdekat yang 
berada di Gema, ibukota kecamatan Kampar Kiri Hulu. Keterbatasan transportasi membuat siswa 
tidak dapat pulang setiap hari, sehingga orang tua terpaksa menyewa rumah sebagai tempat tinggal 
selama masa sekolah. Pada hari Sabtu, barulah para siswa pulang ke kampung masing-masing. Rata-
rata masyarakat di Batu Sanggan mengenyam pendidikan hanya sampai tingkat SMU.

Keterikatan Masyarakat terhadap Wilayah Adat dan Sungai
Wilayah adat memiliki kekayaan sumber daya alam berlimpah yang mampu memenuhi kebutuhan 
masyarakat adat Batu Sanggan. Keterikatan masyarakat adat ini juga menyangkut hal ekonomi, ekologi, 
budaya, flora, fauna, dan lingkungan hidup. Fungsi ekonomi yang terkandung dalam wilayah adat Batu 
Sanggan di antaranya adalah karet, rotan, damar, kayu, buah-buahan, rempah-rempah, dan sayur. 
Adapun fungsi ekologi di antaranya menjaga keseimbangan populasi harimau, babi, monyet, dan 
ular terkait keseimbangan serangan hama tanaman. Sedangkan air (sungai) yang berlimpah ikan juga 
mereka jadikan sebagai sumber ekonomi, seperti adanya Lubuk Larangan. Adanya Lubuk Larangan 
masyarakat adat Batu Sanggan ini secara otomatis bermanfaat dalam menjaga hutan di sekitar sungai 
bersih dan jernih sehingga dapat dipanen. Sebaliknya, penebangan liar akan berakibat pada hasil 
panenan dan kejernihan sungai. 

Problem Masyarakat Adat dengan Pengambil Kebijakan
Jauh sebelum Indonesia merdeka, masyarakat adat Kenegerian Batu Sanggan, Kecamatan Kampar Kiri 
Hulu telah memakai aturan adat turun-temurun dari zaman nenek moyang. Adat istiadat tersebut juga 
mengatur pengelolaan sumber daya alam, batas wilayah, maupun mengenai kepemilikan, antara yang 
bersifat komunal (milik bersama) maupun personal.

Hukum dan undang-undang mengenai kepemilikan tersebut diatur dalam Sumpah Soteh dan terlampir 
juga pada perenyataan yang disebut dengan Tombo Alam. Bapak Lahasin menjabat sebagai Datuk 
Khalifah Batu Sanggan, di mana khalifah adalah pimpinan tertinggi  masyarakat adat.

Perihal tata kelola hutan menjadi persoalan klasik masyarakat adat; yang mengecewakan adalah 
masyarakat adat yang sebenarnya menjaga hutan justru dituduh menjadi perusak hutan. Hal ini 
senada dengan komentar Bapak Lahasin sebagai Datuk Khalifah.

Pengalaman klasik yang cenderung berulang tersebut membuat masyarakat adat Kenegerian Batu 
Sanggan merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun daerah.

Jika memang hutan tersebut merupakan hutan milik Negara (hutan lindung), patut dilihat siapa 
yang sebenarnya menjaganya jika bukan masyarakat adat. Selama ini, masyarakat yang tinggal 
di areal seluas 136.000 hektar tersebut belum pernah melihat Polisi Hutan dari Kehutanan 
berpatroli di sana. Pun jika itu benar adalah hutan negara, patut dipertanyakan manakah 
kompensasi pada masyarakat yang menggantikan tugas-tugas  Polhut di lapangan (Roni, diskusi 
non-wawancara, 1 Juni 2012).

3.2.  Masyarakat Adat Batu Sanggan dan Media
Yang menjadi persoalan mendasar bagi Masyarakat Adat Batu Sanggan adalah sebuah kebijakan 
pemerintah yang cenderung sepihak: penetapan hutan lindung Suaka Margasatwa Bukit Rimbang 
Bukit Baliang yang berada di kawasan tanah ulayat masyarakat adat Batu Sanggan. Salah satu imbas 
penetapan tersebut adalah terhambatnya segala infrastruktur, terutama transportasi. Ketiadaan izin 
dari pemerintah untuk membuka akses jalan darat membuat akses jaringan (distribusi) media, seperti 
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media cetak, sangat terbatas. Distribusi media cetak akan sangat rentan jika melewati jalur sungai.

Suara masyarakat adat Kekhalifahan Batu Sanggan belum begitu didengarkan oleh pihak-pihak 
luar, dan belum bisa dikatakan sudah terekspos. Sepertinya masyarakat adat yang berada dalam 
kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bikut Baliang ini belum bisa dikatakan merdeka, 
dan tak tahu nasibnya akan seperti apa nantinya (Amirzan, wakil Kepala Desa Batu Sanggan, 
wawancara, 1 Juni 2012). 

Masyarakat Adat Kurang Diperhatikan Pemerintah
Mencermati perkembangan zaman semenjak reformasi sampai saat ini, juga menilai perkembangan-
perkembangan pembangunan yang dibuat di daerah-daerah lain, pembangunan tampaknya lebih 
banyak mengarah ke daerah tempat tinggal masyarakat perkotaan daripada daerah Batu Sanggan dan 
sekitarnya. Akibatnya, perkembangan lebih banyak dinikmati oleh masyarakat perkotaan, sementara 
masyarakat adat semakin terisolir, seperti yang terjadi di pelosok, tidak dipedulikan. Komunitas 
adat tetap dijadikan komoditas dan sekadar dijadikan sebagai melulu simbol oleh pemerintah, baik 
pemerintah daerah maupun provinsi.

Kondisi di atas membuat masyarakat adat yang tinggal di sekitar hutan ibarat anak ayam yang mati 
kelaparan di lumbung padi, dan akan tetap menjadi penonton di tanah mereka sendiri.

Upaya-upaya telah begitu banyak yang telah dilakukan oleh masyarakat adat Kekhalifahan 
Batu Sanggan, Kecamatan Kamparkiri Hulu, Kabupaten Kampar: seperti melakukan perhelatan 
negeri dengan memotong kerbau untuk makan bersama, dengan mengundang Bapak Bupati 
Kampar dan juga Bapak Gubenur Riau dengan tema baliak batobo (pulang bersama ke kampung 
halaman) yang diselenggarakan sesuai dengan alur budaya dan aturan adat Kekhalifahan Batu 
Sanggan. Beliau yang diundang pada waktu itu sempat hadir dengan beberapa pihak-pihak 
dinas lainnya; dan juga diiringi puluhan wartawan dari berbagai media. Dan pada kesempatan 
itu juga masyarakat adat Kekhalifahan Batu Sanggan sempat menyampaikan beberapa aspirasi, 
namun pada kenyataan sampai saat ini masyarakat juga tetap seperti ini, dengan ekonomi 
juga semakin terpuruk, dan akses jalan juga belum bisa untuk masyarakat nikmati di sini (Roni 
Handri, masyarakat adat, wawancara, 1 Juni 2012). 

Berita Masyarakat Adat Belum Menjadi Prioritas bagi Media
Melalui Bapak Amirzan (wawancara, 1 Juni 2012), disadari bahwa cerita mengenai masyarakat adat 
belum begitu menjadi prioritas untuk diberitakan oleh pihak media Riau. Belum/kurang berkembangnya 
adat dan budaya mereka di daerah dan provinsi, menurut hemat kami, adalah akibat dari kurangnya 
peran media dalam mempublikasikan.

Praktik adat dan budaya yang masih kental di Kenegerian Batu Sanggan ternyata tidak 
menjamin masyarakat adat Batu Sanggan untuk otomatis dijadikan bahan liputan mengenai 
keberadaannya di tengah-tengah kawasan hutan lindung, kendati jauh sebelum Indonesia 
merdeka mereka telah berada di kawasan itu. Dan ternyata media mengira bukan hanya satwa 
saja yang tinggal di kawasan suaka margasatwa (wawancara Media Haluan Riau, 11 Juni 2012).

Sesuai dengan harapan responden masyarakat adat, masyarakat menuntut agar media jauh lebih 
serius dalam memperbanyak jurnalis di lapangan.

Pihak media hendaknya selalu meningkatkan komunikasi dan kontak-kontak terhadap warga 
masyarakat adat yang berada dalam Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling, sebab 
kami masih saja memakai adat istiadat yang kental (Amirzan, wakil Kepala Desa Batu Sanggan, 
wawancara, 1 Juni 2012). 

Media Riau kurang memperluas jaringan ke tingkat komunitas adat yang terisolir, seperti jurnalis 
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yang kurang konsentrasi dalam pencarian data sehingga apa yang disampaikan tidak sesuai dengan 
fakta di lapangan. Untuk itu, media perlu memperluas jaringan. Media juga dinilai belum serius dalam 
memberitakan isu-isu di tingkat komunitas adat, misal: banyaknya persoalan dan musibah yang dialami 
masayarakat di kawasan hutan lindung Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling jarang muncul 
dalam berita. Selain itu, melalui diskusi, masyarakat adat sempat mengindikasikan bahwa mereka tidak 
dianggap hidup di daerah itu.
Masyarakat Adat Belum Merasa Mendapatkan Informasi
Terkait perubahan status hutan adat menjadi hutan milik Negara, media dinilai belum sepenuhnya 
memberikan cukup informasi kepada masyarakat adat perihal kebijakan pemerintah tersebut. 
Kondisi ini membuat masyarakat adat merasa sangat dirugikan dan juga berdampak pada hilangnya 
kepercayaan diri mereka terhadap jaminan kehidupan di masa mendatang; seperti masa depan untuk 
anak cucu mereka.

Terputusnya akses jalan ke area tinggal masyarakat adat Batu Sanggan akibat tidak adanya izin 
membuka lahan dari Menteri Kehutanan untuk akses jalan berdampak pada terhambatnya langkah 
pendidikan bagi anak-anak mereka di sekitar kawasan.

Berbicara mengenai sumber daya manusia, anak-anak yang tinggal di sekitar hutan sangat jauh 
tertinggal dibanding anak-anak di kota, terutama dalam bidang elektronik seperti komputer (komputasi) 
dan penggunaan handphone.

Kalau ditelusur  sebab dan akibat mengapa hal demikian terjadi di komunitas adat Desa Batu Sanggan, 
tentu saja jawabannya tidak jauh dari ketiadaan akses jalan yang selain membatasi jaringan informasi, 
juga menghambat dalam mencapai perkembangan dari luar.

Dalam pelaksanaan riset ini, AMAN Riau sempat bertanya kepada narasumber dari pihak media Haluan 
Riau, apakah media bersangkutan pernah memberitakan tentang masyarakat adat dan berita apa 
saja yang dipandang penting oleh media bersangkutan. Media tersebut menegaskan bahwa semua 
jenis berita pernah naik dan tidak ada fokus pada berita tertentu. Dalam hal ini, media tampak belum 
sepenuhnya menginformasikan kebijakan pemerintah terkait perubahan status kawasan hutan adat 
menjadi hutan milik Negara kepada masyarakat adat.

Semua berita kita naikkan dan kita utamakan. Tidak ada fokus berita yang khusus karena 
semuanya adalah yang utama (Harry Suharno, pimpinan redaksi media cetak Haluan Riau, 11 
Juni 2012).

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh responden media Haluan Riau ini, masyarakat adat, (melalui 
AMAN Riau) berharap besar agar pemberitaan yang ada dapat sesuai teori dan fakta yang dilakukan 
untuk ke depannya bagi media ini.

Media belum memprioritaskan kajian dan berita-berita Masyarakat Adat
Ketika AMAN Riau berkunjung ke beberapa pihak media lokal di Riau dalam rangka melakukan studi 
tentang sejauh mana hubungan media dengan masyarakat adat yang tersebar di wilayah Riau; keenam 
media yang didatangi tidak memiliki visi yang sama perihal masyarakat adat. Tentu ada beberapa 
perbedaan pandangan dari keenam media tersebut mengenai berita-berita masyarakat adat yang 
belum menjadi prioritas mereka, berdasarkan responden dari media itu sendiri.

Pers saat ini tidak bisa terlepas dari bisnis, namun media tidak semata-mata berbisnis tetapi 
bagai mana bisa mengangkat nilai lokal (regional) untuk mengangkat isu lokal, dan potensi 
wilayah berkembang, dan potensi daerah serta SDM, dan dunia pers sendiri dan memiliki spirit 
baru (Dodi Sarjana, pemimpin redaksi Tribun Pekanbaru, wawancara, 5 Juni 2012). 

Dari pernyataan di atas, terlihat bahwa bahwa media belum begitu fokus pada isu di tingkat komunitas 
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adat, melainkan cenderung fokus pada berita di suatu wilayah tempat domisili, seperti di seputaran 
kota. Adapun jenis berita yang diangkat adalah seperti musibah kebakaran, korban kecelakaan, politik, 
bisnis, dan lainnya, namun belum begitu memperhatikan berita mengenai eksistensi masyarakat lokal 
asli.

Jika dispesifikkan mungkin belum saat ini, tetapi kita sudah mengangkat pecahan-pecahan berita 
mengenai beberapa budaya dengan adat tertentu. Mungkin sudah kewajiban moral media 
juga untuk ke depannya memberikan perhatian serius mengenai beberapa konflik yang terjadi 
di masyarakat terhadap beberapa keberadaan mereka di hutan lindung, dan di sini juga ada 
kewajiban pemerintah (Harry Suharno, pimpinan redaksi media cetak Haluan Riau, 11 Juni 2012).

Bahkan, ada juga pihak media yang mengakui bahwa semua wilayah tidak begitu ter-cover. Pada 
dasarnya, kunjungan ke media-media tersebut menghasilkan keputusan umum bahwa masih ada 
sebagian masyarakat adat wilayah Riau yang belum dikenali oleh media dan publik. Di sini, tampak juga 
ketidakseriusan pemerintah dalam mengurus rakyat, sebagaimana terlihat dengan adanya kebijakan 
sepihak yang telah merampas dan merugikan masyarakat Batu Sanggan dalam mempertahankan apa 
yang seharusnya menjadi hak mereka; kini lenyap dan berpindah ke tangan penguasa.

Banyak isu yang saya tahu tentang masyarakat adat, dan kita pernah menaikkan beritanya. 
Namun hanya beberapa isu daerah yang naik [cetak]. Beberapa daerah [lain] belum ter-cover. 
Yang saya kenal, pressure kepada pemerintahnya kurang sehingga beberapa berita mengenai 
[suku] Talang Mamak saja yang sering kami naikkan (Dodi Sarjana, pemimpin redaksi Tribun 
Pekanbaru, wawancara, 5 Juni 2012).

Dari pernyataan Dodi Sarjana di atas, baik antara pihak pemerintah dengan media tampak belum betul-
betul mementingkan masyarakat adat. Yang menjadi keprihatinan umum menyangkut masyarakat adat 
saat ini, terutama masyarakat adat yang tinggal di sekitar hutan; yang disebut juga dengan masyarakat 
pinggiran, betul-betul belum menikmati kemerdekaan Indonesia seperti layaknya kita rasakan secara 
relatif penuh pada hari ini. 

3.3.  Konten Media
Meninjau isi berita, yang sering dimuat media lokal Riau adalah berita mengenai figur publik, isu sosial, 
memberikan informasi-informasi, memberikan hiburan, serta kontrol sosial. Sajian berita secara 
umum tidak mengandung unsur diskriminasi SARA (suku, agama, ras, antargolongan). Terkait informasi 
yang disodorkan, menurut pengakuan pihak media, tidak semua berita bisa diserap dengan baik oleh 
masyarakat. Media juga mencoba memberikan pertimbangan-pertimbangan yang layak dipercaya dan 
bertanggung jawab. Secara umum, media-media ini bermaksud untuk mencerdaskan masyarakat, 
membangun sebuah kecerdasan untuk masyarakat.

Kendati banyak hal positif yang bisa dipetik dari media lokal di Riau seperti diungkap di atas, media 
lokal di Riau juga masih kekurangan akses jaringan ke komunitas, sehingga sulit menjangkau informasi 
terkini di masyarakat adat. Adapun, kendalanya adalah media terbentur pada persoalan infrastruktur 
jalan yang belum bisa dilewati kendaraan roda empat, sebagaimana dipaparkan oleh perwakilan media.

Berita-berita yang muncul di beberapa halaman media, salah satunya yang paling spesifik saat 
ini adanya satu halaman yang dikhususkan bagi masyarakat Cina dengan tulisan dan bahasa 
Cina. Hal ini dikarenakan di Riau sendiri mayoritas Cina juga sangat banyak dan inilah yang 
akhirnya media mencoba menaikkan berita tentang beberapa suku Cina yang ada di Riau (Riki, 
wartawan Metro Riau, wawancara, 15 Juni 2012). 

Dan saat ini media juga memiliki halaman budaya, dan itu dimasukkan ke dalam liputan khusus, 
setiap minggu. Beberapa budaya yang telah media angkat salah satunya mengenai suku Talang 
Mamak, [ketika itu] dalam upacara pengobatan suku adat Talang Mamak (Harry Suharno, 
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pimpinan redaksi media cetak Haluan Riau, wawancara, 11 Juni 2012). 

Berdasarkan pengamatan AMAN Riau dan diteguhkan dengan kunjungan ke media-media lokal, isi 
dari berita media di Riau banyak berfokus pada kesenian dan budaya masyarakat adat yang ada di 
seputaran kota. Sebaliknya, media-media di Riau belum maksimal memberikan keadilan setara kepada 
masyarakat luas di wilayah Riau dalam informasi tersebut, karena media tersebut juga tidak dapat 
dilepaskan dari bisnis. Media-media tersebut bahkan menyediakan halaman-halaman khusus untuk 
berita-berita tertentu, seperti iklan dan politik, baik dari provinsi maupun daerah.
 
4.  Refleksi dan Sintesis

4.1.  Peran Media dalam Konflik Masyarakat Adat Batu Sanggan
Peran media di Kenegerian Batu Sanggan cenderung tidak terlihat. Jaringan telepon seluler (Telkomsel) 
saja tidak terjangkau ke kampung, apalagi media cetak. Media yang bisa dinikmati adalah televisi; 
itupun dengan waktu nyala yang terbatas karena tidak adanya aliran listrik  dari PLN.

Menyangkut peran media dalam memberitakan isu-isu dan persoalan penting seputar masyarakat 
adat juga setali tiga uang. Baik isu maupun persoalan itu sangat jarang diberitakan oleh media. 
Beberapa hal yang sangat kentara dan seharusnya diberitakan namun tidak, misalnya adalah: konflik 
yang berkepanjangan di tingkat masyarakat adat lokal, konflik soal perebutan lahan antarwarga dan 
antarperusahaan, banjir bandang yang terjadi pada 1987 yang sangat banyak merugikan masyarakat 
adat Batu Sanggan, maupun kasus perubahan kawasan tanah ulayat yang dijadikan sebagai kawasan 
hutan lindung Suaka Margasatwa pada tahun 1982 yang tidak disosialisasikan ke masyarakat terlebih 
dahulu.

Ketakutan Masyarakat Adat dengan adanya Televisi
Selain kurangnya media dalam memberitakan isu masyarakat adat, masyarakat adat sendiri juga 
cenderung takut dengan adanya televisi. Ketakutan masyarakat adat akan adanya jaringan televisi ini 
didasari oleh kepercayaan masyarakat adat yang melihat tentang pengaruh besar televisi terhadap 
mereka. Masyarakat adat sempat membandingkan kondisi dan perubahan yang ada di masa lalu dan 
masa kini, antara belum ada TV dan setelah TV masuk. Dahulu, masyarakat adat rajin untuk beribadah. 
Anak-anak yang belum mengenal TV dengan rajinnya pergi ke masjid untuk mengaji. Kini disadari 
sangat sulit meminta anak-anak pergi ke masjid, karena adanya perubahan aktivitas berupa kegiatan 
nonton bersama di rumah teman yang memiliki televisi. Menurut pengamatan umum bapak-bapak di 
kampung, siaran televisi seperti sinetron  digemari oleh anak-anak kampung.

Dalam riset ini dilakukan di luar responden narasumber, ada juga masyarakat Adat Batu 
Sanggan yang sangat ketakutan dengan adanya jaringan televisi muncul ke wilayah mereka, 
sebab dalam pandangan adat mereka, acara yang sering ditayangkan akan sangat mudah untuk 
mempengaruhi tatanan adat yang mereka pakai sehari-hari, seperti cara berpakaian dengan 
sopan. Film sinetron mengubah cara hidup di masyarakat nantinya. (Amirzan, wakil Kepala Desa 
Batu Sanggan, wawancara, 1 Juni 2012). 

Alasan-alasan Media Belum Memberitakan Isu-isu Masyarakat Adat
Masyarakat adat yang tersebar di pelosok Riau, seperti masyarakat adat di suku Talang Mamak, 
masyarakat adat Kenegerian Batu Sangan, yang pada saat ini yang menjadi fokus penelitian dari 
berbagai kalangan luar, ternyata belum banyak diketahui oleh publik luas; baik menyangkut 
keberadaan, adat istiadat, budaya, suku, maupun sumber daya alam yang terkandung di hutan adat 
mereka. Kalangan media di Riau juga termasuk yang belum maksimal mengetahuinya. Ada sebagian 
media yang mengakui hanya beberapa pecahan budaya masyarakat adat saja yang mereka ketahui. 
Sebagian besar budaya  belum diangkat. Ada juga media yang beralasan bahwa ketiadaan akses dan 
sulitnya menjangkau jaringan menjadi  halangan tersendiri untuk mengirim laporan berita.
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Selain itu, kurangnya jurnalis di media itu sendiri membuat bahasan media tidak dapat menjangkau 
seluruh pelosok masyarakat yang ada di Riau, ditambah jarak tempuh juga sangat mempengaruhi 
media dalam mengakses informasi ke masyarakat adat. 

4.2.  Media dan Masyarakat Adat: Beberapa Kesimpulan dan Refleksi
Hasil riset tentang peran media terhadap masyarakat adat yang kami lakukan telah mulai terpetakan. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa peran dan perhatian pemerintah terhadap perkembangan 
kehidupan masyarakat di sekitar hutan masih kurang, termasuk salah satunya terhadap masyarakat 
adat yang tinggal puluhan tahun di tengah-tengah kawasan hutan lindung, yang hidup tanpa adanya 
perkembangan. Kurangnya perhatian ini terlihat jelas dari kondisi masyarakat adat yang semakin hari 
semakin terancam dengan tidak adanya akses jalan karena terhalang oleh sulitnya izin dari Menteri 
Kehutanan.

Kondisi ini, jika tidak diatasi akan meningkatkan tantangan masyarakat adat ke depan. Dengan kata 
lain, masyarakat adat semakin hari akan semakin terpuruk, baik di segi ekonomi dan politik, semakin 
menipis harapan masyarakat adat tersebut untuk mencapai sebuah komitmen “Berdaulat secara 
politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya.”

Masyarakat yang hidup di kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling tersebut semakin 
tidak memiliki kejelasan tentang keberadannya, pun wilayah kelola untuk anak cucu mereka semakin 
sempit.

Yang menjadi kendala utama bagi masyarakat adat terkait media adalah jarang sekali media meliput 
dan memberitakan isu-isu dan berita di tingkat komunitas adat ini, antara lain karena terbentur oleh 
infrastruktur jalan dan akses jaringan yang tidak ada, selain juga kebijakan pemerintah yang cenderung 
lebih mementingkan Negara ketimbang kehidupan masyarakat adat lokal.

Dengan adanya hutan lindung yang masuk ke wilayah adat Kenegerian Batusanggan ini, jelas akan 
mempersempit wilayah kelola masyarakat adat di sekitarnya.

Namun, riset ini juga tidak hanya menemukan cerita-cerita suram seputar masyarakat adat dan media. 
Perjalanan riset AMAN Riau tentang hubungan media dengan masyarakat adat di Riau justru menemukan 
manfaat positif yang tidak diduga sebelumnya. AMAN Riau merasa bahwa ternyata kunjungan AMAN 
Riau ke beberapa media telah mengundang dan membuka pintu bagi media-media lokal bersangkutan 
untuk mulai memberitakan isu-isu dan peristiwa seputar masyarakat adat. Demikian, yang kemudian 
terbangun di antara pihak masyarakat adat (diwakili oleh AMAN Riau) dan media adalah jaringan 
komunikasi. Hal ini berarti secara bertahap suara-suara masyarakat adat, terutama di wilayah Riau, 
mulai tersuarakan. Sekadar catatan, sebelum riset ini dilakukan, komunikasi antara AMAN dan media 
belum terjalin, baik komunikasi langsung, melalui telepon seluler, maupun online.

Sebagai tambahan, media-media yang kemudian mulai meliput perihal masyarakat adat setelah 
kunjungan AMAN ke kantor mereka adalah media cetak Tribun Pekanbaru sebagai yang pertama mulai 
meliput, kemudian berturut-turut menyusul meliput berita masyarakat adat adalah Haluan Riau dan 
Media Riau Pos. Adapun per 20 September 2012, jumlah berita di mana AMAN dan masyarakat adat 
diliput telah mencapai lebih dari  lima kali. Refleksi kami, selama akses kepada media itu dibuka, ternyata 
masyarakat sangat bisa berperan untuk mempengaruhi media dalam menyuarakan keprihatinan lokal. 

4.3.  Agenda ke Depan dan Kebutuhan Masyarakat Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit 
Baliang

Berdasarkan hasil riset yang menemukan kesenjangan keadilan di masyarakat adat sekitar Suaka 
Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling (SM BRBB), terpetakan juga banyaknya polemik persoalan 
yang dihadapi masyarakat ini sejak tahun 1982 (ketika kawasan ditetapkan sebagai hutan lindung), 
baik persoalan tentang konsep wilayah yang tidak jelas, kurangnya jaringan informasi, maupun tidak 
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adanya akses jalan darat. Kondisi itu membuat masyarakat membutuhkan media alternatif untuk 
penyaluran informasi selain media arus utama. Maka, riset ini merekomendasikan radio komunitas 
sebagai media  alternatif untuk memperlancar akses informasi pada masyarakat adat dan sekitarnya 
dalam  mendapatkan informasi dari luar dan untuk mengekspos kabar terpenting di komunitas.
Selain itu pula, riset ini juga merekomendasikan perlunya melakukan penelitian lain yang lebih 
mendalam di wilayah Riau, mengenai pandangan pemerintah terhadap masyarakat adat yang tinggal 
di pedalaman (di sekitar hutan) serta untuk melihat media apa yang bisa dikembangkan di masyarakat 
adat.



Centre for Innovation Policy and Governance

Warga Bicara Media: Sepuluh Cerita
75

Daftar Pustaka

Harsono, B., 1999. Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria: 
Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.

Muhamad, B., 2000. Pokok-pokok Hukum Adat. Jakarta: Praduya Paramitha.
UUD 1945 Amandemen Kedua

Cara mengutip laporan ini:

Amri, U., Efrianto, 2012. Hubungan Media dengan Masyarakat Adat Kenegerian Batu Sanggan. AMAN 
Riau. Warga Bicara Media: Sepuluh Cerita. Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) 
dan HIVOS, hal. xx.



Centre for Innovation Policy and Governance

Warga Bicara Media: Sepuluh Cerita
76

Lampiran 1.
Responden Riset
A.1.1. Responden Survei 

No              Organisasi / Komunitas            Kota / Daerah

1. Komunitas Adat Kenegerian Batu Sanggan 
Bagian dari keanggotaan AMAN Wilayah 
Riau.

Kecamatan Kamparkiri Hulu

Kabupaten Kampar

Propinsi Riau

A.1.2. Wawancara 

No. Nama Responden Organisasi/Komunitas Tgl. Wawancara

1. Amirzan Komunitas Adat Batu Sanggan 1 juni 2012

2. Roni Henri Pemuda Adat Batu Sanggan 1 juni 2012

3. Abdul Jalil Pemangku Adat Desa Batu Sanggan 1 juni 2012

4. Bpk. Lahasin Datuk, Khalifah Batu Sanggan 1 Juni 2012

5. Dodi Sarjana Media Tribun Pekanbaru 5 Juni 2012

6. Bpk. Hasan Media Riau Vokal 8 Juni 2012

7. Ir. Harry Suharno Media Haluan Riau 11 Juni 2012

8. Riki Media Metro Riau 15 Juni 2012

9.                - Media Riau Pos 17 Juni 2012

10.                - Media online riauterkini.com 17 Juni 2012
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Yayasan Talenta

1.  Pendahuluan

1.1.  Latar Belakang
Solo adalah kota yang berdedikasi sebagai salah satu pusat rehabilitasi difabel. Dinas Sosial per 
2010 mencatat adanya jumlah difabel sekitar 3.250 jiwa dari total penduduk yang berjumlah 503.421 
jiwa. Data ini dihitung berdasarkan penduduk yang memegang KTP daerah Solo. Dinas Sosial juga 
menginformasikan bahwa 75% dari angka tersebut adalah difabel daksa dengan level difabilitas mampu 
didik. Secara kesejarahan, kota Solo menjadi rujukan dan tumpuan dalam hal pemberdayaan difabel 
di Indonesia sejak tahun 1946 yang diprakarsai oleh Prof. Dr. Soeharso, yang namanya diabadikan 
menjadi Balai Besar Rehabilitas Sosial Bina Daksa (BBRSBD). Sejak saat itulah arus urbanisasi difabel 
di kota Solo dari lintas daerah tak dapat dicegah. Faktanya, difabel yang telah selesai menjalani masa 
rehabilitasi media maupun vokasional di RC (Rehabilitation Centre) Prof. Dr. Soeharso banyak yang 
enggan kembali ke tempat asal mereka dan memilih tetap tinggal di kota Solo untuk melanjutkan 
eksistensi kehidupan mereka. 

Fenomena ini tentu saja membawa problematika tersendiri bagi pemerintah kota tentang pengelolaan 
hidup dan kesejahteraan warganya. Dalam menjalankan fungsi pemerintah sebagai pengayom 
masyarakat, pemerintah Solo mengesahkan Perda No. 2 tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel. Perda 
inilah yang menjadi payung hukum bagi perwujudan kesetaraan hak bagi difabel di tingkat daerah kota 
Solo.

Selain kota rehabilitasi, kota Solo juga tercatat dalam sejarah sebagai kota cikal bakal  lahirnya pers di 
Indonesia. Penobatan ini ditandai dengan adanya Monumen Pers di Jl. Gajah Mada Solo. Penobatan 
Solo sebagai kota lahirnya pers di Indonesia dilaksanakan dalam pertemuan para wartawan seluruh 
Indonesia (PWI) pada tanggal 9 Februari 1946 di Gedung Sasono Suko Societet. Peristiwa inilah yang 
menjadi tonggak sejarah lahirnya pers di Indonesia dan Gedung Sasono Suko Societet diresmikan 
sebagai Monumen Pers oleh Presiden Soeharto pada tanggal 9 Februari 1978 sebagai peringatan 
perjuangan pers di Indonesia. Pada tanggal 6 Juni 2002, Monumen Pers Nasional dijadikan sebagai 
UPT Lembaga Informasi Nasiona. Meskipun sebagai kota kelahiran pers, kota Solo bukanlah tempat 
yang subur bagi kehidupan sebuah surat kabar. Beberapa koran yang berdomisili di kota Solo dan 
mengklaim korannya “wong Solo” harus jatuh bangun untuk memperkuat fondasi yang akhirnya mati. 
Baru sekitar tahun 1997, di Solo yang terbit dan eksis sampai sekarang yakni koran Solopos dan disusul 
koran Joglo Semar dan selang beberapa tahun kemudian, muncul Terang Abadi TV sebagai TV lokal. 
Ketiga media ini berbasis di Solo, meskipun banyak media massa (cetak) lain yang biasanya hanya 
merupakan perwakilan-perwakilan saja, sementara kantor pusatnya ada di luar Solo.

Meskipun dewasa ini media mainstream dikenal sebagai media informasi, namun kenyataannya media 
belum mampu menunjukan peran strategis sebagai media pendidikan dalam masyarakat. Dalam 
konteks isu difabel, media mainstream belum cukup maksimal memberikan kontribusi untuk perbaikan 
kualitas hidup difabel. Media mainstream masih sangat sedikit mengangkat persoalan-persoalan yang 
berkaitan dengan isu-isu difabel. Isi dari sedikit pemberitaan media mainstream ini masih berkisar pada 

Perspektif Difabel pada Media 
Mainstream di Solo
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anggapan bahwa difabel identik dengan tidak mampu, tidak normal, patut dikasihani dan disantuni. 
Kekeliruan pemahaman insan pers dan minimnya frekuensi pemberitan isu difabel berdampak pada 
cara pandang masyarakat yang belum banyak berubah tentang difabel dan difabilitas. 

Sekarang ini hampir seluruh media mainstrem (cetak maupun elektronik) didukung dengan teknologi 
canggih, namun masih banyak tayangan dan sorotan yang mendudukkan difabel sebagai objek 
penggugah rasa belas kasihan dan berujung pada penyantunan. Terutama dalam media elektronik, ada 
kecenderungan perilaku-perilaku difabel untuk diduplikasi oleh pemeran akting yang terkesan menjadi 
gaya lawakan. Hal ini sebenarnya justru melecehkan dan menyudutkan difabel itu sendiri. Padahal, dari 
sisi lain, banyak pengetahuan yang bisa diekspos secara benar dan menarik oleh pihak media terhadap 
difabel yang dapat menjadi pencerahanan bagi banyak orang. Memang harusnya media mainstream 
mampu berperan sebagai sarana pendidikan masyarakat, yang idealnya bisa mengubah cara pandang 
masyarakat yang cenderung negatif terhadap difabel untuk secara perlahan membangun prespektif 
yang lebih positif terhadap difabel dan makna difabilitas.

Yayasan Talenta sebagai lembaga yang memiliki komitmen untuk membangun “image positif“ atas diri 
difabel memiliki kepentingan untuk melakukan penelitian kecil tentang kajian masalah di atas. Tentu 
saja Yayasan Talenta ingin melihat lebih mendalam mengenai fenomena apa yang terjadi dalam media 
mainstream sekarang ini dalam kaitannya dengan isu difabel. Untuk itulah Yayasan Talenta melakukan 
penelitian yang berjudul  “Perspektif Difabel pada Media Mainstream di Solo“.

1.2.  Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:
Bagaimana cara pandang insan media terkait isu difabel dan difabilitas?
Apa saja hambatan difabel dalam mengakses media mainstream di Solo ?

1.3.  Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah untuk mengetahui cara pandang insan media terkait 
isu difabel dan difabilitas, dan juga untuk memahami hambatan difabel dalam mengakses media 
mainstream di Solo.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka membangun strategi 
pemberitaan isu difabel dan difabilitas pada media mainstream di Solo.

1.4.  Metode Penelitian

1.4.1.  Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mengedepankan prinsip-prinsip partisipatif di mana 
setiap narasumber adalah subyek yang aktif untuk berpartisipasi.

1.4.2.  Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini dilakukan melalui in-depth interview. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah wawancara tidak terstruktur atau wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara dengan 
membuat pedoman pertanyaan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang menghendaki jawaban 
yang luas. Melalui wawancara ini diharapkan mendapat informasi dari insan pers dan difabel tentang 
perspektif pemberitaan isu difabel dan difabilitas pada media mainstream di Kota Solo.

1.4.3.  Sumber data
Sebagai sumber data primer, penelitian ini mewawancarai 5 orang insan pers (dari harian Solopos, 
Joglosemar, Suara Merdeka, TATV, dan RRI) serta 3 komunitas difabel (dari tuna wicara, tuna rungu, 
tuna netra, tuna daksa). Data sekunder penelitian ini diperoleh dari studi pustaka dan media elektronik, 
seperti buku-buku, jurnal-jurnal, berita-berita, dan artikel yang berkaitan dengan difabel dan difabilitas.
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Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan purposive sample, yaitu memilih informan yang dapat 
dipercaya karena dianggap paling mengetahui dan menguasai permasalahan di lapangan. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah model interaktif. 

2.  Dasar Pemikiran

Di bawah ini kami paparkan beberapa dasar pemikiran yang kami gunakan dalam penelitian ini, 
terutama mengenai media, difabel, serta kaitan antara difabel dan media.

2.1.  Difabel
Pengistilahan difabel merupakan hasil dari perkembangan atas kritik bagi kelompok yang dianggap 
cacat. Istilah ini terbentuk karena adanya kehilangan atau tidak berfungsinya organ tubuh yang 
dimiliki seseorang. Secara singkat perkembangan istilah tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. 
Istilah pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Dr. Soeharso, bapak rehabilitasi penyandang cacat 
Indonesia yakni dengan label “penderita cacat”. Sekitar tahun 70-an istilah “penderita cacat” dikritisi 
oleh komunitasnya. Mereka menganggap bahwa istilah tersebut tidaklah tepat karena tidak sesuai 
kehidupan mereka keseharian yang menunjukan keceriaan, kesukacitaan, kebahagiaan dan semangat. 
Oleh karena itu, kata “penderita” kemudian bergantilah istilah menjadi “penyandang cacat”.

Sekitar pertengahan tahun 90-an, kelompok aktivis penyandang cacat saat itu mulai menyoal tentang 
berbagai persoalan sosial ekonomi kehidupan penyandang cacat, mulai dari strategi penanganan, 
diskriminasi sampai pada persoalan istilah. Kritik utama atas istilah yang dipakai sekarang adalah 
bahwa istilah “penyandang cacat” merupakan paduan dari dua kata yang saling berlawanan maknanya. 
Kata penyandang sebenarnya lebih banyak digunakan untuk sesuatu yang membanggakan misalnya 
“penyandang gelar tinju dunia”, atau “penyandang juara bulu tangkis“. Kata cacat sendiri mempunyai 
pemaknaan yang negatif, seperti yang tidak bisa dipergunakan, disortir, disisihkan atau dibuang. 
Karakter kata ini tidak cocok digunakan untuk menjelaskan keadaan seorang manusia. Meski tidak 
ada satupun pernyataan yang mengatakan demikian tetapi fakta menunjukan bahwa penyandang di 
Indonesia tersisihkan dan disisihkan dalam pergaulan sosial. Sehingga jelas sangat kontradiktif apabila 
menyandingkan dua kata “penyandang” dan “cacat” tersebut menjadi satu identitas bagi seseorang 
yang mengalami masalah dengan kondisi fisiknya. Jelas hal itu sangat tidak manusiawo dan menjadi 
biang persoalan bagi eksistensi penyandang cacat. Atas dasar itulah perlu diupayakan pergantian 
istilah yang lebih manusiawi dan tidak berkesan merendahkan tetapi menghargai eksistensi sebagai 
manusia.

Meski istilah difabel sudah menjadi konsumsi umum dan kian populer, dalam ketentuan umum Undang-
undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat masih mencantumkan kata “penyandang 
cacat”. Padahal pada 1996 kali pertama istilah difabel diusulkan oleh almarhum Mansour Fakih. 

Dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat khususnya Pasal 1 dan pada 
bagian penjelasannya disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan penyandang cacat adalah setiap 
orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan 
rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya. Kelainan ini terdiri 
dari:

1.  Cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain 
gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara.

2.  Cacat mental adalah kelainan mental dan/atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun 
akibat dari penyakit.

3.  Cacat fisik dan mental adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan 
sekaligus.
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Sedangkan difabel menurut Deklarasi Hak-hak Penyandang Cacat 3477 pada 9 Desember 
1975, adalah “setiap orang, perempuan atau laki-laki yang tidak mampu memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan normal individu dan/atau kehidupan secara mandiri, sepenuhnya 
atau sebagian, sebagai akibat dari kekurangan fisik dan mental, baik yang dibawa sejak lahir 
atau tidak”.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa difabel adalah sekelompok masyarakat yang memiliki 
kemampuan yang berbeda dengan masyarakat non-difabel, ada yang memiliki kelainan pada fisiknya 
saja, ada juga yang mengalami gangguan pada mentalnya bahkan ada juga yang mengalami gangguan 
pada fisik dan mentalnya yang kita sebut sebagai tuna ganda. Kelainan yang ada pada difabel 
dikarenakan berbagai macam hal, ada yang dibawa semenjak lahir, ada juga yang dialami karena sakit 
pada saat bayi/balita dan anak-anak, karena mendapat kecelakaan, karena faktor hereditas/keturunan, 
faktor sebelum lahir, faktor ketika lahir dan faktor sesudah bayi lahir.

2.2.  Difabel dan Media
Secara umum, pemberitaan mengenai difabel di dalam media masih tidak banyak ditemukan dalam 
berita sehari-hari. Pemberitaan mengenai difabel seringkali dimunculkan secara sensasional. Seringkali, 
ketika ada seseorang dengan difabel yang berprestasi, pemberitaan akan banyak terfokus pada ke-
difabel-an orang tersebut, bukan pada prestasi yang diperolehnya. Pandangan masyarakat mengenai 
difabel ini juga dihasilkan dari literatur dan informasi yang mengasosiasikan difabel dengan ‘kejahatan’ 
atau ‘perbedaan perilaku’, seperti dikemukakan oleh Sontag (1978):
 

Literatur dan seni mengemukakan bahwa kelainan fisik, atau kelainan lain pada manusia 
merupakan simbolisasi dari keterkutukan dan mencerminkan perilaku yang beringas (Sontag, 
1978)

Pendapat Sontag ini juga menguatkan penelitian yang dilakukan oleh Needham & Weiner (1974) 
mengenai hubungan antara ketertarikan fisik dan kejahatan di dalam media. Hasil penelitian ini 
menyebutkan bahwa keburukan fisik dan perbedaan secara fisik/fisik yang berbeda seringkali 
diasosiasikan oleh media dengan kekerasan dan kejahatan (Needham & Weiner, 1974). Gardner & 
Radel (1978) pernah melakukan penelitian pada koran dan televisi di Amerika untuk mencari referensi 
bagi difabel. Mereka menemukan bahwa sebagian besar media tersebut menggambarkan difabel 
sebagai manusia yang tidak mandiri dan cenderung tergantung pada orang lain, dan sebagian lainnya 
menggambarkan difabel sebagai seseorang yang ‘menyimpang’, ‘aneh’, dan anti-sosial’. 

Media mempunyai peran yang penting dan sangat efisien untuk menanamkan informasi baru dan 
memunculkan ide-ide serta nilai baru dalam masyarakat. Terlihat cukup jelas bahwa penggambaran 
suatu hal – termasuk di dalamnya mengenai difabel – secara berulang-ulang pada media dapat 
membuat penggambaran tersebut menjadi pandangan nyata pada kehidupan sehari-hari. Media 
mempunyai potensi untuk menciptakan impresi yang salah, namun media juga mempunyai potensi 
untuk membenarkan suatu impresi yang salah. 

Berangkat dari gagasan ini, terkait dengan isu difabel dan difabilitas, penelitian ini ingin melihat 
bagaimana media di Solo mempersepsikan difabel dan difabilitas dalam pemberitaannya.

3.  Pembahasan

3.1.  Deskripsi Lokasi
Kota Surakarta yang juga biasa disebut Kota Solo, memiliki luas wilayah 44.040 km2 berpenduduk 
sekitar 550.250 jiwa pada malam hari dan lebih dari 1.650.000 jiwa pada siang hari. Kepadatan populasi  
penduduk mencapai 121 per hektar  yang terdiri dari aneka ragam latar belakang kehidupan, baik dari 
segi agama dan kepercayaan, etnis dan suku ataupun kemampuan ekonomi. Dengan laju pertumbuhan 
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ekonomi rata-rata 0,65% per tahun, hampir 60% angkatan kerja di kota ini bekerja di sektor informal.

Mulyanto Utomo (2007) menyebutkan di antara tahun 1855 dan 2006 ada lebih dari 110 koran yang 
sudah pernah terbit di Solo. Kota ini tak hanya tercatat sebagai kota pertama di Indonesia yang 
mempunyai surat kabar pribumi, tetapi juga tempat lahirnya PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) di 
tahun 1946, di sela-sela perang kemerdakaan.
 
Tak salah jika kota Solo disebut-sebut menempati posisi sangat unik sekaligus istimewa dalam 
kehidupan pers Indonesia. Denyut nadi pers di kota kecil tersebut pada pertengahan abad ke-19 
ternyata jauh lebih maju dibandingkan kota-kota lain di Indonesia. Bahkan, pujangga Jawa termasyhur, 
Ronggowarsito (1802–1873), adalah mantan wartawan di Solo, tepatnya Pemimpin Redaksi surat kabar 
mingguan berbahasa Jawa, Bromarta (1855-1856).

3.2.  Tentang Pemberitaan Isu Difabel
Isu difabel masih sangat sedikit pemuatannya di dalam media mainstream Solo. Ketiga koran 
yang digunakan untuk penelitian yaitu Joglosemar, Suara Merdeka, dan Solopos mengaku tidak 
mendiskriminasi pemberitaan terhadap difabel. Tetapi koran yang terbit selalu terikat dengan syarat-
syarat bagaimana sebuah peristiwa dapat menjadi berita. Hal ini diungkapkan Mulyanto Utomo sebagai 
redaktur senior Solopos dan seseorang yang mengalami difabilitas sekitar empat tahun lalu.

...sebenarnya kita tidak mendiskriminasikan berita tentang difabel, tetapi berita itu kan 
mempunya kriteria-kriteria. Paling tidak ada enam (6) nilai-nilai berita yang bisa kita muat. Satu, 
siginificant yakni penting tidaknya fakta untuk dimuat menjadi berita. Kemudian yang kedua 
adalah magnified, yakni menyangkut besaran jumlah yang banyak misalnya. Lima ratus orang 
meninggal misalnya, itu kan banyak. Itu nilai beritanya. Kemudian prominent, itu terkenal. Orang 
itu terkenal nggak, misalnya Joko Widodo calon gubernur. Joko widodo kan terkenal, kemudian 
Desy Ratnasari misalnya, itu kan juga terkenal. Ketiga, proximity yakni unsur kedekatan wilayah 
kerja kita, misalnya ada tabrakan di Purwosari. Nah itu pasti Solopos memuat, tapi koran Kompas 
kan belum tentu memuat karena kedekatannya kan tidak ada. Keempat, menyangkut aktualitas 
yakni sesuatu yang baru, misalnya si A naik sepeda motor dengan cara mundur dari kampus 
UNS ke Solopos misalnya. Kelima, human interest, misalnya semua orang itu kok sekarang lagi 
senang dengan kucing, kenapa to? Karena kucing itu mempunyai sesuatu yang menyentuh 
perasaan manusia, bikin seneng... (Mulyanto Utomo, Redaktur Senior Solopos)

Koran Solopos juga menyinggung isu difabel melalui koran O, sebuah koran yang terbit hanya dengan 
8 halaman. Koran O ini menampilkan fakta-fakta tentang kehidupan masyarakat, bisa yang menyentuh, 
tragis ataupun inspiratif. Hal ini dijelaskan oleh salah satu reporter, Rudi:

......Jadi tidak menutup kemungkinan, tidak hanya difabel saja yang mempunyai kisah-kisah 
menyentuh hati, tragis atau memberi inspirasi, tetapi  juga banyak masyarakat lain. Secara porsi 
pemberitaan sepanjang yang saya ingat porsinya lebih dari 40% difabel semenjak di luncurkan 
koran O itu.... (Rudi, Reporter Solopos) 

Menanggapi isu difabel yang masih relatif sedikit di media, Anas, Redaktur Pelaksana Joglo Semar 
menyatakan berbeda:

Sebenarnya kami cukup longgar untuk memberikan space koran kami pada setiap isu pada 
komunitas apapun, tetapi memang ada keterbatasan terutama sumber daya. Hal Ini tentu saja  
tidak akan sebanding dengan berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat, sehingga jujur saja 
kami sering kok tertinggal dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Kalau memang pada komunitas 
difabel cukup banyak peristiwa yang layak, silahkan saja support bahan yang bisa kita gunakan 
sebagai pemberitaan. Dalam isu difabel kami sangat terbuka untuk itu, karena kita merasa 
punya tanggungjawab sosial juga pada isu ini karena secara kesejarahan kota ini memang cikal 
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bakal rehabilitasi bagi difabel (Anas, Redaktur Pelaksana Joglo Semar)

Sisi lain, bila melihat jumlah organisasi difabel memang cukup banyak tetapi tidak berarti bahwa 
organisasi yang ada memanfaatkan media (koran) untuk menyuarakan aspirasi maupun kegiatan 
organisasinya. Dari banyak oragnisasi yang ada, kelompok Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu 
Wicara Indonesia (Gerkatin) cabang Solo, justru yang paling banyak memanfaatkan media cetak untuk 
mengkampanyekan organisasi dan aktifitas mereka. Seperti kata Ismail, salah satu mantan pengurus:  

Kami sering melakulan konferensi pers atau pers rilis ketika Gerkatin mempunyai acara-acara 
tertentu. Kami juga sering undang mereka dalam kegiatan-kegiatan kami (Ismail, mantan 
pengurus)

3.2.1.  Perspektif Wartawan atas Isu Difabel
Hampir semua responden yang diwawancarai mempunyai pemahaman yang masih sarat dengan 
stereotipe difabel, bahkan terkesan para responden hampir tidak mempunyai perspektif yang benar 
tentang difabel dan difabilitas, meski terkadang terkejut dengan prestasi yang dimiliki seorang difabel. 
Eko Susanto, seorang redaktur pelaksana koran Joglo Semar menyatakan :

Kami memang tidak punya pengetahuan yang cukup tentang difabel dan difabilitas meskipun 
koran kami seringkali memberitakan tentang isu difabel, misalnya masalah aksesibilitas 
transportasi melalui penyediaan halte bagi bus Solo Batik Trans, kami ikut awasi pelaksanaanya 
lewat berita. Mungkin hal itu baru salah satu masalah dan belum menyentuh pada substansi 
persoalan bagi teman-teman difabel. Namun tekad kami adalah untuk setiap pemberitaan 
tentang difabel kami berusaha menyajikan berita yang tidak lebih merendahkan martabat 
teman-teman difabel dan kami butuh support juga dari teman-teman difabel juga untuk itu (Eko 
Susanto, Redaktur Pelaksana Koran Joglo Semar)

Sri Mulyani, salah satu reporter koran Solopos era akhir tahun 90-an dan sekarang berpindah profesi 
mengungkapkan.

Secara pribadi, saya tertarik pada isu difabel ini dan pada waktu itu saya mempunyai folder 
sendiri khusus pada isu ini. Dan disana ada ragam peristiwa yang berhubungan dengan difabel, 
ya sedikit banyak saya bisa belajar dari tulisan yang saya buat dan kumpulkan. Tapi nggak tahu 
lagi apakah file saya masih tersimpan di Solopos apa tidak sekarang.... (Sri Mulyani, mantan 
reporter Solopos)

Perbedaan persepsi ini menyangkut kepada rendahnya jumlah berita yang diangkat oleh media 
Solo. Data berikut ini menunjukkan jumlah berita tentang difabel yang pernah diangkat oleh 3 media 
mainstream di Solo, yaitu Joglo Semar, Solopos, dan Suara Merdeka. Joglosemar adalah harian yang 
didirikan tahun 2007 dan mencakup berita di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta 
(DIY). Harian ini cukup efektif menyampaikan kritik dan menyajikan informasi positif. Suara Merdeka 
adalah koran tua (mulai terbit tahun 1950) yang mempunyai pangsa pasar terbesar di Jawa Tengah. 
Solopos adalah koran lokal terbesar di Solo. Figure 1 di bawah ini menunjukkan seberapa sering isu 
difabel diangkat di media cetak mainstream di Solo.
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No. MEDIA
TAHUN

2009 2010 2011 2012

1 Joglo Semar Tanggal:
20 November

Tanggal:
3 Juni

Tanggal:
4 Januari
19 Maret
28 Maret
5 Desember

Tanggal:
28 Januari
14 Februari
20 Maret
26 Maret
28 Maret
7 Juni

2 Solopos

Tanggal:
13 April
2 Desember
3 Desember

Tanggal:
-

Tanggal:
17 Februari 20 
Juli
3 Desember

Tanggal:
19 Januari
20 Februari
17 Mei
25 Mei
15 Juni
8 Desember

3 Suara Merdeka

Tanggal:
23 Februari
6 April
12 Maret
21 Desember

Tanggal:
19 Maret 14 
Mei
21 Juni
9 Juli

Tanggal:
27 Februari
28 Juni
19 Oktober

Tanggal:
11 Januari
12 Januari
27 Januari
23 April
1 Mei
13 Mei

Figure 1. Tabel Rekapitulasi Potret Berita tentang Isu Difabel pada Media Cetak (2009-2012)

Tabel di bawah ini menggambarkan isu-isu yang diangkat oleh media cetak mainstream di Solo.

No Jenis Berita Jumlah

1 Birokrasi, Bantuan dan pelatihan 8

2 Kekerasan seksual 1

3 Aksesibilitas 7

4 Diskriminasi Pendidikan dan Pekerjaan 8

5 Tenaga Kerja di Perusahaan 1

6 Hari Penyandang Cacat Internasional dan Olahraga 4

7 Peraturan Daerah 3

8 Difabel Peduli Lingkungan 1
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9 Difabel dan Pilkada 3

10 Bencana dan difabel baru 2

11 Kesehatan 1

Figure 2. Tabel Rekapitulasi Jenis Pemberitaan Media Cetak tentang Isu Difabel Dari Tahun 2009-2012

Dari data di atas dapat diperoleh gambaran bahwa media hanya memerankan fungsi-fungsi pemberi 
informasi kepada masyarakat tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan. Media juga lebih 
bersikap menunggu bola dari komunitas. Fungsi-fungsi media yang lain seperti mendidik agar para 
pembaca dapat bertambah pengetahuan atau mendapatkan pencerahan dari pemamparan berita 
yang sifatnya investigatif masih sangat sedikit. Apalagi fungsi mempengaruhi pemangku kepentingan 
dalam mengatasi problem-problem difabel masih sangatlah jauh. Bisa jadi berita yang ditampilkan 
hanyalah sekedar memenuhi standard keragaman peristiwa dalam media.

Salah satu hal menarik yang bisa diangkat media mengenai isu difabel adalah keberadaan Panti 
Rehabilitasi Prof. Dr. Soeharso. Meskipun secara kesejarahan kota Solo dikenal sebagai tempat 
lahirnya rehabilitasi bagi difabel dan terkenal sampai kawasan Asia Pasifik di era tahun 70-an, namun 
demikian tidak semua koran pernah memberitakan tentang perjalanan sejarah lembaga berikut 
dengan pendirinya yakni Prof. Dr. Soeharso. Koran Solopos yang terbit perdana tahun 1997 dan 
sekarang dikenal sebagi salah satu surat kabar paling eksis di Solo justru belum pernah melakukan 
liputan keberadaan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta. 

Sementara koran Joglo Semar yang terbit 10 tahun setelah koran Solopos, justru pernah melakukan 
penulisan terhadap keberadaan (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta sekitar tahun 2008. Eko 
Susanto, sebagai salah satu mantan reporter koran Joglo Semar menyatakan:

Kami pernah melakukan penulisan tentang RC Prof. Dr. Soeharso saat bertepatan dengan 
moment peringatan hari Penyandang Cacat Internasional tahun 2008. Topiknya kalau nggak 
salah berhubungan dengan Perda No. 2 tentang Kesetaraan Difabel. Cuma, saya agak lupa 
tanggal pemuatannya (Eko Susanto, mantan reporter Joglo Semar)

3.2.2.  Masalah Interaksi Sosial
Penayangan sebuah berita dalam media sekarang ini lebih banyak ditentukan oleh input informasi dari 
masyarakat, organisasi ataupun instansi sehingga terkesan insan media lebih berperan sebagai para 
“penjemput bola”. Dalam konteks pemberitaan issu difabel, banyak sekali peristiwa atau kasus-kasus 
yang terlewatkan, misalnya kasus-kasus pelecehan maupun kekerasan seksual, kehilangan hak pilih 
atau diskriminasi bidang pekerjaan. 
 
Memang, tidak semua persoalan diatas merupakan masalah insan media tetapi komunitas (difabel) 
punya peran. Joko Murtanta, Salah satu responden dari komunitas tuna daksa mengatakan: 
  

...kami merasa bahwa media bagi kami merupakan hal yang penting untuk mengangkat 
persoalan yang dihadapi difabel pada masyarakat, tetapi kita juga agak bingung bagaimana 
caranya. Sebab kami juga tidak punya pengetahuan apalagi ketrampilan tentang tulis-menulis 
di kotan. Dulu saya pernah punya kenalan wartawan sekarang saya tidak punya. Kalau dulu saya 
punya satu kenalan wartawan jadi saya bisa kontak dia sewaktu-waktu jika saya mempunyai 
kegiatan yang butuh diekspos media, tetapi sekarang orangnya sudah pindah... (Joko Murtanta, 
responden dari komunitas tuna daksa)
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Sementara dari kalangan media juga mempunyai kekurangan kontak person difabel jika ingin 
mengkonfirmasi sebuah peristiwa yang berhubungan dengan isu-isu difabel.

3.2.4.  Ketiadaan Capacity Building Mengenai Isu Difabel
Idealnya, sebuah koran selain menampilkan berita-berita aktual juga perlu mengedepankan tulisan 
yang sifatnya aspiratif dan mendidik. Sayangnya, etos kerja lebih banyak dibatasi oleh prinsip-prinsip 
5W 1H, yang seringkali justru memunculkan berita-berita yang kering dan tidak menyentuh substansif 
peristiwa. Bagi koran-koran lokal hal ini lebih kepada keterbatasan halaman yang harus dibagi menjadi 
beberapa kolom, sekaligus iklan sebagai nadi keberlangsungan penerbitan.

Tulisan yang menarik adalah tulisan yang mampu mengurai problematika sampai kepada alternatif-
alternatif solusi. Hal ini tentu membutuhkan prasyarat menyangkut kapasitas pengetahuan para 
reporter atau wartawan tentang sebuah isu (difabel). Sayangnya, secara internal media sendiri tidak 
pernah melakukan capacity building bagi para wartawannya. Mulyanto Utomo redaktur senior koran 
Solopos mengatakan:

...kami sering melakukan pemuatan berita yang sifatnya investigatif pada komunitas tertentu 
yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi, tetapi kalau melakukan 
pengembangan kapasitas wartawan pada issu tertentu sepertinya belum pernah kami lakukan 
(Mulyanto Utomo, Redaktur Senior Solopos)

Pihak lain, salah satu koran redaktur Suara Merdeka menyatakan:

...Sekarang ini peristiwa dalam masyarakat sangat luar biasa banyaknya belum lagi ditambah 
dengan isu-isu yang berkembang. Dalam kerja keseharian media selalu dihantui oleh etos kejar 
tayang berita-berita yang paling aktual bagi masyarakat banyak. Halaman yang tersedia di koran 
kami sebenarnya cukup banyak, namun sisi lain sumber daya kita belumlah cukup memadai 
yang terkadang para reporter harus pontang panting kesana kemari. Jadi bisa anda bayangkan 
bila kita melakukan kegiatan yang harus membebaskan sekian orang dalam jangka waktu 2 atau 
3 hari saja, kami sudah pasti keteteran. Itu saja kita andaikan hanya merespon satu isu, pada 
di masyarakat sangat banyak, jadi waktulah yang belum memungkinkan kita melakukananaya, 
meskipun sebenarnya kami membutuhkanya agar paling tidak ulasan tulisan kami lebih 
berkualitas.... (Redaktur Suara Merdeka)

4.  Penutup

4.1.  Kesimpulan
Dari hasil penelitian ini kami dapat mengatakan bahwa masih banyak media di Solo yang mempersepsikan 
difabel/difabilitas dengan kurang tepat. Difabel dan difabilitas masih banyak diasosiasikan dengan 
belas kasihan dan ketidakmandirian. Penggambaran dalam media ini mempengaruhi opini publik 
dan persepsi publik terhadap realita sosial, karena media dapat menciptakan suatu ‘tipe’ tertentu 
yang kemudian membentuk opini publik. Media seharusnya lebih berhati-hati dalam menggunakan 
terminologi dan visualisasi difabel dan difabilitas, sehingga dapat menciptakan ‘tipe’ atau penggambaran 
difabel dan difabilitas yang lebih realistis serta dapat diterima sebagai manusia ‘biasa’.

Berdasarkan hasil penelitian kami, terjadinya hal diatas pada media di Solo adalah karena ada dua  
masalah yang mengakibatkan minimnya pemberitaan isu difabel pada media mainstream. Pertama, 
menyangkut persoalan kapasitas (pengetahuan dan ketrampilan) baik pada kalangan media maupun 
komunitas difabel. Kapasitas pada kalangan media lebih disebabkan karena persoalan persepsi yang 
mengakibatkan berita yang dimuat terkesan kering, tidak mendalam. Sementara kapasitas yang 
terjadi pada komunitas difabel lebih disebabkan karena mempunyai pengetahuan serta ketrampilan 
mengelola segala informasi yang ada (baik pribadi maupun kelompoknya) dan meneruskan pada 
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media. Dan interaksi sosial yang wajar. 

Masalah kedua adalah masih adanya masalah interaksi sosial diantara keduanya yang mengakibatkan 
ketidakakraban yang berdampak pada keterputusan informasi yang bisa disebarkan kepada masyarakat 
lewat media. 

4.2. Rekomendasi
Perlu dikembangkan sebuah upaya kerjasama dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Minimal 
ada dua hal yang bisa mengatasi problem di atas. Pada tingkat media perlu dilakukan capacity building 
tentang segala hal yang menyangkut isu difabel dan difabilitas. Selain itu, pada komunitas difabel bisa 
dilakukan pelatihan jurnalistik agar meraka mampu mengaktualisasi berbagai peristiwa, perasaan, 
problematika, harapan-harapan tentang masa depan diri dan komunitasnya melalui tulisan. Tentu 
hal dapat digunakan sebagai alat mengkampanyekan diri, pencerah bagi banyak pihak serta upaya 
peningkatan kesejahteraan sosial difabel di masa datang.

4.3.  Refleksi
Peneliti merasakan bahwa hasil riset ini memang belum mencapai pada temuan kritis dan mendalam, 
yakni tentang persepsi insan media dalam memandang isu difabel yang muncul dari statement mereka. 
Hal ini diakibatkan beberapa hal. Pertama, insan media yang diwawancarai lebih mendudukkan 
diri sebagai responden sehingga seringkali jawaban yang diberikan sekedar merespon pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan. Kedua, tingkat interaksi sosial antara peneliti dan responden belumlah 
sedemikian cair sehingga mempengaruhi opini maupun pendapat yang akan disampaiakan dan 
terkesan menjaga kepentingannya. Ketiga, lokasi wawancara memang lebih banyak dilakukan di kantor 
media yang bersangkutan yang masih agak sulit mengesampingkan kesan keformalan. Keempat, sangat 
disadari bahwa penelitian kualitatif semacam ini membutuhkan ketajaman peneliti dan membutuhkan 
waktu yang lama agar mencapai hasil maksimal. Kelima, televisi lokal, Terang Abadi TV (TA TV) tidak 
berhasil diajak bekerjasama sehingga tidak dapat ditampilkan laporanya dalam riset ini.
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Ardhanary Institute

1. Pengantar

Media  massa merupakan agen sosialisasi yang dampak penyebarannya sangat luas serta mampu 
memenuhi kebutuhan informasi semua lapisan masyarakat. Selain itu, media massa juga dapat 
membentuk pencitraan tertentu dari suatu isu atau peristiwa atau suatu kelompok. Pencitraan yang 
diterima oleh masyarakat ini kemudian berkembang menjadi keyakinan yang diteruskan intra- dan 
inter-generasi.

Pembentukan citra akan sebuah isu atau kelompok yang dikembangkan media kepada masyarakat 
bagi kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) bisa berdampak negatif dan positif. 
Berdampak negatif ketika media mengangkat isu LGBT tidak secara objektif atau tidak sesuai dengan 
faktanya. Dan sebaliknya akan berdampak positif ketika media mengangkat isu secara objektif atau 
sesuai faktanya. 

Kemampuan media massa yang sangat besar dan penting bagi masyarakat dalam penyebaran informasi 
ini sebetulnya sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Seperti yang 
tertulis dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang tersebut berbunyi: “Pers nasional mempunyai fungsi 
sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial”. 

Sementara peranan pers nasional sebagai media untuk mengembangkan pendapat umum berdasarkan 
informasi yang tepat, akurat, benar dan melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap 
hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran 
dinyatakan dalam pasal 6 (point c, d, e) Undang-undang tersebut.

Dengan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial seperti yang diatur 
dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers di atas, maka apakah media massa sudah 
mengakomodir kepentingan kelompok LGBT untuk bisa hidup setara di tengah-tengah masyarakat? 

Dari data kliping koran dan berita online yang dikumpulkan oleh Ardhanary Institute pada tahun 2010 
ada satu kasus LGBT yang diangkat secara positif (objektif) di dalam kerangka Hak Asasi Manusia (HAM). 
Yaitu kasus Alterina Hofan (Alter) yang dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
atas tuduhan pemalsuan identitas10. Alter memiliki kromoson xxy dan melakukan penyesuaian kelamin 
sebagai laki-laki yang selanjutnya disyahkan oleh Pengadilan Negeri Papua sebagai laki-laki. Gugatan 
pemalsuan identitas ini dilakukan oleh orangtua Jane Deviyanti (dalam hal ini ibunya Jane istri Alter), 
namun Ketua Majelis Hakim Sudarwin, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 23 November 2010 
menyatakan perubahan akta kelahiran yang dilakukan oleh Alter bukan merupakan tindak pidana, 
dengan demikian Alter bebas dari tuduhan.

10	  http://m.news.viva.co.id/news/read/190193-alterina-hofan-bebas--tepuk-tangan-bergemuruh/0

Persepsi Media terhadap Isu Lesbian, 
Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)



Centre for Innovation Policy and Governance

Warga Bicara Media: Sepuluh Cerita
97

Media sangat berperan bagi kemenangan Alterina Hofan di pengadilan. Selama proses peradilan, 
hampir semua media massa nasional terus-menerus hadir meliput dan memberitakan kasus ini. Mulai  
dari kehidupan Alter di masa kecil yang kerap mengalami kekerasan karena berpenampilan layaknya 
laki-laki dari sang ibu, prestasi Alter di Universitas gemilang, proses Alter melakukan penyesuaian 
kelamin hingga kisah cinta dan pernikahannya dengan Jane. Tujuan ibu Jane menuntut Alter dengan 
tuduhan pemalsuan identitas untuk memisahkan cinta Jane dan Alter berhasil dipatahkan oleh berita-
berita media massa. Sebagai dampak dari pemberitaan yang masif dan positif ini, dukungan pada 
Alter dan Jane pun muncul dari publik dan meluas. Bahkan salah satu televisi nasional secara khusus 
mengangkat kisah percintaan Alter dan Jane selama 1 jam dengan narasi yang menyentuh hati siapapun 
untuk mendukung cinta agung mereka.

Sayangnya presentasi isu ataupun kasus LGBT yang diangkat secara positif seperti kasusnya Alter 
sangatlah kecil. Sebagian besar lainnya kasus ataupun isu justru diberitakan atau diangkat dengan 
pencitraan yang negatif, sebagai seksualitas yang menyimpang, yang tentu saja sangat merugikan 
kelompok LGBT, mengingat di dalam kehidupan masyarakat Indonesia secara umum, LGBT masih 
belum diterima sebagai sebuah realitas dari keragaman seksualitas manusia. 

Sebagai upaya mendorong perubahan perspektif media dalam mewacanakan isu LGBT sehingga dapat 
menjadi sarana untuk menyuarakan HAM LGBT, Ardhanary Institute bersama Center for Innovation, 
Policy, and Governance (CIPG) melakukan kegiatan penelitian untuk menggali sebetulnya sejauh mana 
pemahaman media mengenai LGBT dan apa hambatan media dan perangkatnya untuk memberitakan 
isu LGBT secara objektif. Kegiatan penelitian ini dilakukan selama 3 bulan yaitu pada Maret-Juni 2012.

1.1. Latar Belakang
Sejak tahun 2008-2012, Ardhanary Institute melakukan pendokumentasian pemberitaan media 
mengenai isu LGBT, baik itu berupa kliping koran maupun berita online (Internet & televisi). Dari data 
pendokumentasian ini analisis Ardhanary Institute mengenai persepsi media mengenai isu LGBT adalah 
95% berita yang diangkat oleh media massa nasional mengenai LGBT masih belum berperspektif HAM 
LGBT. Yakni mengangkat isu LGBT sebagai persoalan sosial yang harus dihindari dan dicegah oleh 
masyarakat keberadaan/eksistensinya sehingga berdampak merugikan bagi keberadaan kelompok 
LGBT di tengah-tengah masyarakat.

Mengapa persepsi media massa dalam mewacanakan isu LGBT masih belum secara objektif tetapi 
justru mencitrakan LGBT sebagai persoalan sosial yang harus dicegah dan dihindari? Pertanyaan ini 
menjadi latar belakang penelitian yang dilakukan oleh Ardhanary Institute bersama CIPG.

Media massa yang terpilih menjadi narasumber terbagi menjadi dua jenis yakni cetak dan elektronik, 
yakni ANTV, MNC Group (TV), koran The Jakarta Post dan majalah wanita Femina.

1.2. Focus Study
Focus study dari penelitian ini adalah melihat sejauh mana pemberitaan mengenai LGBT sudah faktual. 
Dengan menggunakan pendekatan ontologis, pertanyaannya adalah bagaimana pemberitaan isu 
LGBT diangkat oleh media. Dari segi epistomologis: mengapa media memberitakan isu LGBT tidak 
secara objektif. Juga dari sisi aksiologis, apa dampak (dari sudut pandang Ardhanary Institute) atas 
pemberitaan yang tidak objektif mengenai isu LGBT terhadap masyarakat?

1.3. Tujuan Penelitian
Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali sejauh mana pemahaman media 
mengenai LGBT dalam kerangka Hak Asasi Manusia (HAM) serta peluang bagi LGBT untuk memanfaatkan 
media sebagai sarana menyuarakan hak-hak LGBT.

Sedangkan tujuan secara khusus adalah untuk mengumpulkan data pemahaman/perspektif jurnalis 
mengenai LGBT dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh mereka dalam memberitakan isu-isu 
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LGBT secara objektif (dalam kerangka HAM) serta untuk mengetahui bagaimana perspektif regulator 
(pengambil keputusan media) mengenai LGBT.

1.4. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi organisasi-organisasi LGBT serta 
khalayak umum baik secara teoritis maupun praktis. Ini adalah bentuk konstribusi bagi pengembangan 
ilmu pengetahuan khususnya mengenai media dan LGBT, dan juga dapat dijadikan sebagai bahan 
rujukan untuk penelitian mengenai media dan LGBT. Selain itu juga sebagai rujukan atau referensi 
bagi organisasi-organisasi LGBT dalam merumuskan strategi kerja dengan media serta peluang 
pemanfaatan media sebagai salah satu alat gerakan atau alat menyuarakan HAM LGBT.

2. Metodologi

2.1.  Kerangka Pemikiran
Media merupakan alat komunikasi dalam menyebarkan nilai-nilai atau ideologi dan keyakinan tertentu. 
Sebagai alat komunikasi, media massa mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan 
sosial. Karena perannya yang sangat potensial untuk mengangkat opini publik sekaligus sebagai wadah 
berdialog antar lapisan masyarakat. Media juga, karena fungsinya sebagai alat komunikasi, seperti 
pisau bermata dua, berperan positif sekaligus juga berperan negatif. Peran positif media massa berupa 
kontribusi dalam menyebarluaskan informasi kepada khalayak sekaligus juga sebagai alat kontrol 
publik masyarakat dalam menyikapi informasi yang sedang berlangsung. Lain halnya dengan negatif 
misalnya pemberitaan yang mereduksi fakta sehingga menghasilkan kenyataan semu (false reality), 
yang dapat berakibat menguntungkan kepentingan tertentu dan sekaligus merugikan pihak lain.

Menurut Drs. Tommy Suprapto, M.S dalam bukunya “Pengantar Teori & Manajemen Komunikasi”, kata 
komunikasi berasal dari bahasa latin communication yang berarti ‘pemberitahuan’ atau ‘pertukaran 
pikiran’. Jadi secara garis besar, dalam proses komunikasi haruslah terdapat unsur-unsur kesamaan 
makna agar terjadi pertukaran pikiran antara komunikator (penyebar pesan) dan komunikasi (penerima 
pesan). Proses komunikasi ini diartikan sebagai transfer informasi.
 
Suprapto juga menyebutkan bahwa komunikasi merupakan sebuah pola yang meliputi sejumlah 
komponen (unsur) serta memiliki dampak-dampak tertentu. Adapapun pola-pola yang memiliki 
dampak antara lain penyuluhan, penerangan, propaganda, kampanye, pendidikan, acara radio, televisi, 
pemberitaan koran/majalah, pemutaran film/video, dan diplomasi. 

Secara umum tujuan komunikasi adalah menghibur, memberikan informasi dan edukasi. Dengan 
tujuan tersebut berdampak pada peningkatan pengetahuan (kognitif), membangun kesadaran (afektif) 
dan mengubah perilaku (psikomotorik) seseorang atau masyarakat dalam suatu proses komunikasi.

Kerangka pemikiran di atas menjadi dasar analisis data temuan dari penelitian ini. Secara konsepsional 
aspek komunikasi dan aspek kebijakan (misalnya kebijakan media) memiliki hubungan timbal balik yang 
saling mempengaruhi. Dalam tataran empiris hubungan tersebut tercermin pada persepsi masyarakat 
ketika merespon suatu isu dan permasalahan. Media massa sebagai institusi sosial memiliki kontribusi 
terhadap hal tersebut sesuai fungsinya sebagai corong komunikasi.

2.2.  Metode
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan wawancara mendalam. 
Pengamatan interaksi media online dengan pembaca dan data kliping koran.

2.3.  Instrumen
Instrumen wawancara adalah panduan pertanyaan wawancara yang terdiri dari beberapa komponen. 
Panduan ini diawali oleh introduksi yang berisi penjelasan mengenai tujuan penelitian (termasuk ijin 
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untuk merekam wawancara), informasi dasar tentang perusahaan atau organisasi mulai dari visi dan 
misi dan sejarah singkat pembentukan kelompok atau organisasi, serta informasi singkat mengenai 
narasumber (nama dan jabatan/posisi, masa kerja). 

Dilampirkan juga detail tentang situasional kaum LGBT dan media, seperti akses warga (kaum LGBT) 
terhadap informasi (sarana dan pra-sarana untuk mengakomodasi kebutuhan informasi), unsur 
edukasi (apakah media telah memberikan informasi yang ‘edukatif’ mengenai isu LGBT? Bagaimana 
pandangan narasumber mengenai gambaran kaum LGBT di media-media dewasa ini), serta ruang 
bagi LGBT untuk menyuarakan isunya (apakah kaum LGBT diberikan cukup ruang untuk menyuarakan 
gagasan dan pandangannya di media, terutama media mainstream: TV, radio, dan media cetak?)

Komponen selanjutnya adalah tentang pemenuhan hak warga (terutama) atas media menyangkut 
hak warga atas informasi yang terpercaya, infrastruktur media, dan pembuatan kebijakan secara 
partisipatif. Dicantumkan juga implikasi yang muncul dari kondisi aktual berkaitan dengan kebijakan 
pemerintah dan industri media di Indonesia terhadap (hak) kaum LGBT. Bagian ini terbagi dua, yang 
pertama melihat dari segi umum, yaitu pertanyaan: apakah ada kesengajaan (dari segi kebijakan) bahwa 
kelompok LGBT dilindungi [atau tidak]? Lalu dari sisi khusus: sejauh mana kebijakan pemerintah saat ini 
sudah mampu menjamin hak warga dalam mengakses informasi, mengakses infrastruktur, dan menyusun 
kebijakan tersebut secara partisipatif?

Terkait dengan media baru, apakah perkembangan teknologi informasi membuka peluang baru 
demokratisasi media. Sejauh mana perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan sebagai 
sarana untuk menyuarakan suara kelompok/organisasi?

2.4. Pemilihan Narasumber
Untuk kepentingan data, Ardhanary Institute mewawancarai pekerja media yang terdiri dari 4 media 
massa, yakni ANTV, The Jakarta Post, Femina dan MNC group serta produser film “Sanubari Jakarta” 
sebagai media baru/alternatif yang telah sukses menayangkan film bertema LGBT di bioskop-bioskop 
21 di seluruh Indonesia selama 23 hari berturut-turut pada bulan April 2012. 

2.5. Pencarian Data
Sebelum melakukan pengambilan data, Ardhanary Institute dengan diasistensi oleh CIPG membuat 
daftar list media yang akan diwawancara dan pedoman wawancara. Dari hasil diskusi, diputuskan 
terpilih 6 media yang akan diwawancarai yaitu 4 (empat) media cetak (The Jakarta Post, Kompas, Lampu 
Hijau, Kartika/Kartini) dan 2 (dua) media televisi (ANTV dan Trans TV). Namun di dalam perjalanannya 
menjadi 4 media karena 2 media tidak bersedia diwawancara.

2.6. Tantangan dan Pembelajaran
Kendala/persoalan yang dihadapi baik selama persiapan hingga proses pengambilan data adalah 
kesulitan untuk meminta kesediaan media diwawancara dan mengatur jadwal interview dengan 
narasumber yang senantiasa sibuk dengan kegiatannya. Jadwal yang sudah disepakati seringkali 
dirubah dengan tanggal tentative sehingga masih harus menunggu kepastian tanggal wawancara 
berikutnya. Persoalan lainnya adalah narasumber yang sudah menyepakati merekomendasikan nama 
lain karena ternyata ia tidak memiliki waktu atau harus berdinas ke luar kota.

3. Temuan dan Diskusi

Untuk menggali implikasi perkembangan industri media dan kebijakan media di Indonesia, dari 
kacamata pemenuhan hak-hak warga dalam mengakses media (terutama dalam hal ini adalah kaum 
LGBT), Ardhanary Institute melakukan kegiatan pencarian data berikut ini:
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a.  Bagaimana akses LGBT terhadap informasi serta sarana dan prasarana untuk mengakomodasi 
kebutuhan informasi.

b. Realitas berita/liputan/artikel yang diangkat oleh media mengenai LGBT, apakah sesuai 
dengan faktanya dan bernilai edukatif dalam kerangka HAM?

c.   Ruang bagi LGBT untuk menyuarakan hak-haknya melalui media.
d. Pemenuhan hak warga (terutama) atas media menyangkut hak warga atas informasi yang 

terpercaya, infrastruktur media, dan pembuatan kebijakan secara partisipatif.

3.1. Profil Narasumber
No Nama Posisi Media Massa

1.
Yuke Mayaratih (on air) atau 

Nata Ayu Mayaratih (legal 
formal)

Produser Berita AN TV

2. Azat Syaiful Rahmat Produser Berita MNC

3. Ahmad Junaidi Teaches Editor Director The Jakarta Post

4. Petty. S. Fatimah Pemimpin Redaksi, Chief 
Community Officer Femina

5. Dimas Harry Caprijanto Sekretaris Jendral Yayasan 
Duta Kresna Sanubari Jakarta

6. Sri Agustine Direktur Ardhanary 
Institute Sanubari Jakarta

3.2.  Hasil Temuan
Keberadaan media massa dari hasil pengamatan dokumentasi yang dilakukan oleh Ardhanary 
Institute secara online sangatlah dekat dengan masyarakat, karena media memiliki kemampuan untuk 
memberitahukan kepada masyarakat atau khalayak tentang isu-isu tertentu yang dianggap penting. 
Melalui informasi yang disebarkan itulah media berkomunikasi dengan masyarakat yang tidak hanya 
mempelajari dan memahami isu-isu tersebut tetapi juga menilai isu atau topik yang diangkat tersebut. 
Dan penilaian masyarakat ini tentunya sangat besar dipengaruhi oleh cara media memberikan 
penekanan terhadap isu tersebut. Misalnya saja pemberitaan yang mengangkat ungkapan Ali Mochtar 
Ngabalin anggota DPR dari Fraksi Bulan Bintang di harian Nasional Kompas Online pada 30 Oktober 
2008 dengan judul “Ngabalin Tegaskan Homoseksualitas Perilaku Menyimpang”11. Bahasa komunikasi 
yang provokatif ini berhasil menggiring komentar pembaca mendukung ungkapan Ngabalin bahwa 
homoseksualitas adalah perilaku yang menyimpang karenanya harus dilawan dan diperangi dengan 
Undang-undang Pornografi.

Mengapa media tertarik menggunakan komunikasi provokatif dalam memberitakan LGBT? Apakah ada 
kebijakan yang mengatur hal ini? 

Berikut adalah hasil wawancara dengan narasumber dari ANTV, MNC Group, Majalah Femina dan 
koran The Jakarta Post. 

3.2.1. Akses LGBT terhadap Informasi Serta Sarana dan Prasarana untuk Mengakomodasi 
Kebutuhan Informasi
Akses dan kebijakan media secara khusus dalam mengakomodasi kebutuhan LGBT terhadap informasi 
11  http://nasional.kompas.com/read/2008/10/30/13484438/Ngabalin.Tegaskan.Homoseksual.Perilaku.
Menyimpang#komentar
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serta sarana dan prasarana menurut narasumber dari ANTV, MNC Group dan Femina tidak ada. Karena

informasi yang disampaikan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keyakinan nilai-nilai yang 
dipegang oleh masyarakat. Sulit bagi sebuah media untuk mengangkat isu LGBT jika bertolak-belakang 
dengan nilai-nilai yang diyakini dan dikembangkan karena akan memunculkan resistensi masyarakat. 
Alasan lainnya menurut  beberapa narasumber, isu LGBT biasanya akan diangkat jika ada peristiwa 
atau kejadian hangat terkait LGBT.

Kebijakan ANTV menyangkut akses terkait informasi yang akan diberitakan harus menyangkut 
kepentingan banyak publik. Karena tujuan media adalah memberikan informasi kepada publik 
dan memberikan alternatif supaya masyarakat tahu mereka harus melakukan apa berdasar 
informasi yg kita sampaikan. Termasuk untuk informasi soal LGBT, misalnya mencuat isu 
pembunuhan yang dilakukan oleh gay dari situ kita lihat kebutuhan masyarakat apa untuk 
mengetahui persoalan tersebut. Misal jika kebutuhan masyarakat adalah terkait dengan 
identitas gay kenapa sampai melakukan pembunuhan, dari sini kita mencoba melihat faktanya 
seperti apa, untuk itu kita menggali informasi lebih dalam wawancara dengan psikolog dan 
kaum gay itu sendiri. Salah satu contohnya saat liputan dengan Mujianto, kita lihat dari berbagai 
aspeknya (Yuke Mayaratih, ANTV)

Jika masyarakat membutuhkan informasi seputar LGBT maka kita akan mengangkatnya 
berdasarkan kebutuhan masyarakat. Tetapi isu yang kontroversial biasanya kita angkat 
berdasarkan kejadian yang sedang hangat. Misal untuk kasus LGBT, kita akan angkat ketika 
masyarakat membutuhkan informasi mengenai isu tersebut (Drajat Syaiful Rahmat, MNC Group)

Femina adalah majalah wanita yang bersifat umum (general-service magazine for women segment) 
sehingga isu yang ditampilkan amat beragam. Suatu isu diangkat biasanya karena ada kejadian 
tertentu dalam masyarakat (dalam arti luas, secara langsung maupun tidak langsung) yang 
menjadi concern bagi Femina dan penting diketahui wanita. Hal ini juga berlaku untuk isu LGBT. 
Note: Saya lampirkan beberapa contoh artikel di Femina yang membahas isu ini pada 3 tahun 
terakhir sebagai tambahan perspektif bagi anda (Petty S Fatimah, Femina)

Sedangkan narasumber dari koran The Jakarta Post mengatakan bahwa akses dan kebijakan serta 
sarana dan prasarana bagi kelompok LGBT terkait informasi ada dalam kebijakan di The Jakarta Post.

Di Jakarta Post ada kebijakan untuk memberikan akses kepada isu-isu terkait dengan human 
rights bagi kelompok-kelompok yang termajinalkan, dan isu demokrasi. Jadi isu LGBT kita angkat 
dalam perspektif HAM dan demokrasi. Jika sedang ada event penting LGBT misalnya International 
Days Against Homophobia maka berita yang diangkat mengenai LGBT berada dihalaman muka/
depan (Ahmad Junaedi, The Jakarta Post) 

3.2.2. Realitas Berita/Liputan/Artikel yang Diangkat oleh Media Mengenai LGBT
Sesuai dengan fungsinya sebagai sarana penyebar informasi akurat/benar dan edukatif maka media 
massa secara tidak langsung memberikan fungsi pendidikan pada pembacanya. Ini bisa dilihat dari 
materi isi seperti news/berita liputan, artikel, feature dan lain-lain. Yang menjadi pertanyaan adalah 
terkait dengan berita/liputan/artikel yang diangkat oleh media massa mengenai LGBT apakah sudah 
diangkat sesuai fungsinya media? Apakah warga pada umumnya selama ini mendapatkan informasi 
yang benar menyangkut LGBT? Agar konstruksi atas ‘image’ kaum LGBT tidak hanya sekadar menjadi 
kelompok yang dilihat dari sudut sempit melulu sebagai ‘menyimpang secara seksual’,  pelaku tindakan 
kriminal dan pandangan negatif lainnya namun dihargai sebagai satu pribadi manusia yang penuh. 
Karena dalam hal ini, jelas peran media menjadi penting sebagai alat komunikasi bagi LGBT untuk 
merubah pandangan masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap kegiatan komunikasi pasti memiliki tujuan yang ingin 
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dicapai. Artinya setiap kegiatan komunikasi (termasuk penyelenggaraan penyiaran) bertujuan 
pula untuk mengubah perilaku orang lain melalui penyajian program-program informasinya 
(Drs. Tommy Suprapto, M.S. “Pengantar Teori & Manajemen Komunikasi, hal 144, Media 
Pressindo 2009)

Dari hasil wawancara, keempat narasumber dalam hal ini sepakat mengatakan bahwa media harus 
memberikan informasi yang benar mengenai sebuah peristiwa, walau diakui bahwa perspektif yang 
digunakan oleh setiap media dalam mengangkat sebuah kasus yang sama kemungkinan akan berbeda-
beda.

Buat saya, media sudah cukup fair memberikan info kepada masyarakat, saya rasa sudah 
ya, tapi menyangkut perspektif masing-masing, kita enggak tahu ya. Tapi, di media saya, kita 
cukup fair memberitakan tentang isu-isu LGBT, terlihat dari bagaimana kami mengemas berita 
tersebut dengan menghadirkan dua sisi, dari pihak LGBT dan pihak lainnya. Pandangan saya 
terhadap teman-teman LGBT, menurut saya sekarang sudah banyak keterbukaan, meskipun 
masih ada yang malu-malu, takut dengan sanksi sosial, itu terlihat beberapa kali saya melakukan 
wawancara, mereka tidak mau menunjukkan identitas, tapi ada juga yang mau seperti Mas 
Hartoyo, yang siap dengan sanksi sosial, dan tidak semua teman-teman siap dengan stigma 
yang ada. Tapi sejauh ini sudah cukup terbuka dengan adanya Ardhanary, Our Voice, dll. Cuma 
sayangnya banyak mereka yang tidak berbicara apa adanya, tidak mengemukakan perasaan 
mereka, atau banyak juga media yang tidak mau ya? (Yuke Mayaratih, ANTV)

Pada dasarnya sama ya semua media harus mengangkat berita sesuai faktanya, informatif dan 
edukatif. Apa sih berita yang menarik itu, apa sih berita yang pantas untuk diangkat itu, apa sih 
berita yang berdampak itu, pada intinya pasti semua pembuat berita akan berpatokan sama 
news judgement (Drajat Syaiful Rahmat, MNC Group)

Media-media besar dengan visi kerja yang baik saya kira memberitakan tema ini dengan baik 
dari sudut perspektif gender maupun isu sosialnya. Tapi karena media di Indonesia begitu 
banyak, memang hal ini belum merata. Apalagi masyarakat kita sangat heterogen dari segala 
segi (suku, agama, tingkat pendidikan dsb). Namun gambaran LGBT di media menurut saya 
seringkali digambarkan sebagai sosok kreatif, unik, ‘berbeda’.  Dari sisi  negatif, kadang-kadang 
menjadi sumber kelucuan/olok-olok, kehidupan LGBT tidak jarang didramatisir berlebihan 
(Petty S Fatimah, Femina)

Ketika mengangkat isu LGBT, kita di Jakarta Post menggali dari banyak sumber, dan perspektif 
yang diangkat sesuai dengan kebijakan kita yaitu dari fakta human rights, bahwa semua 
orang  tidak boleh didiskriminasi atas ras, suku, orientasi seksual. Itu perspektifnya. Yaitu fakta 
diversity. Namun, kalo saya amati selama ini, saya melihatnya masih ada banyak media yang 
melakukan diskriminasi, masih ada perspektif yang enggak pas. Misalnya muncul dari berita-
berita penggunaan kata-kata yang salah, pengunaan persepsi yang salah, seperti mengaitkan 
AIDS dengan homoseksual. Masih ada homophobic. Saya tidak terlalu sepakat dengan berita-
berita yang membuat lelucon waria, transgender kan masih banyak kita temukan di TV, di koran. 
Justru itu membuat stereotipnya lebih kuat (Ahmad Junaedi, The Jakarta Post)

3.2.3.  Ruang Bagi LGBT untuk Menyuarakan Hak-haknya Melalui Media
Mengenai ruang bagi LGBT untuk menyuarakan hak-haknya melalui media, keempat narasumber 
mengatakan hal senada bahwa belum ada ruang bagi LGBT untuk menyuarakan hak-haknya secara 
khusus. Pandangan bahwa isu hak-hak LGBT adalah isu yang sensitif serta masih adanya ketakutan 
masyarakat bahwa LGBT akan semakin menyebar, menurut 2 narasumber menjadi alasan mengapa 
tidak ada ruang di media bagi LGBT. 

Saya rasa enggak ya, belum. Ada juga ketakutan dari kelompok masyarakat tertentu bahwa 
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komunitas LGBT ini akan menyebar dan mengancam, misalnya, menyebar, semakin besar, 
semakin diterima,  jadi ada beberapa orang yang ketakutan tentang isu itu. Jadi gagasan supaya 
LGBT bisa diterima secara luas, saya rasa enggak, tapi LGBT adalah fakta yang ada disekitar kita 
dan diterima dan diberikan hak-haknya, itu iya. Caranya menyampaikannya adalah jika adanya 
news pack-nya, kayak ada hari AIDS nasional atau  hari AIDS sedunia, maka dimunculkan isu 
itu. Tapi kalo ujuk-ujuk misalnya menyuarakan kepentingan lesbian, kayaknya enggak ya (Yuke 
Mayaratih, ANTV)

Jika yang dimaksud adalah gagasan atau pandangan LGBT mengenai LGB relatif ya. Bagaimana 
pun harus diakui  tema LGBT masih dianggap sensitif bagi sebagian masyarakat (Petty S Fatimah, 
Femina)

Sedangkan dua narasumber lainnya mengatakan bahwa tidak adanya ruang bagi LGBT untuk 
menyuarakan hak-haknya terkait dengan tujuan media tersebut, pengambilan keputusan tentang 
pemberitaan yang akan dan layak diangkat serta manajemen yang dikembangkan.

Kalo saya sih lebih kepada siapa yang memberikan kriteria karena itu tadi, semua peristiwa di 
sekitar kita menarik untuk diangkat, pada prinsipnya itu. Tapi kenapa enggak diangkat, kembali 
lagi siapa, karena apa sih isu sosial yang menarik untuk diangkat, menurut saya semua menarik 
untuk diangkat, tapi berbeda pertimbangannya dengan redaksi, misalnya redaksi punya 
kebijakan sendiri. Misalnya isu sosial yang menarik di Jakarta banyaknya rakyat miskin di pinggir 
jalan. Di sisi lain, hal ini dianggap enggak harus diberitain, kita enggak punya durasi waktu untuk 
bahas itu, jadi siapa yang nentuin ya selain kepentingan redaksi, tapi di setiap tim produksi, ada 
yang namanya rapat? Proyeksi. Di rapat itu ditentuin ini pantas enggak diangkat dan di rapat 
itu hadir manager produksi, produser, dan yang lainnya. Jadi siapa yang menentukan berita 
tersebut ya pimpinan redaksi (Drajat Syaiful Rahmat, MNC Group)

Tidak cukup ruang menurut saya, dan sebenarnya tidak hanya LGBT, saya kira semua kaum 
minoritas tidak punya cukup ruang bersuara di media, minoritas suku, minoritas yang lain, 
perempuan yang saya bilang cukup minoritas juga secara politis tidak punya suara juga di media. 
Pertama karena kurangnya perspektif pengelola media bahwa berita itu ya tentang oramg-orang 
terkenal, politik, hiburan. Perspektif mereka itu ya berita itu, itu. SBY ngomong ya berita, memang 
betul itu tapi itu kan hanya basical Anda belajar di komunikasi, itu kan basic journalism, padahal 
enggak cuma itu. Enggak hanya LGBT, perempuan-perempuan juga enggak ada suaranya. Suara 
di Kompas itu enggak muncul lagi, muncul pun semu dan letaknya di belakang. Itu perempuan, 
apalagi LGBT, lebih kecil lagi di media (Ahmad Junaedi, The Jakarta Post)

3.2.4.  Pemenuhan Hak Warga Terutama atas Media Menyangkut Hak Warga atas Informasi 
yang Terpercaya
Peranan media massa dalam menyebarluaskan informasi yang diperlukan masyarakat telah diatur 
dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Dalam pasal 6 ayat (1) undang-undang 
tersebut dinyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan lembaga pers berperan 
memenuhinya. Tidak hanya itu, hak masyarakat untuk memperoleh informasi dijamin pula dalam 
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia (HAM), sebagaimana dinyatakan 
dalam Pasal 14 ayat (1) ”Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang 
diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya”. 

Berdasarkan hak-hak tersebut, menurut narasumber hal tersebut diketahui oleh semua media dan 
media berusaha untuk memenuhinya misalnya dengan bersikap netral di dalam pemberitaan.

Berusaha imbang aja, kita enggak melanggar kode etik Undang-undang Penyiaran, kita ngga 
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seberani Tempo, tapi sikap kita sikap netral aja. Misalnya kasus Ahmadiyah dan FPI, sebenarnya 
dalam kacamata umat muslim, mungkin Ahmadiyah itu sesat atau tidak, tapi lepas dari itu 
mereka juga makhluk hidup yang punya kebebasan untuk hidup dan ancaman, nah di mana 
keberpihakan media? (Yuke Mayaratih, ANTV)
Pada intinya, sederhana aja, kaidah jurnalistik kan ada di dunia, tapi enggak semua tahu 
secara leterer. Tapi prinsipnya nulis berita itu kita harus dua arah. Atau secara berimbang, kalo 
wawancara orang jangan menghakimi dan kalo berita itu enggak boleh bohong. Apa yang kamu 
dapat, itu yang kamu beritain. Itu yang harus dipegang semua penulis berita. Diluar itu semua 
ada kaidah penlisan dan pasti semua penulis tahu. Jadi, yang paling penting itu cover two sides, 
enggak meng-cover suatu kepentingan, dan baiknya tidak satu arah, jadi wawancara yang lain 
yang sama seperti saya. Jadi tidak satu pihak saja. Jangan subjektif (Drajat Syaiful Rahmat, MNC 
Group)

3.5.2. Media Baru
Apakah perkembangan teknologi informasi membuka peluang baru demokratisasi media. Sejauh 
mana perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyuarakan 
suara kelompok/organisasi?

Berdasar pengalaman Ardhanary Institute bekerjasama dengan Kresna Duta Foundation membuat 
film LGBT berjudul “Sanubari Jakarta” yang targetnya ditonton oleh masyarakat Indonesia, media baru 
membuka peluang baru dalam mensosialisasikan hak-hak LGBT kepada publik. 

Film “Sanubari Jakarta” ditayangkan serentak di bioskop 21 seluruh Indonesia pada tanggal 12 April 2012 
dan bertahan di beberapa bioskop di kota besar hingga 21 hari dengan dipenuhi penonton. Sinopsis 
“Sanubari Jakarta” ini mengangkat realitas kisah cinta LGBT warga Jakarta. Bagaimana perasaan cinta 
datang, bagaimana mereka merasa, bagaimana mereka menjalani kehidupannya di tengah masyarakat 
yang menolak LGBT. Cinta adalah Cinta, begitu film “Sanubari Jakarta” menggambarkannya. Sinopsis 
film diangkat oleh 16 media massa nasional secara positif termasuk media-media religius seperti 
Republika12.

Respon penonton tentunya sangat beragam, tetapi mayoritas mengatakan bahwa menonton film ini 
seperti membuka lembaran demi lembaran kepahaman mereka akan kehidupan LGBT yang selama ini 
nampak gelap bagi mereka. Tak kenal maka tak sayang, begitulah respon penonton. Selain itu, selama 
tayang di bioskop, tidak ada protes dari kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama untuk 
menolak film ini.

Faiza Mardzuki, playwright, producer, dan direktur Institut Ungu mengatakan bahwa film “Sanubari 
Jakarta” berhasil mengajak publik untuk sejenak melihat dan memahami LGBT tanpa perlu merasa 
terancam. Faiza juga meyakinkan bahwa judulnya sangat friendly dan tidak provokatif, sehingga 
masyarakat tidak takut untuk melihat dan mendekat.

4.  Kesimpulan dan Rekomendasi

4.1.  Kesimpulan
Berdasarkan hasil data temuan, ada beberapa hal penting yang dapat disimpulkan. Pertama, akses 
LGBT terhadap informasi serta sarana dan prasarana untuk mengakomodasi kebutuhan informasi tiga 
media (ANTV, MNC Group, dan Femina) dikatakan belum ada. Kebijakan media mengenai informasi 
yang disampaikan masih disesuaikan dengan kebutuhan dan keyakinan nilai-nilai yang dipegang oleh 
masyarakat. 

12  http://www.republika.co.id/berita/senggang/film/12/04/10/m28kid-ini-dia-sinopsis-10-film-pendek-di-
sanubari-jakarta
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Hanya 1 media (The Jakarta Post) yang mengatakan bahwa akses dan kebijakan serta sarana dan 
prasarana bagi kelompok LGBT terkait informasi ada dalam kebijakan di redaksi mereka.

Dari data di atas bahwa hanya ada satu media yang mempunyai kebijakan khusus tentang LGBT untuk 
setiap tiga media lainnya, bisa dibilang pengaruh terhadap perubahan cara pandang masyarakat 
memang kurang berdampak. Ini mengingat target pembaca The Jakarta Post sangatlah terbatas karena 
media tersebut berbahasa Inggris dan terbit tidak merata di seluruh provinsi. Berbeda dengan televisi 
(ANTV dan MNC Group) yang dapat diakses siapapun baik di perkotaan maupun pedesaan. Begitu juga 
dengan majalah wanita Femina yang distribusinya merata hampir ke seluruh provinsi di Indonesia dan 
digemari oleh kalangan ibu rumah tangga, karena selain menjadi sarana hiburan juga sarana informasi 
terkait kebutuhan perempuan. 

Apakah realitas berita/liputan/artikel yang diangkat oleh media mengenai LGBT sudah diangkat sesuai 
fungsinya media? Apakah warga pada umumnya selama ini mendapatkan informasi yang benar 
menyangkut LGBT? Agar konstruksi atas ‘image’ kaum LGBT tidak hanya sekadar menjadi kelompok 
yang dilihat dari sudut sempit melulu seperti ‘menyimpang secara seksual’, pelaku tindakan kriminal 
dan pandangan negatif lainnya namun dihargai sebagai satu pribadi manusia yang penuh. Dari hasil 
wawancara, keempat narasumber dalam hal ini sepakat mengatakan bahwa media harus memberikan 
informasi yang benar mengenai sebuah peristiwa, walau diakui bahwa perspektif yang digunakan oleh 
setiap media dalam mengangkat sebuah kasus yang sama kemungkinan akan berbeda-beda.

Kesimpulan Ardhanary Institute, setelah membandingkan dengan data kliping berita, liputan, artikel 
dan tulisan lainnya mengenai LGBT yang diangkat oleh media baik cetak maupun elektronik yang 
rata-rata belum berperspektif HAM tetapi lebih kepada masalah moralitas. Setiap media memiliki 
kebijakan dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dan terkait 
dengan fungsi media mengacu ke pasal 3 ayat (1) Undang-undang tersebut berbunyi: “Pers nasional 
mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial”. 

Walaupun mengacu kepada UU di atas, persoalan pasar mempunyai pengaruh yang sangat besar. 
Media akan mengangkat berita berdasarkan nilai-nilai atau keyakinan masyarakat agar tidak 
kehilangan pasar  (pembaca). Media yang keluar dari mainstream akan menuai kritik dan bisa juga 
diboikot pembaca. Jurnalis kebanyakan memiliki perspektif HAM mengenai LGBT tetapi tidak didukung 
organisasi (institusi media).

Ruang bagi LGBT untuk menyuarakan hak-haknya melalui media seluruh narasumber sepakat 
mengatakan belum ada. Pandangan bahwa isu hak-hak LGBT adalah isu yang sensitif serta masih 
adanya ketakutan masyarakat kepada LGBT yang dipandang menyimpang secara seksual menjadi 
kendala bagi media massa. Persoalan lainnya yang menjadi kendala adalah hirarki redaksi dalam 
pengambilan keputusan tentang pemberitaan yang akan dan layak diangkat serta manajemen yang 
dikembangkan.

Pemenuhan hak warga (terutama) atas media menyangkut hak warga atas informasi yang terpercaya, 
infrastruktur media, dan pembuatan kebijakan secara partisipatif. Media memilih bersikap netral tidak 
membela ataupun menghakimi, karena terkait dengan masyarakat banyak yang memiliki pandangan 
beragam. Namun dalam hal ini, sisi humanity tetap dijadikan sebagai landasan.

Media baru atau alternatif membuka peluang baru dalam mensosialisasikan hak-hak LGBT kepada 
public, sebagai contoh adalah film “Sanubari Jakarta.”

4.2.  Rekomendasi
Berdasarkan hasil rekomendasi dari narasumber yang diwawancarai, salah satunya yang sangat 
penting bagi LGBT sendiri yaitu untuk mendekati media massa dan memperkenalkan isunya sehingga 
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dikenali secara baik. Pendekatan bisa dilakukan melalui personal jurnalis, lembaga yang menaungi 
para jurnalis atau hearing ke media massa.

Selain itu, counter berupa tulisan di media massa yang ditulis sendiri oleh LGBT dapat membangun 
pandangan baru masyarakat. Peluang untuk menulis bisa dilakukan sesuai trend, misal ketika isu 
LGBT sedang hangat diangkat, LGBT dapat menggunakan peluang ini untuk menulis isu LGBT berdasar 
pengalaman atau sesuai fakta.

Juga diperlukan adanya pelatihan mengenai HAM LGBT kepada jurnalis/pekerja media. Ini dapat 
dilakukan oleh organisasi-organisasi LGBT sebagai salah satu strategi kerja memanfaatkan peluang 
media sebagai sarana menyuarakan HAM LGBT.
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1.   Pendahuluan

1.1.  Latar Belakang
Secara empiris, pengguna Internet di Indonesia, termasuk Bali, terus bertambah. Hingga Desember 
2011 lalu, jumlah pengguna Internet di Indonesia mencapai sekitar 55 juta orang13. Jumlah ini meningkat 
tajam dibanding pada tahun 2000 yang hanya mencapai 2 juta orang. Tingginya jumlah pengguna 
Internet di Indonesia, sekitar 22,4 persen dari jumlah penduduk Indonesia, diikuti pula oleh banyaknya 
jumlah pengguna jejaring sosial di negeri berpenduduk sekitar 245 juta ini.

Tingginya jumlah pengguna jejaring sosial di Indonesia membuatnya masuk dalam daftar negara-
negara dengan pengguna dua jejaring sosial paling populer: Facebook dan Twitter, terbanyak di dunia. 
Jumlah pengguna Facebook di Indonesia saat ini sekitar 43,8 juta, nomor empat terbanyak setelah 
Amerika Serikat, Brazil, dan India14. Adapun jumlah pengguna Twitter di Indonesia termasuk paling 
banyak di dunia, sekitar 20 juta hingga akhir tahun 2011 lalu15.

Peningkatan jumlah pengguna Internet juga terjadi di Bali. Hingga tahun 2011 lalu, pengguna Internet 
di Bali terus meningkat. Peningkatan ini diikuti pula dengan makin mudahnya warga dalam mengakses 
Internet. Warung Internet yang sempat marak pada awal 2000-an, kini digantikan oleh koneksi Internet 
pribadi melalui telepon seluler. Dari semula hanya di kawasan tertentu, misalnya kampus atau sekolah, 
Internet kini makin menyebar ke perumahan atau pinggiran kota dan pedesaan.

Semakin terjangkaunya Internet ini berdampak pada makin banyaknya media online atau dalam 
jaringan (daring) di Bali, seperti Berita Bali, Metro Bali, Jurnal Bali, dan lain-lain. Perkembangan 
Internet juga memunculkan satu genre baru dalam jurnalisme yaitu jurnalisme warga, di mana warga 
sebagai konsumen tak hanya mengonsumsi informasi tapi juga memproduksinya. Jurnalisme warga 
merupakan salah satu jawaban dari elitisme media arus utama yang selama ini cenderung lebih banyak 
menampilkan berita tentang isu-isu elite selain juga karena kompleksnya aturan untuk memproduksi 
berita ala media arus utama.

Jurnalisme warga merupakan jenis baru dalam jurnalisme. Dalam aliran jurnalisme ini, selain 
mengonsumsi informasi, warga juga dapat mencari, mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan 
informasi lewat berbagai bentuk media terutama media daring, baik itu website, portal, ataupun blog16. 
Jurnalisme warga adalah jurnalisme di mana warga memproduksi informasi sendiri secara amatir 
tanpa campur tangan media arus utama, tentang isu seputar warga. Singkatnya, dari warga, oleh 
warga, tentang warga, untuk warga. 

13  http://www.Internetworldstats.com/stats3.htm - asia
14  http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/
15  http://www.kro.co/SkJf (diakses pada 30 Juni 2012)
16  http://en.wikipedia.org/wiki/Citizen_journalism

Perkembangan Media Daring dan 
Jurnalisme Warga
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Salah satu media penganut jurnalisme warga di Indonesia dan satu-satunya di Bali adalah BaleBengong, 
blog yang menerapkan prinsip jurnalisme warga. BaleBengong adalah blog yang dibangun sebagai 
upaya mewujudkan jurnalisme warga di Bali di mana warga tidak hanya menjadi objek berita, tetapi 
sekaligus subjek. Warga terlibat aktif untuk menulis atau sekadar memberi respon atas sebuah kabar17. 
Selain melalui blog, BaleBengong juga memberikan informasi tersebut melalui jejaring sosial, termasuk 
Facebook dan Twitter.

Mengacu kepada perkembangan Internet secara global maupun nasional, maka penelitian ini ingin 
melihat bagaimana perkembangan Internet di Bali dan penggunaan jejaring sosial tersebut berdampak 
terhadap partisipasi warga dalam jurnalisme warga, yaitu BaleBengong. 

1.2.  Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah:
1.  Mengetahui sejauh mana perkembangan Internet dan jejaring sosial di Bali.
2.  Mengetahui bagaimana perkembangan media arus utama di Bali.
3.  Mengetahui bagaimana partisipasi warga dalam jurnalisme warga di Bali, khususnya BaleBengong.

1.3.  Pertanyaan Penelitian
Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah:
1.  Sejauh mana perkembangan Internet dan jejaring sosial di Bali?
2.  Bagaimana perkembangan media arus utama di Bali?
3.  Bagaimana dampak perkembangan jejaring sosial pada partisipasi warga dalam jurnalisme warga?

2. Teori atau Perspektif yang Digunakan

Perkembangan teknologi informasi melahirkan jurnalisme warga. Meskipun masih menjadi perdebatan 
apakah jurnalisme warga merupakan genre baru dalam jurnalisme atau tidak, tapi jurnalisme warga 
sudah menjadi bagian dari diskusi jurnalisme kontemporer. Media-media arus utama pun menjadikan 
jurnalisme warga sebagai salah satu bagian dari media mereka.

Media-media internasional yang telah memberikan tempat kepada jurnalisme warga misalnya CNN 
dengan iReport. Begitu pula dengan media arus utama di Indonesia, misalnya Kompas dengan 
Kompasiana, Vivanews dengan Vlog, ataupun The Jakarta Post dengan IMO, akronim dari In My Opinion. 
Selain menjadi “sub-ordinat” dari media-media arus utama, jurnalisme warga ini juga lahir dan dikelola 
oleh komunitas warga. Beberapa di antaranya yang ada di Jakarta adalah Suara Komunitas, Wikimu, 
dan BaleBengong.

Jurnalisme warga adalah jurnalisme di mana warga memproduksi informasi sendiri secara amatir 
tanpa campur tangan media arus utama, tentang isu seputar warga. Singkatnya, dari warga, oleh 
warga, tentang warga, untuk warga. Seperti apa yang dikatakan oleh Mark Deuze (2009) dalam Allan 
dan Thorsen (2009): 

Jurnalisme warga secara praktis bisa didefinisikan ketika warga, yang biasanya sebagai audiens, 
menggunakan alat-alat pers yang mereka miliki untuk mengabarkan kepada warga lainnya. 
Itulah jurnalisme warga (Deuze, 2009: 256)

Salah satu pemicu lahirnya jurnalisme warga adalah kemudahan teknologi informasi saat ini. Allan 
dan Thorsen (2009) menyatakan bahwa jurnalisme warga terbukti secara kreatif telah menggunakan 
teknologi komunikasi (informasi) yang kini makin mudah dijangkau warga. Teknologi yang makin

17	  http://www.balebengong.net/about
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canggih, harga yang makin terjangkau, dan penggunaan yang makin mudah untuk mengunggah ke 
website, telah menjadi bagian integral dari hubungan sosial baru saat ini.

Dalam buku Citizen Journalism, Global Perspectives, Allan dan Thorsen menyampaikan contoh-contoh 
peran jurnalisme warga di berbagai negara, seperti Irak, Cina, Korea Selatan, India, Australia, dan 
sebagainya. Di negara-negara tersebut, para pewarta warga berperan untuk memberikan informasi 
alternatif di antara media arus utama. Di Irak yang mengalami perang pada tahun 2003, misalnya, 
seorang blogger, sebagai salah satu bagian dari pewarta warga, bisa turut melaporkan langsung 
suasana perang di negaranya. 

Di Cina, salah satu negara yang paling tertutup terhadap kebebasan informasi, warga dengan mudah 
mengunggah foto-foto maupun video melalui laman lokal tentang bencana gempa bumi di Winchuan, 
Sichuan pada 2008. Akibat tertutupnya informasi di Cina, dunia kurang bisa mengetahui apa yang 
sebenarnya terjadi sebagai akibat gempa bumi ini. Namun, melalui blog dan media sosial video 
maupun foto, warga Cina bisa mengabarkan kejadian tersebut ke dunia. Jurnalisme warga menjadi 
media pertama yang mengabarkan bencana di Cina, hal yang tidak dilakukan media arus utama di 
negeri tersebut.

Meskipun tidak membahas contoh dari Indonesia, tetapi contoh-contoh dari berbagai negara dalam 
Citizen Journalism, Global Perspectives tersebut cukup menggambarkan bagaimana warga sebagai 
konsumen media kini belajar menjadi produsen (informasi) melalui teknologi sehingga warga memiliki 
kendali yang lebih bagus terhadap arus informasi (h. 44). Warga tidak lagi hanya sebagai konsumen 
media, tetapi juga produsen informasi dalam berbagai bentuknya, baik teks, foto, maupun video. Akses 
informasi tak lagi semata mengandalkan jurnalis profesional serta media arus utama, tetapi juga warga 
yang memproduksi informasi secara amatir dengan media jurnalisme warga.

Mengacu kepada contoh-contoh global tersebut, maka penelitian ini akan melihat apakah hal serupa 
juga terjadi di Indonesia, khususnya di Bali. Bagaimana perkembangan teknologi informasi berdampak 
terhadap partisipasi warga dalam memproduksi informasi melalui jurnalisme warga? Jika memang ada 
dampak, bagaimana bentuk dampak tersebut?

3.   Studi Kasus

3.1.  Pendekatan
Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan (mixed method), yaitu kualitatif dan kuantitatif. 
Pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara dan focus group discussion (FGD) sedangkan 
pendekatan kuantitatif berupa survei. Menurut Amalia dan Nugroho (2011), pendekatan gabungan 
diperlukan pada sebuah penelitian yang tidak hanya membutuhkan penjelasan terkait suatu fenomena 
secara mendalam, melainkan juga bertujuan melihat tren yang berhubungan dengan fenomena 
tersebut.

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengintepretasikan sebuah fenomena 
(Amalia dan Nugroho, 2011). Dalam pendekatan ini, penelitian bisa menggunakan metode wawancara 
mendalam (indepth interview), FGD, dan studi dokumen. Pendekatan ini dipilih karena kompleksnya isu 
yang diteliti sehingga peneliti harus dapat menjelaskan dan mengeksplorasi tema penelitian.

Dua metode pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam 
dan FGD. Wawancara dilakukan dengan narasumber-narasumber kunci yang relevan dan kompeten 
dengan tema penelitian. Narasumber ini antara lain penyelenggara jasa Internet, pengelola media 
jurnalisme warga, kontributor jurnalisme warga, konsumen media jurnalisme warga, serta akademisi 
dan jurnalis. Adapun FGD dilakukan untuk mengonfirmasi hasil-hasil wawancara, dan partisipan FGD 
tidak jauh berbeda dengan narasumber di wawancara.
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Adapun metode kuantitatif dalam riset ini dilakukan melalui survei. Pendekatan kuantitatif biasa 
digunakan untuk melihat tren sebuah fenomena. Dengan menggunakan metode survei sebagai 
pengambilan data, penelitian kuantitatif dapat menjangkau responden penelitian lebih luas, sehingga 
mendapatkan dataset lebih banyak dibanding penelitian kualitatif (Amalia dan Nugroho, 2011). Survei 
sebagai pelengkap dalam penelitian ini dilakukan secara daring dengan tema perilaku pengguna 
Internet di Bali. Survei dilaksanakan selama satu bulan mulai 22 Mei hingga 21 Juni 2012 dengan 
responden sejumlah 401 pengguna Internet yang berada Bali ataupun berasal dari Bali.

3.2. Instrumen Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara, yaitu wawancara dan FGD. 
Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dari orang per orang yang relevan dengan 
tema penelitian. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur di mana peneliti menanyakan semua 
pertanyaan utama kepada semua narasumber, dengan kemungkinan menggunakan probing, namun 
urutan tanya pertanyaan utama dapat dimodifikasi sesuai dengan situasi.

Semua narasumber tersebut diwawancarai secara terpisah orang per orang. Tujuannya agar mereka 
tidak saling memengaruhi ketika memberikan informasi kepada peneliti. Selain melalui tatap muka, 
wawancara juga dilakukan melalui telepon dan email apabila wawancara dengan tatap muka tidak 
bisa dilakukan. Hasil wawancara kemudian dipisah dan dianalisis poin per poin berdasarkan struktur 
penelitian.

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan FGD sebagai instrumen pengumpulan data. FGD 
merupakan salah satu metode pengambilan data yang digunakan untuk penelitian kualitatif. Dengan 
metode ini, sebuah kelompok narasumber akan ditanyakan pendapat, persepsi, dan sikap mereka 
terhadap objek penelitian (Amalia dan Nugroho, 2011). FGD ini bertujuan untuk menguji ulang temuan 
awal, termasuk data dan fakta hasil wawancara serta analisis data yang sudah dikumpulkan selama ini 
serta melakukan refleksi terhadap temuan awal dan pengujian ulang wawancara.

Proses dalam setengah hari FGD dibagi dalam tiga sesi. Pertama, sesi untuk menyampaikan hasil 
riset sementara. Sesi ini juga sekaligus sebagai upaya untuk mengklarifikasi sejumlah temuan dari 
pengumpulan data. Sesi kedua, penyampaian materi dari tiga narasumber utama, yaitu Ketua Asosiasi 
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Bali, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar, 
dan dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dwijendra dengan topik berbeda. Sesi ini untuk 
memperkuat temuan selama pengumpulan data sekaligus menjadi bahan diskusi dengan peserta FGD. 
Sesi ketiga, adalah sesi diskusi dengan peserta FGD. Tujuan utamanya untuk menambahkan jika ada 
materi yang kurang dari dua sesi sebelumnya.

Karena bersifat konfirmatori atau untuk memeriksa ulang, maka sebagian besar peserta FGD adalah 
juga narasumber yang telah diwawancarai. Peserta FGD tersebut antara lain pengelola BaleBengong, 
kontributor BaleBengong, tiga narasumber utama, pemerintah, dan warga, seperti pegawai negeri 
sipil, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), ibu rumah tangga, dan mahasiswa yang semuanya 
cukup aktif berpartisipasi dalam jurnalisme warga.

Metode lain dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan pengumpulan artikel dari media daring 
(online) maupun hasil penelitian pihak lain sebagai sumber informasi sekunder, terutama data-data 
yang relevan dengan tujuan penelitian ini. Semua data ini kemudian diolah dan dianalisis untuk 
memperkuat riset ini.

Instrumen pengambilan data dalam penelitian ini juga dilakukan melalui survei dengan cara melalui 
Internet (online). Data kuantitatif ini merupakan pelengkap dari hasil wawancara dan FGD. Karena itu, 
pelaksanaan survei dilakukan setelah wawancara mendalam dengan para narasumber. Selama satu 
bulan (22 Mei – 21 Juni 2012), terdapat 401 responden yang mengisi survei ini. Tiga pertanyaan utama 
dalam survei ini adalah profil responden, pola penggunaan Internet dan jejaring sosial, serta pola 
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konsumsi dan persepsi terhadap media nasional maupun lokal. Data dari hasil survei yang diambil 
untuk keperluan riset terutama adalah perilaku penggunaan Internet dan jejaring sosial oleh warga 
Bali.

3.3.  Profil Data
Untuk keperluan penelitian ini, kami telah melakukan wawancara dengan 10 narasumber dari latar 
belakang berbeda-beda, seperti pengusaha jasa Internet, jurnalis, akademisi, pengelola BaleBengong, 
kontributor BaleBengong, dan warga. Kesepuluh narasumber tersebut adalah:

1. Zulfadly Syam (Ketua APJII Bali)
2. Putu Hendra Brawijaya (admin BaleBengong, anggota Bali Blogger Community)
3. Agung Wardana (kontributor, dosen Universitas Pendidikan Nasional Denpasar)
4. Eka Juni Artawan (kontributor, pekerja pariwisata)
5. Ivy Sujana (kontributor, ibu rumah tangga)
6. Made Wirautama (kontributor, dosen Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua)
7. Nyoman Surya Indradi (arsitek, follower @BaleBengong)
8. @tglo_kool (tidak bersedia disebut nama lengkap, polisi, follower BaleBengong)
9. Rofiqi Hasan (jurnalis TEMPO, Ketua AJI Denpasar)
10. Dayu Ratna Wesnawati (Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Dwijendra)

Secara umum, pertanyaan yang diajukan kepada narasumber antara lain:

1.  Bagaimana perkembangan media arus utama, teknologi informasi, maupun jejaring sosial 
di Bali?

2. Bagaimana pendapat narasumber tentang media arus utama di Bali secara umum?
3. Adakah pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap maraknya media daring 

(online) di Bali? Kenapa?
4. Bagaimana peran warga dalam pengelolaan media, misalnya sebagai pembaca atau 

“pengawas” juga dan bagaimana peran itu sebaiknya dilakukan?
5. Bagaimana perkembangan jurnalisme warga di Indonesia dan Bali? Apa itu jurnalisme 

warga menurut narasumber? 
6. Adakah pengaruh peningkatan jumlah pengguna Internet dan jejaring sosial terhadap 

keterlibatan warga dalam pengelolaan jurnalisme warga? Kenapa? 
7. Adakah pengaruh peningkatan jumlah pengguna Internet dan jejaring sosial terhadap 

beragamnya informasi di Bali? Kenapa? 
8. Apakah selama ini narasumber sudah menggunakan haknya sebagai warga dalam 

pengelolaan media arus utama, misalnya mengawasi atau mengoreksi?
9. Bagaimana pendapat narasumber terhadap jurnalisme warga khususnya BaleBengong di 

antara media arus utama di Bali? Perlu atau tidakkah jurnalisme warga semacam ini?
10. Apakah BaleBengong sudah menjadi media jurnalisme warga? Jika ya, mengapa dan apa 

indikatornya? Kalau belum, mengapa dan apa indikatornya?
11. Bagaimana masa depan penggunaan jejaring sosial dan jurnalisme warga, khususnya di 

Bali?
12. Bagaimana masa depan dan peran jurnalisme warga di Bali, terutama BaleBengong?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya bersifat umum. Selama wawancara dimungkinkan adanya 
pengembangan pertanyaan ataupun peniadaan pertanyaan tertentu sesuai dengan kapasitas dan 
latar belakang narasumber.

3.4.  Hasil Penelitian

3.4.1.  Perkembangan Internet dan Jejaring Sosial di Bali
Dalam buku The World is Flat, Friedman (2006) menyatakan bahwa dunia saat ini sedang memasuki 
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Globalisasi 3.0 di mana dunia semakin kecil dan datar. Jika Globalisasi 1.0 lebih menekankan kekuatan 
negara dan Globalisasi 2.0 menekankan pada kekuatan korporasi, maka Globalisasi 3.0 menekankan 
pada kekuatan individu untuk bekerja sama sekaligus saling berkompetisi secara global.

Friedman menyebutkan, Globalisasi 3.0 tersebut dihasilkan oleh:

Konvergensi komputer personal (memungkinkan setiap orang menjadi pencipta karya digital) 
dengan kabel fiber optik (memungkinkan setiap orang mengakses dunia digital dari mana pun), 
dan cepatnya arus perangkat lunak (yang memungkinkan setiap orang untuk bekerja sama 
secara digital dari mana pun tanpa peduli pada jarak) (Friedman, 2006:6)

Dalam bahasa lain, Internet menjadi pemicu lahirnya Globalisasi 3.0 ini. Melalui teknologi ini, warga 
dunia dengan mudah berinteraksi dengan sesama warga lainnya tanpa terkendala jarak dan ruang. 
Internet nyaris telah meniadakan jarak dan mempercepat transfer informasi. 

Hal serupa terjadi di Indonesia. Meskipun penetrasi Internet di negara ini belum setinggi negara tetangga 
seperti Malaysia dan Singapura, namun jumlah pengguna Internet di negara dengan penduduk sekitar 
245 juta ini terus bertambah. Dua di antara 10 indikator penetrasi Internet, menurut International 
Telecomunication Union (ITU), adalah kepemilikan telepon seluler (ponsel) dan telepon kabel. Menurut 
ITU dalam Deloitte (2011), pengguna ponsel di Indonesia pada tahun 2010 lalu mencapai sekitar 220 
juta. Mengingat ada kepemilikan ponsel ganda, maka sekitar 85 persen penduduk dewasa atau 65 
persen dari jumlah penduduk memiliki akses terhadap ponsel (Deloitte, 2011:4).

Adapun menurut Badan Pusat Statistik (BPS) (2010), pada tahun 2007 – 2009, jumlah pelanggan telepon 
di Indonesia melonjak hampir dua kali lipat. Hingga 2010 lalu, terdapat 198,5 juta pelanggan telepon 
dengan 163,7 di antaranya adalah pelanggan ponsel. Namun, tingginya jumlah pengguna ponsel ini 
justru berbanding terbalik dengan turunnya jumlah pelanggan telepon kabel (fixed line) di Indonesia. 
Menurut BPS (2010) baru sekitar 9,6 persen penduduk Indonesia memiliki sambungan telepon kabel 
pada tahun 2009. Jumlah ini justru turun dari 8,7 juta pelanggan pada tahun 2007 menjadi 8,4 juta pada 
tahun 2009.

Banyaknya pengguna dua perangkat tersebut, ponsel dan telepon kabel, mendongkrak jumlah 
pengguna Internet di Indonesia. Dalam empat tahun terakhir, 2007 – 2010, persentase pengguna 
Internet di Indonesia meningkat sekitar dua kali lipat setiap tahun, yaitu 2,69 persen (2007), 4,19 
persen (2008), 6,32 persen (2009), 10,92 persen (2010) (BPS, 2010). Pada tahun 2011, menurut Kominfo 
sebagaimana dikutip Deloitte (2011), ada sekitar 45 juta pengguna Internet di Indonesia atau 18,7 
persen. Sumber lain menyatakan hingga Desember 2011, sekitar 55 juta orang18. Mengacu kepada 
sumber-sumber tersebut, maka dapat diperkirakan bahwa pengguna Internet di Indonesia hingga 
akhir 2011 berkisar antara 45 juta – 55 juta. Satu hal yang jelas, jumlah penggunanya selalu naik bahkan 
hampir dua kali lipat.

Terus meningkatnya jumlah pengguna Internet di Indonesia berdampak pula pada tingginya jumlah 
pengguna dua jejaring sosial paling populer di dunia, Facebook dan Twitter. Hingga Juni 2012, jumlah 
pengguna Facebook di Indonesia mencapai sekitar 43,8 juta, nomor empat terbanyak setelah Amerika 
Serikat, Brazil, dan India19. Jumlah pengguna Twitter di Indonesia termasuk terbanyak di dunia, sekitar 
20 juta hingga Desember 2011 lalu20. Jumlah ini berada di urutan kelima setelah Amerika Serikat, Brazil, 
Jepang, dan Inggris. Sementara sumber lain, (Deloitte, 2011), menyatakan bahwa Indonesia berada 
di peringkat kedua untuk jumlah pengguna Facebook dan ketiga untuk pengguna Twitter di dunia. 
Mengacu pada data-data di atas, terlihat bahwa Indonesia termasuk negara dengan jumlah pengguna 

18	  http://www.Internetworldstats.com/stats3.htm - asia

19	  http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/(diakses pada 30 Juni 2012)
20	  http://www.kro.co/SkJf



Centre for Innovation Policy and Governance

Warga Bicara Media: Sepuluh Cerita
118

jejaring sosial terbanyak di dunia.

Mengacu pada fenomena global serta data nasional, jumlah pengguna Internet dan jejaring sosial di 
Bali pun tak jauh berbeda, terus meningkat. Menurut data BPS (2010), persentase jumlah pengguna 
telepon kabel di Bali juga naik turun, 17,33 persen (2007), 16,17 persen (2008), 14,42 persen (2009), dan 
15,64 persen (2010). Adapun persentase jumlah pengguna ponsel justru terus meningkat, yaitu 52,64 
persen pada tahun 2007, 65,45 persen (2008), 74,27 persen (2009), dan 80,05 persen (2010).

Data tersebut di atas tidak jauh berbeda dengan situasi di lapangan. Salah satu contoh tentang makin 
berkurangnya jumlah pelanggan telepon kabel di Bali adalah makin hilangnya warung-warung telepon 
umum yang sempat menjamur di Bali, terutama di Denpasar, Badung dan sekitarnya. Warga Bali kini 
makin banyak menggunakan telepon seluler personal karena makin terjangkaunya harga telepon 
seluler ataupun nomor perdananya. Jika pada awal tahun 2000-an harga satu nomor telepon seluler 
bisa mencapai Rp 500.000 hingga Rp 1.000.000, maka saat ini bahkan ada yang harganya hanya Rp 
1.000.

Peningkatan jumlah pengguna telepon seluler tersebut berdampak pula pada makin tingginya 
jumlah pengguna Internet di Bali. Menurut BPS (2010), persentase rumah tangga di Bali yang pernah 
mengakses Internet selama empat tahun terakhir juga terus meningkat, yaitu 6,65 persen (2006), 7,10 
persen (2007), 8,50 persen (2008), dan 12,36 persen (2009). Dengan 879.685 rumah tangga Bali pada 
tahun 2009 (BPS Bali, 201221), artinya, hingga tahun 2009 terdapat 108.729 rumah tangga di Bali pernah 
menggunakan Internet melalui berbagai media, seperti warung Internet, rumah, kantor, ataupun 
ponsel. Dengan asumsi bahwa satu rumah tangga terdiri dari 4 orang, maka jumlah pengguna Internet 
di Bali sekitar pada tahun 2009 tersebut sekitar 450.000 orang.

21	  http://bali.bps.go.id/tabel_detail.php?ed=604001&od=4&id=4
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Dari sekian jumlah pengguna Internet di Bali tersebut, sebagian besar aktif berjejaring sosial. Menurut 
BPS (2010), secara nasional 92,5 persen warga menggunakan Internet untuk jejaring sosial, mencari 
informasi aktual (89 persen) dan bekerja (76,3 persen). 

Data-data pengguna Internet dan jejaring sosial di Bali tersebut sejalan dengan hasil survei yang kami 
lakukan untuk melengkapi riset ini. Dari 401 responden, sebagian besar mengakses Internet dari 
ponsel (70,7 persen), selain dari rumah dengan komputer jinjing (laptop) (60,7 persen), dari kantor (34,6 
persen), dari rumah dengan komputer pribadi (25,4 persen), dan warnet (18,6 persen). 

Ketua APJII Bali, Zulfadli Syam, menjelaskan pertumbuhan pengguna Internet di Bali juga dipicu oleh 
makin banyaknya Internet Service Provider (ISP) atau penyedia jasa Internet di pulau ini. Pada tahun 
2003, hanya ada satu ISP, namun pada tahun 2005 menjadi delapan ISP dan pada tahun 2012 ada 
sekitar 20 ISP. Peningkatan jumlah ISP ini juga pasti diikuti dengan peningkatan jumlah pelanggan 
maupun pengguna Internet.

Dengan murahnya media untuk mengakses Internet maka makin banyak yang menggunakan 
Internet. Jadi, saat ini para pengguna Internet sudah mendapat akses luar biasa. Penggunanya 
juga dari anak belum sekolah sampai businessman. Melihat jumlah penduduk Bali sekitar 3,5 
juta, pengguna Internetnya sudah sangat banyak (Zulfadli Syam, Ketua APJII Bali, FGD, 26 Mei 
2012)

Namun, Zulfadli Syam menyatakan bahwa pengguna Internet di Bali masih terkonsentrasi di pusat-
pusat pariwisata, seperti Denpasar, Badung, dan Gianyar hingga sekitar 95 persen. Pendapat ini sama 
dengan situasi di lapangan. Pada awal kemunculan Internet sekitar tahun 2000, warung Internet 
(warnet) menjamur di sekitar lembaga pendidikan, seperti Universitas Udayana, Sanglah, Denpasar 
Barat dan Universitas Warmadewa (Unwar), Tanjung Bungkak, Denpasar Timur. Adapun di Kabupaten 
Badung, Internet berkembang di daerah pariwisata, yaitu Kuta. Namun, saat ini warnet makin menyebar 
ke daerah pinggiran, dan sebaliknya, warnet-warnet di pusat kota justru banyak yang sudah tutup. 
Pengguna Internet makin menyebar ke daerah pinggiran.

Berdasarkan hasil survei, pengguna Internet di Kota Denpasar adalah 54,2 persen, Kabupaten Badung 
15,7 persen, Kabupaten Tabanan 7,1 persen, dan Kabupaten Gianyar 6,8 persen. Sebagai gambaran, 
tiga kabupaten tersebut merupakan wilayah-wilayah yang mengelilingi Denpasar, ibukota Provinsi 
Bali, sekaligus pusat kegiatan pariwisata Bali yang biasa disebut kawasan Bali selatan. Data tersebut 
menunjukkan bahwa pengguna Internet di Bali memang masih terkonsentrasi di perkotaan atau pusat 
pariwisata. Sebaliknya, di daerah lain, seperti Kabupaten Jembrana hanya 3,9 persen dan Kabupaten 
Bangli hanya 1 persen.

Munculnya media jejaring sosial, terutama Facebook dan kemudian Twitter, sekitar 5 tahun terakhir 
memicu peningkatan aktivitas jejaring sosial di Indonesia, termasuk Bali. Menurut survei Majalah The 
Marketeers pada tahun 2010, 9 dari 10 pengguna Internet di Indonesia adalah pengguna Facebook 
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dan 1 dari 5 pengguna Internet adalah pengguna Twitter22. Hal serupa juga terjadi di Bali. Berdasarkan 
hasil survei kami, sekitar 8 dari 10 pengguna Internet di Bali menggunakan Internet untuk mengakses 
jejaring sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna jejaring sosial di Bali pun tidak berbeda jauh 
dengan situasi global maupun nasional.

3.4.2.  Perkembangan Media Arus Utama di Bali 
Bali, seperti juga daerah lain di Indonesia, turut menikmati kebebasan pers pasca-Reformasi 1998. Jika 
pada zaman Orde Baru, media cetak harian di Bali hanya terbatas pada dua media besar yaitu Bali Post 
dan Nusa Tenggara yang kemudian berganti nama jadi NusaBali, maka setelah tahun 1998, terdapat 
lebih dari 10 harian yang terbit. Suranto dan Haryanto (2007) mengutip data dari Badan Informasi dan 
Telekmomunikasi Bali menyatakan bahwa pada tahun 1998 hanya terdapat 12 media cetak di Bali, 
terdiri dari harian, mingguan, dan dua mingguan. Namun, pada 2004, jumlah media cetak di Bali naik 
menjadi 32, baik itu harian, mingguan, dua mingguan, bulanan, dua bulanan, maupun tiga bulanan.

Data tersebut senada dengan pendapat Rofiqi Hasan, Ketua AJI Denpasar. Menurut Rofiqi, khusus di 
media cetak harian semula hanya ada dua koran berpengaruh di Bali, yaitu Bali Post dan Nusa Tenggara. 
Namun, setelah adanya Undang-undang Pers No. 40 tahun 1999, mulai muncul banyak koran lain di 
Bali, seperti Radar Bali, Fajar Bali, Warta Bali, Koran Bali, Bali Tribune, dan lain-lain. Kian bertambahnya 
media baru ini tak berarti secara otomatis menambah jumlah pembaca media. Sebab, secara logika, 
jumlah warga sebagai konsumen media itu sendiri tak bertambah. Munculnya media-media baru di 
Bali tidak diiringi hadirnya pembaca-pembaca baru. Maka, akibatnya, media pun memperebutkan 
konsumen yang sama. Hal ini pun diakui Rofiqi Hasan:

Situasi berubah setelah Reformasi. Karena begitu iklimnya terbuka, semua hal juga terbuka. Banyak 
koran. Saya juga termasuk yang jatuh bangun membuat koran-koran baru. Kemudian muncul Fajar 
Bali, Warta Bali, dan lain-lain. Tapi saya kira di satu sisi jumlahnya banyak tapi pembaca koran tidak naik 
(Rofiqi Hasan, Ketua AJI Denpasar, FGD, 26 Mei 2012)

Sebagian besar media-media baru tersebut masih hidup hingga saat ini, namun ada pula yang sudah 
tidak terbit lagi. Contoh media cetak yang masih terbit hingga saat ini adalah Bali Post, Denpost, Bisnis 
Bali, NusaBali, Radar Bali, Bali Tribune, Warta Bali, Fajar Bali, Koran Renon, dan Koran Tokoh. Sedangkan 
yang sudah tidak terbit antara lain Patroli Pos dan Koran Bali. Ada pula media cetak berbahasa Inggris, 
seperti Bali Daily, Bali Times, dan Bali Travel News. Di luar media arus utama, ada pula media-media 
bertema pariwisata yang terbit mingguan atau bulanan, seperti Hello Bali, Bali Beat, Bali & Beyond 
(milik MRA Group), dan lain-lain.

Selain media cetak, media elektronik di Bali pun terus bertambah seiring makin terbukanya informasi. 
Sejak awal tahun 2000-an, mulai muncul stasiun-stasiun televisi lokal, sesuatu yang tak pernah ada 
pada masa Orde Baru. Setelah Bali TV mulai mengudara pada tahun 2002, muncul stasiun televisi lokal 
lain, seperti Dewata TV, Alam TV, dan Bali Music Channel (BMC). Peningkatan jumlah media juga terjadi 
di media radio. Menurut Wayan Kotaniartha, Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dwijendra 
dalam FGD, saat ini ada 50 radio legal dan 20 radio baru yang sudah mengajukan Izin Penyelenggaraan 
Penyiaran (IPP).

Begitu pula dengan media daring di Bali. Perkembangan teknologi informasi memicu lahirnya media-
media daring, seperti Berita Bali, Metro Bali, Jurnal Bali, Berita Dewata, Bentara Bali, dan Seputar Bali. 
Kecuali Berita Bali yang sudah terbit sejak 2004 silam, media-media lainnya relatif baru, baru muncul 
satu atau dua tahun terakhir. Semua media memiliki karakter relatif sama, menampilkan berita-berita 
langsung antara 5-10 paragraf. Dari sisi materi berita juga tak terlalu banyak perbedaan antara satu 
media daring dengan media daring lainnya.

22	  http://the-marketeers.com/archives/attitude-and-behavior-pengguna-Internet-di-indonesia.html
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Kurang beragamnya isi media arus utama ini tak hanya terjadi di media daring. Media cetak pun isinya 
satu sama lain tak jauh berbeda. Hal ini seperti disampaikan Rofiqi Hasan:

Media arus utama (di Bali) makin bertambah banyak, namun variasi informasinya sangat 
sedikit. Sumber informasi media dan wartawan masih bergantung kepada pemerintahan dan 
birokrasi. Di sisi lain informasi dari masyarakat masih sedikit (Rofiqi Hasan, Ketua AJI Denpasar, 
wawancara, 1 Mei 2012)

Agung Wardana, dosen Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar, sekaligus kontributor 
BaleBengong memiliki pendapat sama dengan Rofiqi Hasan.

Kalau kita bicara media mainstream, kita bicara keseragaman berita. Hampir seragam dari satu 
media ke media lainnya. Kalau media memberitakan korupsi, semua media membahas korupsi 
juga. Kalau tentang Angelina Sondakh, tentang Angelina Sondakh semua. Jadi tidak media yang 
memberikan tawaran-tawaran lain kepada masyarakat sehingga berita media itu seragam 
(Agung Wardana, dosen Undiknas dan Kontributor BaleBengong, wawancara, 9 April 2012)

Warga lain, Ivy Sudjana, sependapat dengan Rofiqi Hasan dan Agung Wardana.

Media di Bali kalau yang cetak tidak semua reliable (layak dipercaya). Belum menarik karena 
masih ada kampanye terselubung dan iklan terselubung. Lalu ada pula wartawan yang suka 
minta bayaran kalau meliput. Mereka juga kurang update untuk informasi dari luar Bali (Ivy 
Sudjana, Ibu Rumah Tangga dan kontributor BaleBengong, wawancara, 1 Mei 2012)

Pendapat berbeda disampaikan Dekan Fikom Universitas Dwijendra, Dayu Ratna Wesnawati dalam 
wawancara tertulis. Menurut Dayu Ratna, isi media arus utama di Bali secara umum sudah beragam. 
Mereka juga sudah menyampaikan informasi yang menarik dan akurat dan tidak lepas dari kaidah-
kaidah jurnalis. 

Dengan demikian terdapat dua pandangan berbeda mengenai kualitas isi media, ada yang mengatakan 
sudah beragam dan sesuai kaidah-kaidah jurnalistik namun lebih banyak pula yang mengatakan media 
di Bali masih kurang beragam isinya. Namun, jika melihat secara sekilas isi berita media, terlihat bahwa 
isi media memang kurang beragam baik dari sisi tema ataupun narasumber. Kurang beragamnya isi 
media arus utama di Bali, terutama daring dan harian, mungkin terjadi akibat pola kerja wartawan itu 
sendiri. Sebagian besar wartawan bekerja ngepos di kantor pemerintah, seperti gubernur dan DPRD, 
polisi, rumah sakit, dan semacamnya sehingga sumber informasi mereka pun sama. Akibatnya, materi 
berita dan narasumber juga sama.

3.4.3.  Lahirnya Jurnalisme Warga di Bali, BaleBengong
Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang keberagaman sumber informasi, bentuk 
media, maupun materi informasi itu sendiri. Salah satu bentuk media yang marak sejak awal 2000-an 
adalah blog, dari kata web dan log, yaitu media yang dikelola secara amatir oleh seseorang, beberapa 
orang, ataupun komunitas. Tumbuhnya blog juga terjadi di Bali. Dari tahun ke tahun, jumlah pengelola 
blog, biasa disebut blogger, ini terus bertambah. Para blogger biasanya membentuk komunitas 
berdasarkan tema blog ataupun lokasi tinggal. Begitu pula di Bali. Sebagai gambaran, pada saat berdiri 
pada 11 November 2007, Bali Blogger Community (BBC) hanya punya 33 anggota. Namun, hingga Juni 
2012 ini anggota BBC sudah lebih dari 500 baik di mailing list ataupun Facebook Group.

Salah satu blog yang lahir seiring berkembangnya teknologi informasi di Bali tersebut adalah 
BaleBengong, yang sejak awal menyatakan diri sebagai blog jurnalisme warga di Bali. Ketika muncul 
pertama kali pada 4 April 2007, blog ini awalnya berupa subdomain di Blogspot, penyedia layanan 
domain dan hosting gratis milik Google. Pada 5 Mei 2007, blog ini mulai menggunakan domain sendiri 
di www.BaleBengong.net hingga saat ini.
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Melalui media jurnalisme warga, pengelola BaleBengong mencoba tak hanya mengajak warga untuk 
menulis tapi juga menyediakan tempat bagi warga untuk berbagi informasi dari dan tentang warga. 
Media ini juga menjadi semacam etalase di mana tulisan-tulisan dari beberapa blogger Bali yang 
tersebar kemudian ditampilkan lagi di BaleBengong.

Tujuan media ini memberikan media atau menyediakan ruang untuk publik yang menulis. 
Banyak yang sudah menulis di blog tapi yang menjadi masalah adalah tidak semua orang 
mengetahui blog dia. Otomatis kunjungan tidak banyak. Tulisannya itu kemudian dimuat juga 
oleh BaleBengong. Otomatis network dari setiap individu ini akhirnya terkumpul. BaleBengong 
kemudian menjadi kanal atau portal. Karena itu, materi di BaleBengong juga sangat beragam. 
Semua orang membawa network-nya ke sebuah titik dan ini berkembang (Putu Hendra Brawijaya, 
Pengelola BaleBengong, Wawancara, 5 April 2012).

Pada awalnya, pengelola blog ini adalah Sloka Institute, lembaga swadaya masyarakat di Bali yang fokus 
pada pengembangan media, jurnalisme, dan informasi. Namun, pengelolaan blog ini kemudian juga 
didukung Bali Blogger Community yang lebih fokus pada desain serta pemograman (programming).

Adapun Sloka Institute lebih fokus pada aspek redaksional, seperti menulis, menyunting, serta 
memberikan pelatihan jurnalisme warga kepada warga maupun komunitas. Saat ini ada delapan 
admin blog dari kalangan jurnalis, aktivis lembaga swadaya masyarakat, praktisi teknologi informasi, 
serta desainer.

Dengan menggunakan genre jurnalisme warga dalam pengelolaan blog, BaleBengong pun mengajak 
dan mempersilakan warga berbagi informasi melalui blog ini. Warga tak hanya menjadi konsumen 
tapi juga produsen informasi dalam berbagai bentuknya, seperti tulisan, foto, ataupun video. Hingga 
30 Juni 2012 lalu terdapat 196 pengguna Internet yang mendaftar sebagai kontributor BaleBengong. 
Namun, dari seluruh kontributor, hanya 76 orang yang pernah membuat minimal satu artikel. Adapun 
kontributor yang pernah menulis lebih dari 10 artikel lebih sedikit lagi, hanya 17 orang. Kontributor 
tersebut datang dari latar belakang beragam, seperti dosen, pegawai negeri sipil, aktivis, jurnalis, 
mahasiswa, ibu rumah tangga, pekerja pariwisata, dan lain-lain. Mereka tak hanya tinggal di Bali tapi 
juga di kota-kota lain, seperti Yogyakarta, Semarang, Jakarta, dan bahkan di luar negeri.

Sejak menggunakan domain sendiri di www.BaleBengong.net pada 5 Mei 2007, hingga saat ini terdapat 
1.766 artikel yang dipublikasikan di blog BaleBengong. Dengan umur 1.883 hari hingga 30 Juni 2012, 
artinya rata-rata per hari ada satu artikel yang diterbitkan. Melihat pada tema (tag) artikel, maka tema 
paling populer adalah tentang Bali (389 artikel), kemudian Denpasar (243), Agenda (217), Budaya (188), 
Opini (179), Sosial (139), Lingkungan (131), dan lain-lain. Bentuk tulisan ini amat beragam, ada yang 
berupa laporan mendalam (in-depth reporting) maupun berita ringan. Sebagian besar ditulis dengan 
gaya personal, hal yang biasa dilakukan ketika menulis di blog.

Maraknya penggunaan media sosial, terutama Facebook dan Twitter, juga berdampak kepada 
pengelolaan BaleBengong. Sejak 2009, blog ini membuat kelompok (group) dan halaman (page) di 
Facebook. Hingga 30 Juni 2012, jumlah penyuka halaman ini berjumlah 295 orang sedangkan anggota 
group mencakup 595 pengguna Facebook. Selain itu, sejak 23 Juli 2009, BaleBengong juga menggunakan 
Twitter untuk berbagi informasi singkat dan cepat melalui @BaleBengong. Hingga 30 Juni 2012 ini ada 
sekitar 9.700 follower yang saling bertanya, menjawab, serta berdiskusi tentang Bali dari yang paling 
sederhana sampai paling berat sekalipun. Di Twitter, @BaleBengong mempunyai agenda diskusi 
dengan istilah #ngortwit, dari kata ngorta (bahasa Bali yang berarti ngobrol) di Twitter dengan tema 
beragam, misalnya tentang sistem subak, fasilitas publik, HIV dan AIDS, musik, dan lain-lain.

Penggunaan jejaring sosial belum terlalu berdampak pada peningkatan jumlah warga yang mengakses 
blog BaleBengong. Dalam sehari, kunjungan ke blog ini masih berkisar antara 700 – 1.000 unique visitor. 
Data ini tak terlalu berbeda antara sebelum dan sesudah aktif di jejaring sosial. Meskipun demikian, 
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berdasarkan data di Google Analytics, terlihat bahwa Facebook menjadi media pengarah (referral) paling 
tinggi, (42,61 persen) dibandingkan Google.co.id (20,2 persen) ataupun Google.com (3,85 persen). 
Artinya, jejaring sosial menjadi referral paling banyak dibandingkan Google sekalipun. Namun, referral 
ini hanya 16,56 persen dari seluruh sumber kunjungan ke BaleBengong, jauh lebih kecil dibandingkan 
sumber dari mesin pencari (search traffic) yang mencapai 70,40 persen.

Dampak yang sangat terlihat dari penggunaan jejaring sosial oleh BaleBengong ini justru di situs 
mikroblogging Twitter. Melalui media jejaring singkat dan cepat ini, interaksi antara BaleBengong 
dengan follower termasuk intensif karena follower dengan mudah merespon ketika ada satu topik 
yang didiskusikan melalui akun @BaleBengong maupun ketika ingin berbagi informasi. Di Twitter, 
terlihat bahwa partisipasi warga sangat tinggi untuk bertukar informasi ataupun opini mengenai topik 
tertentu. Bagaimana saja bentuk pengaruh jejaring sosial terhadap partisipasi warga tersebut dibahas 
lebih detail di bagian lain.

3.4.4.  Peran Jurnalisme Warga di Bali
Dalam buku Pewarta Warga, Suparyo dan Muryanto (2011), yang mengutip pendapat Dewi (2008), 
menyatakan jurnalisme warga memberikan dampak positif kepada warga. Pertama, memberikan 
ruang bagi peran serta warga dalam pengelolaan informasi. Keterlibatan warga dalam dunia jurnalistik 
membuktikan adanya hubungan dinamis antara pelaku media dan pembacanya. Kedua, jurnalisme 
warga memberikan ruang bagi warga untuk menegakkan hak-hak informasinya. 

Selain itu, jurnalisme warga juga mampu menggeser cara pandang dunia jurnalisme. Suparyo dan 
Muryanto menuliskan:

Dalam kebijakan media arus utama, warga hanya ditempatkan sebagai objek pemberitaan. 
Tetapi, melalui jurnalisme warga, warga tak sekadar objek, namun juga objek pemberitaan. 
Jurnalisme warga menjadi genre jurnalisme baru di tengah makin tumpulnya kepedulian publik 
di media massa arus utama (Suparyo dan Muryanto, 2011:5)

Setelah lebih dari lima tahun berjalan, BaleBengong sebagai media jurnalisme warga pun telah 
memberikan peran-peran dalam wacana jurnalisme kontemporer. Seperti disampaikan Rofiqi Hasan:

BaleBengong sudah menjadi jurnalisme warga karena sebagian besar isinya adalah masalah-
masalah publik yang terkait kepentingan banyak orang (Rofiqi Hasan, Ketua AJI Denpasar, 
wawancara, 1 Mei 2012)

Melalui analisis terhadap jawaban-jawaban narasumber, maka peran BaleBengong tersebut secara 
garis besar adalah sebagai (1) suara alternatif di antara media arus utama, (2) penyeimbang media arus 
utama, (3) pembangun kepercayaan sesama warga, (4) tempat berdiskusi, (5) media belajar tentang 
jurnalisme, serta (6) sumber informasi bagi media arus utama.

Suara Alternatif
Dengan mengandalkan kontribusi tulisan dari warga, maka tema tulisan di blog BaleBengong pun 
bukanlah tema-tema yang sudah ada di media arus utama. Ataupun jika artikel tersebut ditulis karena 
terinspirasi dari media arus utama, maka perspektif tulisan akan lebih personal sesuai dengan sudut 
pandang warga, bukan penulis profesional.

Kalau saya lihat sekarang ini, BaleBengong sebagai pelengkap karena banyak informasi yang 
justru bisa dilengkapi. Misalnya berita di media arus utama yang dikonstrusikan berdasarkan 
kepentingan pemilik media kemudian jurnalisme warga itu bisa menjadi pelengkap dan 
melahirkan counter-counter opini. Namun, ada pula respon terhadap berita-berita media arus 
utama yang menggunakan perspektif warga. Artinya, jurnalisme warga telah memberikan 
gambaran sebuah peristiwa menjadi lebih detail. Jadi mosaik itu dicoba untuk dirangkai oleh 
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jurnalisme warga. Informasinya menjadi lebih beragam dan kita jadi lebih paham tentang 
kedalaman isu tersebut (Agung Wardana, Kontributor BaleBengong, wawancara, 9 April 2012).

Berbeda dengan media arus utama yang punya politik media termasuk cara mengemas dan 
mewacanakan berita yang sangat ditentukan oleh pemimpin redaksi maupun pemilik media, maka di 
BaleBengong setiap kontributor bebas menulis tema apa saja dengan sudut pandang masing-masing. 
Ada artikel sangat sederhana namun ada pula artikel yang dikemas dengan mendalam dan analitis.

Mendalamnya analisis ini biasanya karena sebagian kontributor BaleBengong adalah orang yang 
memang sehari-hari bergelut dengan isu tersebut sehingga menguasai secara mendalam. Sebagai  
contoh, Ida Ayu Gayatri, mahasiswa S3 Kajian Budaya Universitas Udayana (Unud). Gayatri juga pekerja 
sosial, terutama untuk penyandang cacat, manusia lanjut usia (lansia), perempuan, dan anak-anak. Dia 
sekarang aktif juga sebagai Koordinator di National Alliance for Prisoner in Indonesia (NAPI) Wilayah 
Bali. Dengan pengalaman tersebut, Gayatri menulis isu-isu budaya, lansia, ataupun penjara dengan 
mendalam.

Kontributor-kontributor lain adalah aktivis LSM di Bali yang menggeluti isu spesifik, seperti lingkungan, 
keterbukaan informasi, HIV dan AIDS, hukum, dan lain-lain. Para aktivis yang terbiasa berpikir kritis 
ini menjadikan BaleBengong sebagai salah satu media untuk bersuara, selain karena ada kedekatan 
emosional dengan pengelola juga karena relatif mudahnya warga berbagi informasi di BaleBengong, 
tak seperti di media arus utama yang kaku dengan aturan jurnalistik ataupun birokrasi redaksi.

Penyeimbang Media Arus Utama
Salah satu prinsip dasar ketika menulis berita adalah adanya kelayakan berita, di mana salah satu 
unsurnya adalah prominence (ketersohoran narasumber). Oleh karena itu, media arus utama, termasuk 
di Bali pun lebih sering menjadikan pejabat sebagai sumber informasi, hal yang juga diakui Ketua AJI 
Denpasar Rofiqi Hasan. Berita-berita di media arus utama, sekilas terlihat lebih banyak berisi kutipan 
dari pejabat, seperti presiden, menteri, gubernur, politisi, dan semacamnya. Di Bali, ada beberapa 
media yang bahkan hanya memuat siaran pers atau klaim-klaim pencapaian pemerintah karena berita 
tersebut berupa berita berbayar.

Media arus utama boleh saja menulis klaim-klaim pejabat maupun politisi, namun warga punya 
pendapat tersendiri terhadap berita di media massa. Lalu, media jurnalisme warga pun menjadi salah 
satu tempat bagi warga untuk mengungkapkan pendapatnya. Media jurnalisme warga kemudian 
menjadi penyeimbang dari media arus utama.

(BaleBengong) lebih sebagai pelengkap. Sebagai alternatif sekaligus penyeimbang. Dia bisa 
memberikan counter. Ketika media arus utama ngomong seperti ini misal dalam hal politik 
partai, maka warga kemudian kan juga bisa ngomong menurut warga seperti ini. Dia menjadi 
penyeimbang informasi agar tidak dimonopoli oleh media arus utama (Made Wirautama, Dosen 
Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua dan Kontributor BaleBengong, wawancara, 5 April 2012).

Wirautama memberikan contoh tentang perseteruan antara Bali Post dengan Gubernur Bali Made 
Mangku Pastika. Perseteruan ini berawal dari berita di Bali Post bahwa Made Mangku Pastika 
menyatakan lebih baik desa adat dibubarkan. Karena tak pernah merasa mengatakan hal itu, maka 
Pastika kemudian menuntut Bali Post ke pengadilan. Persidangan masih berlangsung di Pengadilan 
Negeri Denpasar hingga saat ini. Ada staf Pemprov Bali yang menulis tentang hal ini di BaleBengong 
seperti juga staf Kelompok Media Bali Post. Dengan demikian, pembaca bisa mendapatkan informasi 
lebih seimbang, tidak dari satu pihak saja yang pasti menyalahkan pihak lainnya.

Penyeimbang media arus utama ini juga terjadi untuk berita-berita lain, misalnya bencana atau isu bom. 
Hal ini terjadi terutama ketika beritanya muncul di media daring nasional yang cenderung mengejar 
kecepatan daripada ketepatan. Melalui Twitter, @BaleBengong dengan cepat memberikan informasi 



Centre for Innovation Policy and Governance

Warga Bicara Media: Sepuluh Cerita
125

sekaligus untuk “melawan” berita di media arus utama tersebut.

Ketika ada isu-isu besar tersebut, biasanya follower @BaleBengong akan bertanya melalui Twitter untuk 
kemudian diteruskan dan mendapat jawaban dari follower lain. 

BaleBengong bisa mengontrol isu. Katakanlah kemarin ada isu tsunami dan bom. Ah, berita 
di media arus utama dan media sosial macam-macam dan bikin panik begitu, terutama di 
BlackBerry. Ketika warga mulai panik, BaleBengong bisa menjadi referensi bagi mereka tentang 
benar tidaknya isu tersebut. Kita akan cek dulu benar tidak beritanya. Selama belum tahu banyak 
tentang berita tersebut, so just keep calm down. Tenang dulu, ini tunggu berita selanjutnya (Putu 
Hendra Brawijaya, Pengelola BaleBengong, wawancara, 5 April 2012).

Membangun Kepercayaan Sesama Warga
Dengan cara langsung mendapatkan dan meneruskan informasi dari warga, maka muncullah peran 
ketiga melalui jurnalisme warga, kepercayaan sesama warga untuk berbagi informasi.

Karena BaleBengong mungkin lebih indie, maka saya lebih percaya. Di situ terjadi komunikasi 
antarwarga. Dari situ kita bisa menimbang. Kalau di media arus utama kan satu sisi. Kalau 
dari sisi independensi, BaleBengong jelas lebih (Komang Indra Suryadi, arsitek dan pembaca 
BaleBengong, wawancara, 6 Mei 2012)

Hal serupa dikatakan @tglo_kool, anggota polisi yang juga follower @BaleBengong. Anggota tim intelijen 
polisi yang tak mau disebut nama lengkapnya ini mengaku lebih mempercayai BaleBengong daripada 
media arus utama karena informasinya langsung dari warga. Menurut dia, BaleBengong juga lebih 
independen.

Saya follow @balebengong karena informasinya beragam. Langsung dari warga. Netral. Tak 
punya kepentingan seperti media lain, misalnya Bali Post atau NusaBali. Di sana warga bisa 
berbagi informasi secara langsung. Awalnya karena saya sering melihat @BaleBengong di-
mention oleh teman-teman. Setelah saya cek timeline-nya ternyata menarik. Sejak itu saya follow 
sampai sekarang (@tglo_kool, follower @BaleBengong, wawancara, 10 Mei 2012)

Narasumber bernama @tglo_kool memberikan dua contoh. Pertama ketika ada informasi bentrok 
antarwarga di daerah Tabanan. Dia mendapatkan informasi tersebut dari @BaleBengong yang 
meneruskan informasi dari salah satu follower. Informasi tersebut kemudian mendapatkan konfirmasi 
dari follower lain, sehingga, menurutnya, lebih bisa dipercaya. Kedua, ketika ada isu bom di dekat 
Bandara Ngurah Rai, Bali. Anggota polisi berpangkat Briptu ini bahkan mengirimkan informasi itu ke 
@BaleBengong melalui BlackBerry-nya. Dia mengunggah foto ke Twitter dan mention @BaleBengong 
untuk kemudian diteruskan kepada follower. Foto koper dengan isi alat elektrononik yang diduga bom 
itu pun membantah kesimpangsiuran informasi di jejaring sosial maupun BlackBerry terkait adanya 
bom di dekat Bandara Ngurah Rai, Bali. Dengan model-model informasi dari warga untuk warga ini, 
maka BaleBengong pun secara perlahan-lahan membangun kepercayaan antarwarga dalam membagi 
dan mengonsumsi informasi.

Tempat Warga Berdiskusi
Adanya fasilitas komentar pada media jurnalisme warga membedakannya dengan media arus utama, 
katakanlah koran, yang tak memungkinkan pembaca memberikan komentar secara langsung pada 
berita yang ingin dikomentari. Jika ada pembaca yang ingin memberi respon, seperti klarifikasi ataupun 
komentar terhadap sebuah artikel, maka respon tersebut baru bisa dimuat pada edisi selanjutnya 
sehingga tidak berada langsung di bawah artikel. 

Salah satu keunggulan blog adalah adanya fasilitas untuk berkomentar bagi pembaca. Hal ini pun 
terdapat di blog BaleBengong. Di bagian bawah setiap artikel terdapat kolom komentar bagi pembaca, 
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sehingga warga sebagai konsumen media bisa langsung memberikan komentar, koreksi, atau respon 
lain terhadap sebuah artikel. Hingga 30 Juni 2012, dari 1.766 artikel, ada 4.682 komentar. Artinya, 
rata-rata per artikel mendapat sekitar 4 komentar. Namun, jumlah komentar ini memang variatif. Ada 
artikel dengan komentar hingga puluhan namun banyak pula artikel yang tak mendapatkan komentar 
sama sekali.

Fasilitas komentar pada media jurnalisme warga membuatnya bisa menjadi tempat diskusi bagi penulis 
dan pembaca ataupun pembaca dengan pembaca lainnya. 

Komentar di BaleBengong itu, menurut saya, sama seperti (karya) jurnalisme itu sendiri. Artinya 
mereka bisa menyampaikan pikirannya tentang sebuah isu dan tidak harus menulis berita atau 
kalau di media arus utama seperti surat pembaca. Di kolom komentar, at least saya sebagai 
warga juga bisa berkomentar tentang sebuah isu. Seperti saya memberikan statement atas 
sebuah isu penting. Dan, di BaleBengong itu, semua warga memiliki peluangnya (Putu Hendra 
Brawijaya, Pengelola BaleBengong, wawancara, 5 April 2012)

 
Salah satu artikel yang paling banyak mendapat komentar sekaligus didiskusikan pembaca dan 
penulisnya adalah tentang perseteruan antara Bali Post dengan Gubernur Bali Made Mangku Pastika. 
Hingga saat ini, artikel yang dibuat oleh staf Humas Pemprov Bali tersebut masih mendapat komentar 
dari karyawan Kelompok Media Bali Post maupun dari pembaca lain yang pro maupun kontra terhadap 
artikel itu.

Media Belajar tentang Jurnalisme
Salah satu jargon dalam jurnalisme warga adalah setiap warga adalah pewarta (every citizen is reporter). 
Selama punya kemauan untuk berbagi informasi, tak hanya tulisan tapi juga foto ataupun video, 
maka warga tersebut telah menjadi pewarta. Karena sebagian besar dari mereka bukan wartawan 
atau penulis profesional, maka mereka pun belajar tentang jurnalisme warga secara khusus maupun 
jurnalisme secara umum.

Eka Juni Artawan merupakan salah satu kontributor yang hingga kini rajin mengirimkan artikel ke 
BaleBengong. Pelayan di salah satu hotel bintang lima di Kuta, Bali ini pertama kali mengirimkan tulisan 
ke BaleBengong pada 9 Juni 2010. Hingga saat ini, Eka masih rutin mengirim artikel yang sebagian 
besar bertema orang-orang “kecil”, seperti pedagang rujak, penjaga pemandian, dan semacamnya.

Terus terang saya dulu membenci menulis ketika sekolah. Setelah baca-baca online, saya tertarik 
untuk menulis juga. BaleBengong membantu saya memahami panduan menulis dan kemudian 
menulis pertama kali setelah ikut pelatihan (jurnalisme warga oleh Sloka Institute). Sebelumnya 
tidak pernah menulis karena tidak ada panduan (Eka Juni Artawan, kontributor BaleBengong, 
wawancara, 6 Mei 2012)

Tanpa birokrasi redaksi yang kaku seperti media arus utama lainnya, Balebengong memuat artikel-
artikel dari warga, baik berupa berita langsung, berita kisah, maupun opini. Pengelola BaleBengong 
hanya menyunting gaya bahasa, bukan substansi dari artikel kiriman warga tersebut.

BaleBengong ini kan wadah bebas, bisa menerima segala macam informasi yang saya sampaikan 
tanpa ada proses editing, tanpa ada style yang harus diikuti. Jadi sebagai penulis kita punya style 
tersendiri dalam menulis. Saya sangat terganggu kemudian kalau misalnya kita kirim ke sebuah 
media, terutama media arus utama. Mereka biasanya ngobok-ngobok tulisan kita disesuaikan 
dengan style yang mereka punya dan juga kepentingan mereka. Nah, kalau BaleBengong kan  
tidak seperti itu. Dari segi style penulisan dia bebas. Konten juga bebas. Palingan editnya ejaan. 
Itu yang menarik, karena, artinya menyampaikan informasi atau pesan dari si penulis secara 
utuh tanpa ada proses filtrasi (Agung Wardana, Kontributor BaleBengong, wawancara, 9 April 
2012)
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Sloka Institute sebagai pengelola BaleBengong sendiri mempunyai pelatihan rutin Kelas Jurnalisme 
Warga tiap dua bulan sekali sejak awal 2010. Hingga saat ini, kelas yang biasanya diikuti warga, baik itu 
ibu rumah tangga, mahasiswa, maupun aktivis LSM tersebut telah mencapai 13 angkatan. Tiap alumni 
kelas menulis didorong untuk menjadi kontributor meskipun dalam praktiknya tidak semua peserta 
kemudian menulis. Namun, beberapa alumni Kelas Jurnalisme Warga ini justru sekarang menjadi 
wartawan media arus utama. Warga juga tak hanya belajar menulis tapi belajar pemberitaan media 
arus utama.

Sumber Informasi bagi Media Arus Utama
Tak seperti di Jakarta, hingga saat ini belum banyak media arus utama di Bali yang mengelola jejaring 
sosial dengan optimal, terutama di Twitter. Jika media-media nasional, misalnya detik.com dan 
Vivanews.com sangat aktif memperbarui Twitter dengan berita-berita aktual, maka media-media di 
Bali belum melakukan hal serupa. Masih kurangnya media arus utama yang aktif di Twitter ini menjadi 
peluang bagi BaleBengong. Warga pun banyak yang berbagi melalui media ini.

Meskipun kadang-kadang informasi dari warga sangat sepele, namun kadang juga dianggap penting 
oleh media arus utama. Beberapa wartawan media arus utama yang juga follower @BaleBengong pun 
menjadikan informasi tersebut sebagai bahan untuk membuat berita lebih lanjut. 

Kalau sekarang saya pikir BaleBengong malah jadi sumber berita ya. Maksudnya, wartawan atau 
pihak media besar itu kalau dulu mungkin mereka mencari berita menunggu SMS dari kantor 
polisi di mana mereka punya jaringan di sana. Nah sekarang, wartawan mantengin timeline. 
Jadi mereka mendapat informasi lebih cepat. Wartawan sekarang lebih cepat dapat berita yang 
mengacu pada jurnalisme warga (Putu Hendra Brawijaya, Pengelola BaleBengong, wawancara, 
5 April 2012)

Tak hanya di jejaring sosial, terutama Twitter, blog BaleBengong pun kadang-kadang menjadi referensi 
media arus utama atau wartawannya tentang satu isu tertentu. Mereka kemudian menindaklanjuti 
dengan membuat berita tentang isu tersebut.

3.4.5.  Pengaruh Jejaring Sosial pada Partisipasi Warga
Menurut hasil survei, 84 persen pengguna Internet di Bali menggunakan Internet untuk mengelola 
jejaring sosial, baik Facebook ataupun Twitter. Hal ini menunjukkan bahwa warga Bali sangat aktif di 
jejaring sosial. Tingginya jumlah pengguna jejaring sosial di Bali ini pun berdampak pada kenaikan 
jumlah follower @BaleBengong sebagaimana dikatakan Putu Hendra Brawijaya.

Sebenarnya ini bukan pengaruh perkembangan jejaring sosial tetapi karena gadget makin 
murah sehingga orang bisa mengakses Internet terutama jejaring sosial, baik itu Twitter 
maupun Facebook. Ini kenapa akhirnya pengguna Facebook dan Twitter berkembang pesat di 
Indonesia. Pengaruhnya, hampir semua orang bisa mengakses media ini dengan sangat mudah 
dan murah. Itu sangat memengaruhi penambahan jumlah follower @BaleBengong. Kalau dulu 
mungkin yang bisa mengakses cuma dari laptop atau komputer dengan akses Internet atau 
hanya beberapa orang pemakai gadget karena masih mahal, tapi sekarang peningkatannya 
signifikan dari tahun kemarin (Putu Hendra Brawijaya, Pengelola BaleBengong, wawancara, 5 
April 2012)

Jejaring sosial memengaruhi partisipasi warga dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam 
jurnalisme warga melalui BaleBengong. Interaksi dan partisipasi warga ini memang paling terasa justru 
setelah maraknya jejaring sosial, terutama Twitter. Menurut para narasumber, pengaruh jejaring sosial 
terhadap partisipasi warga ini antara lain (1) perubahan kultur dalam berkomunikasi, (2) mendorong 
warga untuk kritis, (3) mempercepat pertukaran informasi antarwarga, dan (4) memudahkan 
mengumpulkan informasi. 
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Perubahan Kultur dalam Berkomunikasi
Jejaring sosial mengubah kultur warga dalam berkomunikasi. Jika selama ini warga lebih banyak 
berkomunikasi secara lisan (oral), maka sekarang warga lebih banyak berkomunikasi melalui tulisan 
(teks). Saat ini, bukan hal yang aneh lagi jika ada dua orang atau lebih duduk bersama namun mereka 
sibuk dengan gawai (gadget) masing-masing. Hal ini pun terjadi di Bali. Dari yang semula lebih banyak 
berdiskusi secara langsung, mereka kini lebih aktif di jejaring sosial, seperti Twitter dan Facebook.

Kultur masyarakat Bali awalnya menceritakan sesuatu secara oral. Menulis itu sesuatu yang 
sangat menyakitkan bagi masyarakat Bali. Namun, uniknya, ketika lahir social media, masyarakat 
Bali mulai mencoba menuliskan informasi-informasi yang tadinya disampaikan secara oral 
melalui sosial media. Artinya sedang ada perubahan kebiasaan masyarakat Bali dari oral menjadi 
tulisan. Saya pikir ini akan menjadi sangat positif karena perubahan dari oral ke tulisan maka 
akan diimbangi budaya baca juga yang tentunya akan berdampak positif terhadap wawasan 
masyarakat (Agung Wardana, Kontributor BaleBengong, wawancara, 9 April 2012)

Kultur baru ini tak akan menggantikan kultur lama, namun dia melengkapi. Warga kemudian terbiasa 
menuliskan pemikiran-pemikirannya melalui jejaring sosial meskipun dalam format amat pendek, 
maksimal 140 karakter.

Mendorong Warga untuk Kritis
Selain blog, Twitter pun sering menjadi tempat diskusi bagi warga, hal yang dilakukan oleh 
Balebengong. Melalui akun @BaleBengong, pengelola melempar satu isu tertentu, yang kadang secara 
tak sengaja kemudian menjadi bahan diskusi sesama follower. Interaksi dan diskusi ini terjadi karena @
BaleBengong juga kemudian meneruskan komentar-komentar terhadap tema tersebut. Warga dengan 
mudah merespon twit @BaleBengong sehingga satu sama lain bisa beradu argumentasi secara kritis.

Dari BaleBengong saya jadi tahu kalau ternyata ada juga orang kritis juga. Dulu saya pikir orang 
Bali cuek-cuek. Ternyata dari timeline @BaleBengong banyak juga yang kritis. Dan, orang-orang 
itu yang harus kita datengin untuk kumpul-kumpul (Komang Indra Suryadi, arsitek dan pembaca 
BaleBengong, wawancara, 6 Mei 2012)

Pendapat ini didukung pula oleh hasil survei tentang apa yang ditulis pengguna Internet di Bali di 
jejaring sosial. Ketika ditanya apa yang dituliskan sebagai status di Facebook, lebih dari separuh 
responden (56,6 persen) menuliskan pemikiran atau komentar terhadap isu aktual. Adapun di Twitter, 
ada 30,2 persen responden mengaku sering nge-twit tentang hal serupa, pemikiran atau komentar 
terhadap isu aktual. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna Internet dan khususnya jejaring sosial di 
Bali termasuk kritis terhadap isu aktual. Munculnya daya kritis pengguna Internet di Bali ini kemudian 
menjadi semacam antitesis terhadap salah satu budaya yang telanjur melekat pada orang Bali, koh 
ngomong atau malas berbicara. Karena kemudahan jejaring sosial, maka warga kini lebih bebas dan 
lepas ketika mengkritik.

Mempercepat Pertukaran Informasi Antarwarga
Keunggulan jejaring sosial, seperti Facebook dan Twitter, adalah kecepatannya. Hal ini pun berdampak 
pada kemudahan warga untuk berbagi informasi.

Saya sering baca timeline @BaleBengong karena suka berbagi info. @BaleBengong sangat 
membantu info tentang banyak hal. Jadi saya lebih banyak info dari berbagai pengalaman 
yang dibagi sesama follower @BaleBengong (Ni Koming Widiarti, pengelola vila dan follower @
BaleBengong, FGD, 26 Mei 2012)

Pertukaran informasi antarwarga ini biasanya lebih banyak tentang fasilitas publik, misalnya, lalu lintas, 
jalan raya, dan semacamnya. Seperti dikatakan Komang Indra Suryadi:
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Tidak tahu di tempat lain ada atau tidak, tapi di Bali ada tempat curhat itu menarik sekaligus 
berbagi info. Misalnya kemarin pas ada PAM (Perusahaan Air Minum) mati. Itu kan semua orang 
langsung pada nge-twit. Kita jadi tahu. Tidak ada simpang siur. Kalau mau lihat berita benar, lihat 
saja di @BaleBengong (Komang Indra Suryadi, arsitek dan follower @BaleBengong, wawancara, 
6 Mei 2012)

Informasi-informasi dari warga ini, sering kali tak termasuk dalam kategori layak berita jika mengacu 
ke prinsip jurnalistik media arus utama. Kategorisasi ini tentu saja amat tergantung pada kepentingan 
media maupun wartawannya. Untuk itulah, warga kemudian menentukan sendiri informasi seperti apa 
yang layak dibagi kepada warga lainnya. Mereka membaginya lewat @BaleBengong.

Jejaring sosial jelas ada pengaruhnya (terhadap partisipasi warga). Informasi lebih mudah 
disebarkan dan diperoleh. Informasi yang selama ini kita anggap remeh (setelah dibagi melalui 
jejaring sosial), kita kemudian tahu. Hal itu itu karena yang menginformasikan warga sendiri. 
Informasi yang dianggap tidak layak untuk dimuat di media-media koran pasti bisa dimuat di 
jejaring sosial (Made Wirautama, Dosen Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua dan Kontributor 
BaleBengong, wawancara, 5 April 2012).

Dalam bahasa Agung Wardana, jejaring sosial memberi tempat bagi narasi-narasi kecil agar bisa 
didengar:

Paling tidak social media menjadi ruang agar suara-suara kecil ini, narasi-narasi kecil ini bisa 
dibaca dan bisa didengar. Sebagai sebuah dinamika masyarakat, narasi-narasi kecil ini 
mendapatkan tempat di social media meskipun tidak mendapatkan tempat di media mainstream. 
Social media dengan media mainstream sebenarnya tidak harus bertarung satu sama lain namun 
bisa melengkapi informasi (Agung Wardana, Kontributor BaleBengong, wawancara, 9 April 2012)

Agung Wardana memberikan contoh adanya berita berbayar di salah satu media nasional yang terbit 
di Bali. Di media tersebut ada satu tokoh muda Bali yang rajin mengirimkan berita berbayar ke media 
tersebut dan dimuat. Menurutnya, @BaleBengong biasa menyampaikan kritiknya lewat jejaring sosial 
bahwa itu berita berbayar sehingga secara tidak langsung telah mengajak masyarakat kritis terhadap 
media.

Memudahkan Memilah Informasi
Perkembangan teknologi informasi membuat informasi yang tersedia pun makin berlimpah. Warga jadi 
harus lebih bisa memilah mana informasi yang tepat mana yang tidak. Jejaring sosial, untungnya, juga 
memberikan kemudahan bagi warga untuk memilih dan memilah informasi yang ingin dikonsumsi.  
Pengelola @BaleBengong menggunakan fasilitas jejaring sosial selain untuk mengumpulkan informasi 
juga untuk memilah informasi mana yang bisa diteruskan.

Media-media arus utama mencari berita dengan melakukan filter di social media, seperti Twitter, 
Facebook, dan sebagainya. Banyak sekali fungsi tools yang digunakan, simpel tapi sebenarnya 
valid dan bisa digunakan untuk mencari berita. Katakanlah di Twitter, kita bisa gunakan search 
function misalnya untuk cari foto di Twitter tentang berita tertentu (Putu Hendra Brawijaya, 
Pengelola BaleBengong, wawancara, 5 April 2012)

Putu Hendra Brawijaya memberikan contoh ketika ada berita tentang badai di Bali awal 2012 lalu. 
Ketika terjadi badai tersebut, banyak pengguna Internet di Bali yang mengunggah foto ke jejaring sosial 
tentang badai tersebut. Pengelola @BaleBengong lalu memilah (memfilter) foto dari lima penyedia 
jasa foto, seperti Yfrog, Lockerz, Twitpic dan lain-lain. @BaleBengong kemudian memilah dengan cara 
memasukkan domain dan kata kunci, misalnya “Denpasar” dan “angin”. Semua foto dengan kata kunci 
tersebut pun akan tertangkap untuk kemudian diunggah melalui akun Twitter.
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Aplikasi lain yang sering digunakan untuk memilah informasi oleh @BaleBengong adalah Storify, di 
mana pengguna tinggal memasukkan kata kunci yang dicari, misalnya Pesta Kesenian Bali 2012 atau 
Subak. Maka, semua foto, twit, atau artikel terkait kata kunci itu pun dengan mudah ditemukan saat 
itu juga. Jejaring sosial telah mempermudah warga membagi informasi dan pengelola @BaleBengong 
untuk memilahnya.

4.  Refleksi dan Kesimpulan

Sebagai bagian dari dunia global, saat ini Bali pun mengalami perkembangan teknologi informasi. 
Perkembangan ini telah melahirkan genre baru dalam jurnalisme yaitu jurnalisme warga, yang di Bali 
berupa blog http://www.BaleBengong.net yang juga mempunyai akun Facebook dan Twitter. Melalui 
blog dan jejaring sosial ini, dalam genre jurnalisme ini, warga tak hanya menjadi konsumen media 
tapi juga memproduksi informasinya sendiri. Jurnalisme warga membalik logika media arus utama 
dengan mengajak warga menceritakan dirinya sendiri, menciptakan narasi-narasi kecil dan membuat 
informasi semakin beragam

Melalui blog maupun jejaring sosial, BaleBengong telah berperan sebagai suara alternatif di antara 
media arus utama, penyeimbang media arus utama, membangun kepercayaan sesama warga, tempat 
berdiskusi bagi warga, media belajar tentang jurnalisme, serta sebagai sumber informasi bagi media 
arus utama, terutama dalam konteks Bali. Peran-peran tersebut terjadi karena kemudahan warga 
dalam mengakses Internet dan jejaring sosial. Jika selama ini ada anggapan bahwa jejaring sosial hanya 
menjadi ajang narsisme pengguna Internet, maka anggapan tersebut tak sepenuhnya benar di Bali. 

Maraknya jejaring sosial berpengaruh pada semakin intensifnya partisipasi warga dalam jurnalisme 
warga, terutama melalui Twitter. Jejaring sosial justru telah mendorong warga berpartisipasi dalam 
pengelolaan informasi, termasuk jurnalisme warga melalui BaleBengong. Pengaruh jejaring sosial 
tersebut antara lain mendorong perubahan kultur warga dalam berkomunikasi, mendorong warga 
untuk berpikir dan bersikap kritis, mempercepat pertukaran informasi antarwarga, dan memudahkan 
mengumpulkan informasi. Perkembangan teknologi informasi dan jejaring sosial telah meningkatkan 
tingkat partisipasi warga dalam pengelolaan informasi di mana BaleBengong merupakan salah satu 
pemicunya.
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Konvergensi Media dan Kesejahteraan Jurnalis
Studi Atas Perubahan Pekerjaan dan Kesejahteraan Jurnalis di Group Kompas Gramedia, Media 

Nusantara Citra, Tempo Inti Media, dan Visi Media Asia

Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

1.  Pendahuluan

Lanskap pers Indonesia mulai berubah signifikan setelah tahun 1998. Situasi itu muncul setelah ada 
perubahan angin politik yang dipicu ketidakpuasan publik yang sudah tak tertahankan terhadap rezim 
Orde Baru, yang sudah berkuasa 32 tahun, dan dikomandoi oleh presiden yang berasal dari militer: 
Soeharto. Saat masa depan demokrasi masih menjadi tanda tanya setelah rezim lama itu turun, tapi 
perubahan sudah terjadi di sejumlah sektor – termasuk di bidang pers.

Setidaknya ada dua aspek yang berubah setelah tahun “revolusi damai” 1998. Pertama, aspek politik 
dan regulasi terhadap media. Kedua, aspek ekonomi atau industri dari media. Aspek pertama itu 
meliputi peran yang dimainkan pemerintah dalam berurusan dengan pers, yang itu bisa dilihat dari 
regulasi-regulasi yang dihasilkannya. Sedangkan aspek kedua meliputi pertumbuhan media secara 
bisnis.

Dari aspek politik dan regulasi, perubahan itu bisa dilihat dari dicabutnya campur tangan pemerintah 
dalam bidang pers, seperti yang jamak dilakukan pemerintah masa Orde Baru. Salah satu regulasi 
yang dicabut adalah ketentuan tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), tahun 1999. Di masa 
lalu, instrumen SIUPP ini menjadi alat kontrol politik pemerintah yang sangat efektif untuk menekan 
media massa cetak. Sebab, SIUPP merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki media cetak agar 
kehadirannya dianggap legal.

Untuk perizinan di sektor televisi dan radio, secara prinsip tak mengalami banyak perubahan. Dua 
platform itu tetap mensyaratkan ada lisensi, meski dengan prosedur yang tak lagi sama dengan masa 
sebelumnya. Jika di masa Orde Baru domain pemberian izin hanya ada di tangan pemerintah, setelah 
tahun 2000 ada lembaga lain yang memiliki andil untuk menentukan layak atau tidaknya sebuah 
stasiun TV dan radio mendapatkan izin siaran, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Selain mencabut ketentuan tentang SIUPP, pemerintah juga menghapus model wadah tunggal bagi 
mereka yang bergelut di bidang media massa. Sejak 1999 itu, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tak 
lagi menjadi satu-satunya organisasi wartawan yang diakui pemerintah seperti di masa pemerintahan 
Orde Baru. Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) juga tak lagi diberi privilege untuk menjadi satu-satunya 
organisasi pengusaha media yang diterima pemerintah.

Aspek regulasi penting yang juga dilahirkan setelah tahun 1998 adalah lahirnya Undang-undang Nomor 
40 tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang itu mengoreksi cukup banyak substansi dari regulasi yang 
mengatur pers sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1984 tentang Pers. Regulasi yang 
baru ini pula yang menjadi dasar dari adanya Dewan Pers independen, yang bentuknya berbeda dengan 
Dewan Pers sebelumnya. Campur tangan pemerintah dalam Undang-undang Pers juga diminimalisir 
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dan memberi porsi besar kepada Dewan Pers untuk menangani masalah terkait soal media.

Dalam aspek ekonomi, perubahan di bidang pers juga sangat terasa. Cerita soal media massa menjadi 
industri, sebenarnya sudah ada sejak zaman Orde Baru. Namun perubahan politik tahun 1998 
menandai babak baru dari tahapan media untuk melangkah sebagai sebuah industri. Periode paska 
turunnya Soeharto itu ditandai dengan maraknya media-media baru, baik itu berupa media cetak, 
online, atau pun penyiaran23. 

Pada tahun 1997, jumlah media yang memiliki SIUPP sebanyak 289. Dua tahun tahun kemudian, 
berdasarkan data Serikat Penerbit Suratkabar (kini berubah menjadi Serikat Perusahaan Pers), jumlah 
penerbitan itu  bertambah lebih dari 500 persen, yaitu menjadi 1.687 penerbitan – meski di tahun-tahun 
berikutnya terjadi penyusutan hingga menjadi 1.366 pada tahun 201124. Jumlah stasiun televisi dan 
radio juga bertambah banyak, terutama karena Undang-undang Penyiaran mensyaratkan televisi tak 
lagi siaran secara nasional sehingga mendorong lahirnya stasiun televisi lokal. Statistiknya bertambah 
besar karena radio komunitas juga mulai bertumbuhan.

Perkembangan media dari sisi bisnis yang juga makin terasa dalam beberapa tahun ini setelah 
ada kecenderungan kepemilikan media berpusat (atau berhimpun) pada beberapa group besar. 
Berdasarkan riset Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG)25, setidaknya kini ada 12 group 
media besar yang produknya mempengaruhi pangsa pasar media di Indonesia. Masing-masing: MNC 
Group, Kompas Gramedia, Elang Mahkota Teknologi, Visi Media Asia, Group Jawa Pos, Mahaka Media, 
CT Group, BeritaSatu Media Holdings, Grup Media, MRA Media, Femina Group, dan Tempo Inti Media.

Konsentrasi kepemilikan ini memang bukan fenomena yang sepenuhnya mengejutkan jika kita 
menjadikan tren perkembangan media di negara maju seperti Amerika Serikat26 dan sejumlah negara 
di Eropa sebagai rujukan27. Konsentrasi kepemilikan itu, yang juga bisa diidentifikasi sebagai praktik 
oligopoli, seperti “anak tangga berikutnya” bagi media massa di sebuah negara yang sudah menapaki 
tahapan sebagai sebuah industri. Dengan perkembangan seperti itu, menjadi pemandangan yang 
biasa jika sebuah grup media bisa memiliki perusahaan media dengan berbagai macam platform, baik 
cetak, penyiaran, dan online. 

Wajah seperti inilah yang bisa dilihat dari potret industri media di Indonesia saat ini. Sebut saja group 
Kompas Gramedia (KKG). Selain memiliki suratkabar (Harian Kompas dan koran daerah), juga memiliki 
media online (www.kompas.com28 dan tribunnews.com29), televisi (Kompas TV dan Trans &), dan radio 
(Radio Sonora dll.). Begitu juga dengan group yang lain, seperti Group MNC, Group Visi Media Asia, 
Group Jawa Pos, Group Mahaka Media, Group CT, Group Berita Satu Media Holding, dan group Tempo 
Inti Media30. 

23  Eddy Suprapto, Ignatius Haryanto, dan Heru Hendratmoko, Annual Reprt 2000-2001: Euforia, Konsentrasi 
Modal dan Tekanan Massa, Jakarta, Agustus 2001.
24  Lihat Media Directory 2011, yang diterbitkan oleh SPS dan Infomedia, 2011, hal. 44. Setiap tahun kedua 
lembaga itu menerbitkan Media Directory, yang isinya merupakan pendataan perusahaan media cetak di Indonesia 
beserta oplahnya. Directory itu juga memuat ulasan terbaru soal isu-isu media.
25  Laporan CIPG, yang ditulis oleh Yanuar Nugroho, Dinita Andriani Putri, Shita Laksmi, berjudul Mapping the 
landscape of the media industry in contemporary Indonesia, diluncurkan Mei 2012 lalu di Jakarta.
26  Referensi soal kepemilikan media di Amerika Serikat, lihat Who Own The News Media dalam The State of 
News Media 2012, http://stateofthemedia.org/media-ownership. Situs diakses pada 25 Oktober 2012.
27  Soal konsentrasi kepemilikan media di Amerika Serikat dan Eropa, baca juga Gillian Doyle, Media 
Ownership: The economics and politics of convergence and concentration in the UK and European media, SAGE 
Publications, 2002. Sedangkan trend konvergensi newsroom dilakukan sejumlah media di Amerika Serikat dan 
Inggris. Media di AS yang sudah melakukan konvergensi adalah The Washinton Post, di Inggris ada The Guardian. 
Lebih detail soal konvergensi di dua perusahaan media itu, lihat tTrend In Newsroom 2009: Innovative Ideas for 
newspapers in the digital age, yang diproduksi oleh World Editor Forum dan World Association of Newspapers.
28  Soal Kompas.com, lihat http://www.kompas.com/aboutus
29  Soal Tribunnews.com, lihat http://www.tribunnews.com/about
30 Detail kepemilikan media, lihat Yanuar Nugroho, Dinita Andriani Putri, Shita Laksmi, op cit.
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Perkembangan berikutnya dari media sebagai industri, termasuk di Indonesia, adalah dimulainya 
konvergensi. Dengan kepemilikan perusahaan media yang lintas platform, maka usaha untuk 
konvergensi di sisi bisnis dan redaksi menjadi pilihan yang tersedia di depan mata dan sudah menjadi 
trend yang diikuti lebih dulu oleh sejumlah perusahaan raksasa media di Amerika Serikat dan Inggris31. 
Di Indonesia, usaha untuk menerapkan konvergensi sudah dirintis (sebagian sudah memulainya) oleh 
sejumlah group perusahaan media, mesti tantangan yang dihadapinya juga cukup besar.

Dua perkembangan besar ini, dari sisi regulasi dan bisnis, yang menjadi obyek studi oleh sejumlah 
lembaga dalam satu dekade ini. Dalam isu terkait regulasi baru yang lahir paska 1998, Aliansi Jurnalis 
Independen (AJI), organisasi jurnalis yang aktif dalam isu kebebasan pers di Indonesia, cukup rutin 
mencatatnya melalui laporan berkala32. Lembaga lain yang juga mencatat dinamika regulasi pers 
adalah Dewan Pers, lembaga yang mendapatkan mandat dari Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 
untuk menjalankan fungsi self-regulation terhadap pers Indonesia.

Dari sisi bisnis, ada sejumlah laporan yang ditulis berbagai lembaga di Indonesia. Ada yang berbentuk 
ulasan dan pendataan seperti dilakukan oleh Serikat Penerbit Pers. Laporan lain yang juga layak 
disebut terkait isu bisnis media adalah Media Scene dan Nielsen Media33. Media Scene membuat 
laporan pendataan soal jumlah media, profil pembaca, dan pertumbuhan iklan. Sedangkan Nielsen 
khusus menyajikan data perolehan iklan, selain laporan soal perkembangan perilaku konsumen media. 
Sedangkan studi yang cukup komprehensif dan terbaru tentang lanskap industri media di Indonesia 
adalah yang dilakukan oleh CIPG, yang hasilnya dipublikasikan Mei 2012 lalu.

Terkait mulai terkonsentrasinya kepemilikan media di Indonesia, ada dua isu menonjol yang kerap 
mengikuti perdebatannya. Pertama, dampak keterpusatan kepemilikan media itu terhadap diversity 
of content (keragaman isi). Kedua, dampak terpusatnya kepemilikan media terhadap pekerja media, 
khususnya jurnalis. Dengan sejumlah pertimbangan, penelitian ini akan fokus pada soal yang kedua: 
yaitu meneliti dampak pemusatan kepemilikan media, yang dalam sejumlah referensi disederhanakan 
pengertiannya menjadi konglomerasi, terhadap pekerjaan dan kesejahteraan jurnalisnya.

Belum banyak - kalau bukan belum ada - penelitian yang dilakukan untuk meneliti implikasi dari 
pemusatan kepemilikan media, baik terhadap isi maupun kesejahteraan para pekerjanya. Hal ini bisa 
dimengerti karena tren pemusatan kepemilikan ini bisa disebut cukup baru – atau terjadi kurang dari 
satu dekade lalu. Selama ini sejumlah studi atau laporan yang dibuat lebih banyak berfokus pada satu 
aspek dari perkembangan tersebut, misalnya, aspek regulasi, bisnis, profesionalisme, kesejahteraan, 
dan sebagainya.

Tahun 2005, AJI menerbitkan laporan pemetaan atas kondisi jurnalis di Indonesia34. Laporan itu memuat 
potret jurnalis dari beberapa sisi, termasuk profesionalisme dan kesejahteraannya. Studi tentang aspek 
kesejahteraan jurnalis kembali dilakukan AJI tahun 2011, yang hasilnya diterbitkan menjadi sebuah

31	  Salah satu studi tentang konvergensi dilakukan oleh Bruce Garrison dan Michel Dupagne dari School of 
Communication University of Miami di Tampa News Center. Temuannya dituangkan dalam paper berjudul A Case 
Study of Media Convegence at Media General’s Tampa News Center.http://com.miami.edu/car/columbia03.pdf. Situs 
diakses pada 25 Oktober 2012.

32	 Perkembangan tentang situasi pers Indonesia direkam oleh AJI melalui laporan tahunannya yang diterbitkan 
setiap peringatan kelahiran organisasi itu pada tiap 7 Agustus. Ini beberapa di antaranya: Laporan Tahunan AJI 2008: 
Dijamin Tapi Tak Terlindungi,  Laporan Tahunan AJI 2009:  Pers di Pusaran Krisis dan Ancaman,  Laporan Tahunan AJI 
2010: Ancaman Itu Datang dari Dalam, dan  Laporan Tahunan AJI 2011: Menjelang Sinyal Merah.

33	  Media Scene diterbitkan oleh Media Scene Working Committee. Sedangkan detail soal Nielsen, lihat 
http://www.nielsen.com/id.html

34	  Aliansi Jurnalis Independen, Potret Jurnalis Indonesia: Laporan Penelitian terhadap Jurnalis di 17 Kota, AJI, 
Jakarta, 2005.
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buku berjudul Upah Layak Jurnalis: Survey Upah Layak AJI di 16 kota dI Indonesia35. 

Terkait soal kesejahteraan, Dewan Pers juga melakukan penelitian serupa tahun 2010 lalu, yang 
hasilnya diterbitkan menjadi buku Menakar Kesejahteraan Wartawan36. Studi yang dilakukan Thomas 
Hanitzsch juga membahas soal aspek kesejahteraan, meski itu bukan satu-satunya isu yang menjadi 
obyek penelitiannya.

Namun belum banyak yang meneliti apa dampak dari sejumlah perubahan dalam aspek bisnis media 
tersebut, termasuk rintisan konvergensi yang mulai dilakukan sejumlah group perusahaan media, 
terhadap jurnalisnya. Oleh karena itu, AJI ingin melakukan penelitian untuk menjawab sejumlah 
pertanyaan mengenai hal ini. Pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan media yang makin terpusat itu membawa implikasi pada pekerjaan 
jurnalis. Kalau ya, seperti apa dampak perubahannya. 

2. Apakah itu juga membawa perubahan terhadap kesejahteraan jurnalisnya? 

2.  Konvergensi dan Kesejahteraan: Tinjuan Teoritis

Konsentrasi kepemilikan (concentration of ownership) dan konvergensi media (media convergence), yang 
merupakan beberapa konsep kunci dalam penelitian ini, merupakan dua hal yang berbeda. Konsentrasi 
kepemilikan adalah suatu proses di mana kontrol beberapa individu atau organisasi meningkat secara 
progresif atas saham di media massa37. Sedangkan konvergensi media merujuk pada fenomena 
interlocking38 perusahaan teknologi komputasi dan informasi, jaringan telekomunikasi, dan penyedia 
konten dari dunia penerbitan surat kabar, majalah, musik, radio, televisi, film, dan perangkat lunak 
hiburan39.

Dalam kenyataan, kedua konsep itu saling terkait. Jika sebuah grup perusahaan media sudah memiliki 
media dengan berbagai platform (cetak, online, penyiaran dan lainnya), ada kebutuhan yang – biasanya 
dipicu oleh pertimbangan bisnis – untuk menciptakan sistem di mana masing-masing media dari 
berbagai platform itu bisa terhubung, bekerja bersama lebih erat, untuk mencapai hasil yang diinginkan 
atau apa yang bisa disebut sebagai konvergensi. 

Harapan dari adanya konvergensi adalah untuk mendorong efektivitas dari cara kerja seluruh sistem 
dalam perusahaan, dan juga efisiensi terhadap sumber daya yang ada. Selain asalan efektifitas dan 
efisiensi, konvergensi juga diyakini respons tepat sebuah industri media terhadap iklim industri dan 
pembaca yang berubah. Ada kesadaran bahwa konsumen berita yang dilayani media saat ini tak lagi 
sama seperti sebelumnya. Pesatnya pertumbuhan teknologi komunikasi, baik gadget yang semakin 
canggih, dan infrastruktur pendukungnya yang semakin luas dan baik, juga melahirkan kebutuhan 
baru yang tak bisa lagi dilayani oleh media dengan cara sama seperti sebelumnya.

Sejumlah referensi memberikan definisi yang beragam soal konvergensi. Ada yang menggunakan 
istilah itu untuk menggambarkan fenomena “Kaburnya batas-batas antara komunikasi tetap dan 
bergerak, siaran, telepon, telpon seluler, dan jaringan rumah, media, informasi, dan komunikasi, 

35	  Abdul Manan, Upah Layak Jurnalis: Survey Upah Layak AJI di 16 kota dI Indonesia, AJI, Oktober 2011.

36	  Wina Armada Sukardi, Menakar Kesejahteraan Wartawan, Dewan Pers, September 2009.

37	  Lihat http://en.wikipedia.org/wiki/Concentration_of_media_ownership

38	 Kamus online TheFreeDictionary mendefinisikan interlocking sebagai upaya menghubungkan bersama-
sama sehingga bagian individu saling mempengaruhi dalam gerak atau operasi.http://www.thefreedictionary.com/
interlocking

39	  Llihat Kamus online Britannica dalam http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1425043/media-
convergence
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dan terutama, telekomunikasi, media, dan teknologi informasi”40. Konvergensi juga dipakai untuk 
menjelaskan perubahan teknologi, industri, budaya dan sosial dalam cara media didistribusikan dalam 
budaya kita. Termasuk di dalamnya adalah bebasnya aliran konten di berbagai platform media dan 
kerjasama antara beberapa media industri41. Di Amerika Serikat, “konvergensi” juga didefinisikan 
utamanya dengan situasi di mana orang-orang staf suratkabar juga membuat konten untuk televisi, 
situs web, dan begitu pula sebaliknya42. 

Karena banyak dan luasnya tafsir atas istilah itu, Gracie Lawson-Borders43 menyebut “konvergensi 
sebagai istilah yang sulit dipahami yang digunakan dalam berbagai konteks dan sering ambigu dalam 
definisi. Ia sendiri mendefinisikan konvergensi sebagai “Area yang memungkinkan kerjasama antara 
cetak dan penyiaran dalam pengiriman konten multimedia melalui penggunaan komputer dan 
Internet.” 

Untuk memudahkan pengukuran terhadap praktik konvergensi yang akan dilakukan media, Lawson 
mengidentifikasi ada tujuh poin pengamatan yang dapat digunakan untuk mengoperasionalkan 
konvergensi di seluruh unit bisnis: (a) komunikasi, (b) komitmen, (c) kerjasama, (d) kompensasi, (e) 
budaya, (f) persaingan, dan (g) pelanggan.

Menurut Lawson, aspek komunikasi sangat penting karena setiap individu - dari pemimpin perusahaan 
sampai editor, wartawan dan pekerja media lainnya yang terlibat dalam pengumpulan dan distribusi 
konten - harus terlibat dalam pembicaraan yang sedang berlangsung tentang konvergensi. Komitmen 
juga tak kalah pentingnya karena konvergensi, sebagai tradisi baru, harus digabungkan dalam bagian 
dari misi dan filosofi - di mana hal ini merupakan cara sebuah organisasi melakukan bisnisnya.

Aspek penting lain yang harus mendapat perhatian lebih besar adalah kerjasama. Menurut Lawson, 
adanya kerjasama merupakan kebutuhan bagi semua orang dalam sebuah perusahaan, dari eksekutif 
perusahaan, manajer senior hingga pekerja garis depan yang beroperasi setiap hari. Anggota organisasi 
berita juga harus terbuka untuk berbagi ide dan tips berita dan membuat keputusan tentang bagaimana 
konvergensi bisa dioperasionalkan secara baik. 

Kerjasama ini juga melibatkan staf dari berbagai departemen dan unit bisnis untuk mengembangkan 
dan melaksanakan konvergensi terkait konten. Dalam operasi konvergensi, ini bisa dilakukan dengan 
meminta wartawan cetak dan siaran untuk bertukar peran pada sejumlah kesempatan. Misalnya, 
seorang wartawan cetak bisa melakukan siaran stand up atau diwawancarai sebagai ahli di udara.

Wartawan di platform penyiaran juga bisa menyempurnakan keterampilan menulis mereka untuk 
mengembangkan penulisan untuk unit edisi cetak dan online.

40	  Thorsten Quandt and Jane B. Singer, dalam The Handbook of Journalism 
Studies, Routledge, 2009, hal. 131.
41	 Tim Dwyer dalam Media Convergence, Open University Press dan McGraw-Hill, 
2010, hal. 24.
42	  Karin Wahl-Jorgensen, Thomas Hanitzsch (ed.), The Handbook of Journalism 
Studies, Taylor & Francis e-Library, 2008, hal. 131.
43	  Gracie Lawson-Borders, Media organizations and convergence : case studies 
of media convergence pioneers, Taylor & Francis e-Library, 2008. Soal variasi definisi 
konvergensi, lihat juga Lihat juga Gracie Lawson-Borders dalam Integrating New Media 
and Old Media: Seven Observations of Convergence as a Strategy for Best Practices 
in Media Organizations (http://www.mediajournal.org/ojs/index.php/jmm/article/viewFile/10/3). Bahan 
diakses 25 Oktober 2012.
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Isu lain yang juga penting diperhatikan adalah aspek kompensasi. Ini merupakan isu yang berkembang 
di kalangan jurnalis, khususnya di media cetak, akibat tuntutan organisasi yang mensyaratkan 
peningkatan keterampilan dan pengetahuan. Pengelola media harus mempertimbangkan bagaimana 
mengenali dan menghargai keterampilan tambahan dan keahlian yang dibutuhkan staf mereka karena 
mereka telah berevolusi.

Perubahan budaya, kata Lawson, juga menjadi tak terelakkan dan terus memberikan kontribusi bagi 
penerimaan dan kemajuan konvergensi dalam suatu organisasi. Sebab, harus diakui, ada budaya yang 
berbeda bagi individu yang bekerja di media cetak, siaran, dan elektronik. Faktor lain yang juga harus 
diperhatikan adalah persaingan. Pesaing media konvergensi kini tak lagi hanya media cetak lokal atau 
media penyiaran waralaba. 

Aspek lain yang juga tak kalah penting untuk diperhatikan dan menjadi pusat perhatian dalam 
konvergensi adalah pelanggan - penonton, pembaca, pemirsa, atau pengguna - di lingkungan “media 
baru”. Saat ini pelanggan memiliki kontrol lebih besar atas media yang ia pilih dan konten yang akan 
diakses. Perusahaan media tidak bisa lagi hanya menyodorkan informasi yang mereka inginkan untuk 
diterima pelanggan. Dengan maraknya Internet, pelanggan memiliki pilihan sangat banyak untuk 
mengambil informasi apa yang ia butuhkan.

Sedangkan pengertian kesejahteraan jurnalis merujuk pada keadaan di mana jurnalis mendapatkan 
hak-hak ekonominya secara layak. Salah satu hak ekonomi dari jurnalis adalah mendapatkan upah 
yang layak, selain “manfaat ekonomi” lainnya. Merujuk pada Undang-undang No. 13 tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan, konsep kesejahteraan antara lain meliputi upah, asuransi kesehatan, 
asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, dan berbagai tunjangan. 

Salah satu manfaat ekonomi yang menjadi sorotan utama adalah upah (untuk jurnalis yang berstatus 
karyawan tetap) atau honorarium (untuk jurnalis yang bukan berstatus karyawan tetap). Karena tidak 
ada standar khusus untuk jurnalis, biasanya upah minimal untuk jurnalis itu juga merujuk pada upah 
minimum provinsi atau kota, yang ditetapkan pemerintah setiap tahun di masing-masing kota/kabupaten 
dan provinsi.44. Untuk kebutuhan studi ini, kesejahteraan definisikan sebagai “semua manfaat ekonomi 
yang diberikan oleh perusahaan kepada jurnalis sebagai imbalan atas pekerjaannya.” Dengan definisi 
ini, maka kesejahteraan tak hanya upah yang dia terima, tetapi semua “manfaat ekonomi lainnya” dari 
perusahaan yang menerima karya jurnalistiknya. 

3.  Hasil Studi: Konvergensi dan Kesejahteraan Jurnalis

Untuk meneliti dampak dari konvergensi media terhadap jurnalis, tim peneliti memilih empat grup 
media sebagai responden penelitian. Jumlah ini memang hanya sepertiga dari 12 grup media ada di 
Indonesia, seperti yang ditemukan dalam riset Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG). 

Empat group media itu dipilih dengan mempertimbangkan aspek representasi, yaitu dengan melihat 
pemerataan persebaran media dan platform yang dimilikinya.

Responden penelitian ini sebanyak 12 orang, yang merupakan jurnalis dan manajer di empat korporasi 
media di Indonesia, yaitu Group Kompas Gramedia (KG), Group Media Nusantara Citra (MNC), Group 
Visi Media Asia, dan Group Tempo Inti Media. Sebanyak tiga responden berasal dari group KG, tiga dari 
group MNC, tiga dari group Visi Media Asia, dan tiga dari Group Tempo Inti media. Dari jenis jabatan, 

44  Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengkritik penggunaan upah minimum sebagai rujukan pengupahan.
Sebab, nilai nominal yang ditetapkan dalam upah minimum dianggap jauh dari memadai untuk kebutuhan seorang 
jurnalis. Untuk itu, AJI menyusun standar upah layak khusus untuk, yang diluncurkan setiap tahun, di suatu daerah. 
Untuk mengetahui kondisi riil pengupahan jurnalis di Indonesia, lihat Abdul Manan, Upah Layak Jurnalis: Survei Upah 
Layak Jurnalis di 16 Kota di Indonesia, AJI, Jakarta, 2011.
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empat responden berstatus jurnalis yang berada di daerah dan bukan merupakan karyawan tetap45,  
empat responden merupakan jurnalis yang berstatus karyawan, dan 4 responden merupakan jurnalis 
atau karyawan yang menduduki jabatan manajerial46.

Responden ini diwawancarai secara langsung di daerahnya masing-masing. Untuk jurnalis yang 
berstatus bukan karyawan tetap, sampelnya diambil di: Makassar, Sulawesi Selatan; Surabaya, Jawa 
Timur; Sidoarjo, Jawa Timur; dan Malang, Jawa Timur. Untuk responden jurnalis yang berstatus 
karyawan tetap dan mereka yang menduduki jabatan manajerial, semuanya diwawancarai di Jakarta. 
Sebagian responden meminta untuk tak disebutkan identitasnya secara jelas, dengan sejumlah alasan. 
Untuk mendapatkan informasi yang lebih jujur dan terbuka tentang apa yang mereka alami, peneliti 
memenuhi permintaan anonimity tersebut.

Studi ini bertujuan untuk meneliti dampak konvergensi media di sejumlah group media besar terhadap 
sejumlah aspek kehidupan jurnalis, baik itu cara bekerja dan kesejahteraannya. Dengan studi ini 
diharapkan dapat diketahui, apakah konvergensi itu mengubah cara jurnalis bekerja dibandingkan saat 
perusahaannya sudah melakukan konvergensi – yang biasanya dilakukan oleh media yang tergabung 
dalam sebuah group perusahaan media. Tujuan berikutnya yang ingin dicari dari studi ini adalah soal 
dampaknya bagi kesejahteraan jurnalis, yang meliputi gaji, tunjangan, dan semacamnya.

Konvergensi, meskipun sebagai konsep sudah dikenal cukup lama di sejumlah negara berkembang, 
namun tergolong baru dalam pelaksanaannya. Hampir semua group media yang menjadi responden 
penelitian ini memiliki impian untuk bisa melakukan konvergensi karena melihat banyak manfaat 
positif dari “sistem baru” itu, selain karena ada kebutuhan untuk merespons situasi terakhir47. Selain 
karena dorongan untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam pekerjaan, kebutuhan pelanggan 
saat ini memang menuntut perubahan itu. Dengan penggunaan Internet yang makin marak, pelanggan 
tak lagi cukup memadai jika hanya dilayani dengan platform cetak dan penyiaran, tapi mengabaikan 
digital.

Para manajer di empat media itu memiliki pemahaman yang cukup beragam soal konsep konvergensi, 
namun semuanya setuju bahwa konvergensi sisi pemberitaan  adalah dengan adanya integrasi dalam 
newsroom (ruang pemberitaan). Artinya, newsroom itulah yang seharusnya mengendalikan pemberitaan 
serta memproduksi berita untuk media dengan platform cetak, penyiaran, dan online. Dengan merujuk 
pada konsep seperti ini, maka mayoritas dari empat media itu masih dalam taraf menapak, belum 
sepenuhnya menerapkan, konvergensi.

Media di bawah group Visi Media, yang memiliki dua stasiun TV dan satu portal berita online, masih 
memiliki newsroom sendiri-sendiri yang bekerja secara terpisah. Group MNC, yang memiliki stasiun 
TV, cetak, online, dan radio, juga masih bekerja dengan newsroom sendiri-sendiri, tapi sudah memiliki 
sejumlah lini yang dikerjakan secara bersama-sama. Misalnya, koresponden TV yang berada di daerah 
kini sudah di bawah Sindo TV, tidak lagi langsung berada di bawah kendali RCTI, MNC TV atau Global 
TV seperti masa sebelumnya. 

Sedangkan Group Kompas Gramedia, yang memiliki hampir seratus media cetak, dua media online,

45 Setiap media menggunakan istilah yang beragam untuk menyebut jurnalis yang tak berstatus karyawan 
tetap. Group Tempo Inti Media menyebutnya dengan koresponden, sedangkan Group Kompas Gramedia, MNC, 
dan Visi Media Asia menggunakan istilah kontributor.
46  Pemilihan jurnalis yang berstatus “bukan karyawan tetap” menjadi responden dalam penelitian ini karena 
ada pertimbangan tersendiri.Meski jenis tugas yang dikerjakan sama-sama sebagai jurnalis, namun keduanya 
memiliki karakteristik tanggungjawab yang berbeda dengan jurnalis yang berstatus karyawan tetap.Dengan 
memasukkan koresponden dalam studi ini, maka diharapkan bisa memberikan gambaran yang lebih komprehensif 
tentang dampak dari konvergensi itu bagi pekerjaan jurnalis.
47  Wawancara Pemimpin Redaksi TV One Karni Ilyas Juli 2012, Pemimpin Redaksi MNC TV Ray Wijaya, Juli 
2012, dan Content General Manager Kompas.com Edi Taslim Oktober 2012, dan Redaktur Pelaksana Tempo Wahyu 
Dhyatmika Oktober 2012.  
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satu TV dan jaringan radio, sudah mulai menapaki tahap penting dari adanya konvergensi, yaitu 
dengan adanya sejumlah proyek liputan bersama melibatkan berbagai platform media, serta adanya 
satu keranjang berita (namanya Kompas Group Wire) sejak 2011 untuk menampung semua berita dan 
foto dari jurnalis yang berada di bawah Group Kompas Gramedia seluruh Indonesia. Di Group Tempo 
Inti Media, konvergensi mulai dirintis tahun 2011 lalu, dan sudah berada pada tahap newsroom 2.0.

3.1.  Dampak terhadap Pekerjaan Jurnalis
Kamus online Merriam Webster48 mendefinisikan jurnalis seperti ini: “Seseorang yang terlibat dalam 
jurnalisme”. Kamus yang sama mendefinisikan jurnalisme sebagai “aktivitas pengumpulan dan 
penyuntingan berita untuk dipublikasikan melalui media”. Oxford Dictionary Online juga memberi 
definisi sama: seseorang yang menulis untuk suratkabar atau majalah atau mempersiapkan berita 
untuk disiarkan di radio dan televisi49. Dengan definisi ringkas ini, cukup jelas bahwa yang disebut 
sebagai jurnalis adalah setiap orang yang melakukan kegiatan pengumpulan dan penyuntingan berita 
untuk tujuan publikasi melalui media.

Tugas utama seorang jurnalis memang sama, namun ada hal lain yang juga membedakan antara satu 
dengan lainnya: status kekaryawanan dan jabatan struktural. Mereka yang statusnya karyawan, yang 
umumnya berada di kantor pusat sebuah media, memiliki tanggungjawab yang berbeda dengan yang 
berstatus nonkaryawan yang umumnya berada di daerah atau luar Jakarta. Mereka ini umumnya 
disebut koresponden, kontributor, dan semacamnya50. Jabatan struktural juga menjadi faktor pembeda 
penting karena menentukan apa tugas utamanya di perusahaan media.  

Jabatan struktural di media memiliki nama dan jenis yang beragam. Antara media cetak dan penyiaran, 
juga memiliki struktur dan nomenklatur yang berbeda. Namun secara umum, jabatan struktural itu bisa 
dibagi dalam dua arus besar: jurnalis yang berfungsi sebagai peliput berita (yang terdiri dari reporter, 
koresponden, kontributor, dan sejenisnya) dan editor/manajer (yang rentangnya dari redaktur hingga 
pemimpin redaksi). 

Dalam studi ini, ada sejumlah temuan yang terkait dengan dampak konvergensi itu terhadap pekerjaan 
jurnalis. Meski jurnalis yang menjadi responden ini bekerja di empat group media yang memiliki media 
dengan platform yang berbeda, namun dalam kenyataan dampaknya tak sama antara satu dengan yang 
lainnya: jurnalis yang bekerja di kelompok Kompas Gramedia, Group MNC, dan Visi Media mengaku 
tak mengalami perubahan signifikan dalam cara bekerjanya antara sebelum dan sesudah medianya 
bergabung dalam sebuah korporasi.

Kompas Gramedia memiliki 16 radio, 10 TV (termasuk TV jaringannya), dan 26 suratkabar harian, 33 
majalah, 2 tabloid, 17 majalah berlisensi serta 2 media online (kompas.com dan tribunnews.com), 
semuanya tersebar di seluruh Indonesia, termasuk jurnalisnya. Hanya saja, jurnalis yang berstatus 
kontributor di Kompas.com atau jurnalis yang berstatus karyawan tetap di harian Kompas, tak otomatis 
berubah dalam cara bekerjanya meski ia bekerja di grup perusahaan media yang memiliki semua 
platform media, dari radio, online, cetak, hingga TV.

Jurnalis yang berstatus kontributor di Kompas.com, misalnya, hanya bertugas untuk menulis laporan

48	  Webster http://www.merriam-webster.com/dictionary/journalist. Diakses pada 29 Agustus 2012.

49	 http://oxforddictionaries.com/definition/english/journalist. Diakses pada 29 Agustus 2012.

50	 Setiap perusahaan media menggunakan istilah berbeda untuk menyebut jurnalis yang berstatus bukan 
karyawan tetap yang biasanya berada di luar Jakarta.Di Kompas.com disebut sebagai kontributor, di Tempo disebut 
koresponden, dan semacamnya. Apapun penyebutannya, istilah itu memiliki pengertian yang hampir sama.  
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untuk Kompas.com, media online di bawah Grup Kompas yang mulai beroperasi sejak tahun 1997.51 
Responden penelitian ini, yaitu salah satu kontributor kompas.com, mengetahui dengan baik bahwa 
Kompas.com berada di bawah KG yang memiliki banyak media dengan berbagai platform. Namun 
hingga Juli 2012 lalu, ia memang tidak (atau belum?) diminta untuk mengisi media selain dari kompas.
com. 

Kontributor itu mengungkapkan, manajemen Kompas.com menyampaikan kepadanya bahwa 
meskipun dia hanya menulis untuk kompas.com, peluang beritanya untuk dimuat makin besar karena 
portal berita online ini akan dikembangkan produknya. 

Akan banyak pengembangan. Secara resmi kompas.com kan baru empat tahun. Itu termasuk 
mengalami perubahan peningkatan dahsyat karena [kompas.com] akan mengembangkan 
beberapa kanal. Ada Kompasiana, ada properti, dan lainnya. Kalau tak salah ada tiga kanal yang 
akan dikembangkan media online yang sifatnya mandiri sama dengan kompas.com (Kontributor 
Kompas.com, wawancara Juni 2012).

Keadaan yang sama juga dialami oleh responden penelitian ini yang berstatus karyawan tetap di harian 
Kompas yang berada di Jakarta. Ia, yang masuk di Kompas sejak tahun 2003 lalu, juga tak merasa 
ada yang berubah dari ritme pekerjaannya meski Kompas berada di bawah grup yang memiliki lebih 
dari 100 media itu. Kalau pun ada yang berubah adalah karena jenjang karirnya yang menanjak dari 
reporter muda menjadi reporter madya.

Ketika Kompas menseriusi dotcom (melalui Kompas.com), tidak ada mandatori untuk menulis 
dot.com. Yang ada adalah diberi alat komunikasi. Cuma pesannya, kalau ada berita yang 
menurutmu bagus, silakan dikirim ke online (kompas.com) (Jurnalis harian Kompas, wawancara 
Juli 2012).

Meskipun tak diwajibkan, jurnalis Harian Kompas yang berstatus karyawan memang dipersilakan –
ini versi halus dari kata diminta—mengirimkan liputannya untuk kompas.com. Untuk pekerjaan 
“tambahan” dan “tak bersifat wajib” ini, jurnalis Harian Kompas mendapatkan honor tambahan, yang 
tentu saja tak sama dengan standar honor berita untuk jurnalis yang berstatus kontributor.

Situasi yang hampir sama dialami oleh kontributor ANTV. Stasiun TV ini merupakan bagian dari 
Group Visi Media Asia, bersama stasiun TV One dan satu portal berita online Vivanews.com. Sebagai 
jurnalis TV, koresponden ANTV yang menjadi responden ini mengatakan, berhimpunnya ANTV dalam 
satu korporasi bersama TV One dan Vivanews tak membuat suasana bekerjanya berbeda dengan 
sebelumnya. Meski sama-sama di bawah korporasi Visi Media Asia, hampir ttak terjadi kerjasama 
dalam peliputan antara dia dengan jurnalis atau kontributor dari media yang sama-sama dari Group 
Visi Media Asia.

Kemudian secara internal ANTV itu ada diskriminasi, Mungkin karena perhatian Bakrie (Aburizal 
Bakrie) itu terbagi ke TV One, sehingga ANTV ini seperti anak tiri. Misalnya, soal penggunaan 
fasilitas. Semestinya, ketika kita satu korporasi, mestinya kita kan bisa sama-sama memakai 
fasilitas karena dari satu modal. Tetapi itu tidak terjadi (Kontributor ANTV, wawancara Juli 2012)

Jurnalis yang berstatus sebagai karyawan di Vivanews.com, juga merasa tak ada perbedaan 
signifikan saat sudah berada dalam naungan korporasi Visi Media Asia. Responden penelitian 
ini, yang saat ini menjadi editor madya di media online Vivanews.com, merasa bahwa tugasnya 
sama saja seperti sebelumnya. Ia, meski Vivanews satu saudara dengan ANTV dan TV One, juga 

51	  Kompas.com berdiri pada tahun 1997 dengan nama Kompas Online. Saat itu, ia hanya sebagai edisi internet 
dari Harian Kompas. Setahun kemudian namanya menjadi kompas.com, dengan berfokus pada pengembangan isi, 
desain, dan strategi pemasaran yang baru. Baru sepuluh tahun kemudian, 2008, kompas.com mengubah penampilan 
dan cara kerjanya secara signifikan hingga seperti sekarang ini.
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tak diberi kewajiban untuk berkontribusi terhadap dua perusahaan “saudaranya” itu. 

Yang membuat kewajibannya beda saat ini dibanding beberapa tahun lalu itu semata karena jabatan 
strukturalnya sudah tak sama dengan sebelumnya. Sebagai editor madya, ia menangani salah 
satu kanal di Vivanews, yang tugasnya adalah menyiapakan sejumlah isu untuk diliput, membuat 
perencanaan liputan, mengkoordinasikan reporter, dan mengedit berita. Perbedaan lainnya adalah 
terkait perubahan kebijakan redaksionalnya, yang justru dapat mempermudah pekerjaan jurnalis.

Malah sebenarnya makin ke sini pekerjaan jadi lebih mudah karena ada sedikit perubahan di 
manajemen redaksinya. Dan itu membuat pekerjaan itu seperti piramida terbalik.Jadi, semakin 
tinggi jabatannya, maka semakin banyak pekerjaannya. Kalau reporter khan hanya melaporkan 
fakta, yang menyunting editor. Editor yang menyunting ini tidak bisa mempublikasikannya. Yang 
mempublikasikan (ke portal) itu redaktur senior ke atas. Dulu nggak. Level seperti saya [editor 
Madya] sudah bisa mem-publish (Jurnalis Vivanews, wawancara Juli 2012). 

Jurnalis yang bekerja di salah satu group PT Media Nusantara Citra Tbk., merasakan situasi berbeda 
dengan jurnalis yang bekerja di bawah korporasi Kompas Gramedia dan Visi Media Asia, antara sebelum 
dan sesudah media tempatnya bekerja bernaung di bawah satu korporasi. Kontributor Sindo TV, 
merasakan ada beberapa perbedaan cara kerja. Yang mencolok adalah perubahan manajemen, dari 
yang sebelumnya ia langsung berada di bawah MNC TV (yang sebelumnya bernama Televisi Pendidikan 
Indonesia), kemudian menjadi di bawah Sindo TV. Perubahan ini terjadi setelah MNC TV, Global TV dan 
RCTI berada di bawah group PT Media Nusantara Citra.

Salah satu perubahan lain adalah pada teknis pengiriman gambar dari daerah asal liputannya di salah 
satu kota di Jawa Timur ke kantor pusatnya di Jakarta. Sebelum berada di bawah manajemen Sindo 
TV, ia biasa mengirimkan gambar hasil liputannya melalui kaset, yang biasanya dikirim melalui kargo 
pesawat. Sekarang (setelah di bawah Sindo TV), cara pengiriman bisa lebih cepat dengan teknologi 
streaming. Tapi, perbedaan lainnya juga adalah pada biaya. 

Kalau dulu pengiriman langsung saja tanpa membayar. Namun sekarang pengiriman harus 
bayar. Karena pengiriman menggunakan jasa server Indosat. Jadi kontributor harus membayar, 
baik upload maupun download. Dalam sekali upload untuk gambar yang berukuran 50 mega itu 
Rp 3 ribu, kalau untuk download kapasitas 50 ribu mega sebesar Rp 7 ribu. Kalau dulu kita kirim 
tidak pernah memikirkan biaya karena gratis (Kontributor Sindo TV, wawancara Juli 2012)

Dengan perubahan dari gratis menjadi berbayar, itu mempengaruhi cara kerja kontributor. Kalau dulu 
kontributor mengirimkan gambar tidak pernah memikirkan biaya, karena gratis. Namun sejak di bawah 
manajemen Sindo TV, untuk mengirim gambar hasil liputan harus mengeluarkan biaya. Itu membuat 
kontributor harus berfikir ulang untuk mengirim gambar. Apalagi tidak ada jaminan gambar itu akan 
ditayangkan di TV. Padahal, berita yang akan diberi honor adalah hanya berita yang tayang di televisi.

Namun, perbedaan penting lainnya yang dialami oleh kontributor adalah bertambahnya peluang bagi 
dia untuk mengisi konten media dengan platform berbeda yang sama-sama di bawah naungan PT 
Media Nusantara Citra.

Sekarang setelah dibawahi Sindo TV, kontributor  [selain memasok gambar] juga memasok berita 
untuk radio dan web, yaitu okezone (Kontributor Sindo TV, wawancara Juni 2012).

Sedangkan jurnalis yang berstatus karyawan tetap di salah satu group MNC tak merasakan hal yang 
sama seperti koleganya yang berstatus kontributor. Redaktur di Majalah Trust, yang menjadi responden 
penelitian ini mengatakan, tak banyak yang berubah dalam cara kerjanya saat majalah berita dengan 
segmen ekonomi itu bergabung dengan MNC dibandingkan dengan sebelumnya. Termasuk meski 
majalah Trust berada satu gedung dengan kantor Koran Sindo, media cetak milik group MNC.
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Dengan Koran Sindo, yang satu gedung dengan kami, meski beda lantai, seperti tidak ada kaitan. 
Kecuali kalau ada kebutuhan (untuk menggunakan berita dari Sindo). Itu sifatnya insidentil. Itu 
pun tidak ada mekanismenya. Jadi, kalau saya butuh, ya saya pakai. Itu pun menggunakan akses 
seorang teman yang saya kenal (di Sindo) (Asep Saefullah, Redaktur Majalah Trust, wawancara 
Oktober 2012).

Apa yang dialami oleh kontributor di group MNC juga dirasakan oleh koresponden dan juga jurnalis 
yang bekerja di group PT Tempo Inti Media Tbk. Group ini menaungi sejumlah media, yaitu Majalah 
Tempo, Koran Tempo, Tempo.co (sebelumnya bernama Tempo.com), Tempo Edisi English Edition, 
Travellounge, dan Tempo TV.

Koresponden Tempo, yang menjadi responden penelitian ini, mengatakan, secara umum tugasnya 
tak banyak berbeda dari koresponden perusahaan media lainnya. Tugas utamanya adalah memantau 
berita yang terjadi di wilayah liputannya, dan mengerjakan penugasan-penugasan yang diberikan oleh 
kantor untuk mengerjakan berita yang menjadi wilayah liputannya - atau bertugas di luar wilayah 
liputannya jika ada penugasan dari kantor Tempo di Jakarta.

Kalau pekerjaan baru yang pernah ditawarkan adalah melakukan pengambilan gambar. Tapi itu 
belum dilakukan karena temen-temen yang lain juga tidak mempunyai alat kerja yang sepadan 
untuk melakukan tugas baru itu (Koresponden Tempo, wawancara Juli 2012).

Disebut sebagai “pekerjaan baru” karena melakukan pengambilan gambar tak pernah diminta kepada 
koresponden Tempo di masa sebelumnya. Permintaan ini terkait dengan adanya Tempo TV, yang 
merupakan hasil kerjasama antara PT Tempo Inti Media dengan manajemen Kantor Berita Radio 68H. 
Sedangkan permintaan untuk mengisi semua media dengan berbagai platform, mulai koran, majalah, 
hingga online, sudah menjadi salah satu tugas yang diembannya sejak pertama kali bergaung dengan 
Tempo, enam tahun lalu. 

Sebagai koresponden Tempo, ia memang diminta untuk mengisi berita untuk Koran Tempo, Majalah 
Tempo, dan Tempo.co. Honorariumnya, sama seperti kontributor di media lain, tergantung jumlah 
berita yang dimuat di media-media tersebut. Dengan adanya permintaan untuk mengambil gambar 
saat melakukan liputan, otomatis itu juga mensyaratkan bahwa koresponden Tempo juga harus 
memiliki sklill tambahan seperti layaknya video journalist.

Jurnalis yang berstatus karyawan tetap di Jakarta, juga merasakan hal yang sama dengan koresponden 
Tempo di daerah. Isma Savitri, jurnalis Tempo yang bertugas di Jakarta mengatakan, ritme pekerjaannya 
saat masuk ke Tempo Januari 2010 hampir tak ada bedanya dengan saat ini. Kalau pun ada yang 
berbeda dari aspek pekerjaan, hanya pada soal dan tangggungjawab pos liputan52. Namun, berbeda 
dengan jurnalis di group Kompas Gramedia, MNC dan Visi Media Asia, jurnalis Tempo yang berada di 
Jakarta sudah memiliki kewajiban sejak lama untuk menulis berita di tiga platform, yaitu harian Koran 
Tempo, Majalah Tempo, dan Tempo Online (www.tempo.co).

3.2. Dampak Terhadap Kesejahteraan Jurnalis
Pengertian kesejahteraan bagi jurnalis merujuk setidaknya pada “benefit ekonomi” sebagai imbalan atas 
pekerjaannya. Kesejahteraan jurnalis itu meliputi: gaji bulanan, tunjangan, asuransi, dan aneka benefit 
lainnya. Untuk jurnalis yang berstatus bukan karyawan tetap (entah itu kontributor, koresponden, dan 
semacamnya), basis penggajian umumnya berdasarkan jumlah berita yang dimuat, entah itu di media 
cetak, media online, radio, atau televisi. Sedangkan untuk jurnalis yang berstatus karyawan tetap, basis 
penggajiannya bulanan.

52 Jurnalis Tempo yang mendapatkan penugasan di pos liputan di kompartemen Metro, Ekbis, atau Nasional, 
tentu berbeda. Saat ini ia berada di pos liputan “area Kuningan”, yang tugasnya adalah mengcover berita di 
pengadilan Tindak Pidana Korupsi, peristiwa di Kementerian Hukum dan HAM serta sebagai “pemain cadangan” jika 
tak ada jurnalis Tempo yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
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Apakah pemusatan kepemilikan media, yang biasanya diikuti oleh lahirnya konvergensi, mempengaruhi 
kesejahteraan jurnalis?

Kontributor Kompas.com, seperti pada umumnya jurnalis yang berstatus bukan karyawan tetap di 
media di Indonesia, menerima honorarium berdasarkan jumlah berita yang dimuat di kompas.com. 
Besaran honorarium yang ia terima per bulan sangat tergantung kepada berapa banyak berita yang 
akhirnya dimuat oleh media online milik Kompas Gramedia tersebut. 

Kontributor hanya jual beli berita. Harga per berita Rp 25 ribu53. Tak ada klaim operasional 
seperti biasanya pengganti transportasi maupun biaya pulsa. Honor per bulan maksimal Rp 3,2 
juta. Paling rendah Rp 900 ribu. Sedangkan rata-rata penghasilan per bulan sekitar Rp 2,4 juta 
(Kontributor Kompas.com, wawancara Juni 2012).

Menurut responden penelitian ini, yang wilayah tugasnya ada di salah satu daerah di Jawa Timur, jumlah 
honorarium per berita sebesar Rp 25 ribu itu dianggap masih belum memadai54. Taksiran harga layak 
per berita adalah Rp 35 ribu per berita. Namun, ia melihat sisi positifnya saja dengan situasi seperti itu. 
“Perusahaan menganjurkan kontributor mengirim berita sebanyak-banyaknya dan perusahaan siap 
membayar berapa pun jumlah berita yang dimuat,” kata kontributor Kompas.com tersebut. Dengan 
kebijakan itu, ada harapan ia bisa memperoleh honorarium yang besar jika bisa mengirimkan jumlah 
berita dalam jumlah besar.

Jurnalis yang berstatus kontributor di group MNC memiliki tingkat kesejahteraan yang hampir sama 
dengan kontributor Kompas.com. Besar honorariumnya tergantung dari berapa jumlah berita yang 
dimuat di Sindo TV, atau yang gambarnya dipakai oleh jaringan group MNC, baik itu MNC TV, RCTI atau 
Global TV. Menurut kontributor MNC yang menjadi responden penelitian ini, secara umum ada tiga 
jenis honorarium yang dikenal di Sindo TV. Pertama, untuk berita yang ditayangkan secara nasional Rp 
250 ribu per berita. Kedua, berita yang ditayangkan secara lokal Rp 100 ribu per berita. Ketiga, berita 
ekslusif. Jika berita ini ditayangkan di siaran TV nasional, honorariumnya sebesar Rp 500 ribu per berita, 
dan dihargai Rp 250 ribu per berita jika disiarkan di TV lokal.

Satu kriteria berita lainnya adalah berita yang disebut dengan jenis berita VO (voice over). Ini adalah 
berita yang dibaca oleh presenter stasiun TV, tapi tanpa gambar. Untuk kategori berita ini, harganya 
lebih rendah dari tiga kategori berita di atas. Tambahan kesejahteraan yang bisa dinikmati jurnalis di 
bawah MNC yang berstatus kontributor adalah adanya peluang beritanya dimuat di radio dan media 
online milik MNC.

Sekarang setelah dibawahi Sindo TV, kontributor - selain memasok gambar - juga memasok 
berita untuk radio dan web okezone, dengan harga tersendiri. Untuk yang online ini, sepuluh 
berita dimuat di web, baru dibayar (honorariumnya). Kalau setahun cuma nulis dua untuk web, 
juga gak dibayar. Nunggu jumlahnya menjadi sepuluh berita termuat dulu. Satu berita harganya 
cuma Rp 10 ribu. Ini hal yang lucu. Padahal, teman-teman di luar Jawa dan daerah terpencil, 
untuk dimuat 10 berita itu hal yang sulit (Kontributor Sindo TV, wawancara Juli 2012).

Kalau dihitung secara rata-rata, honorarium yang diterima jurnalis Sindo TV yang menjadi responden 
penelitian ini berkisar antara Rp 1.3 juta hingga Rp 2 juta. Ia menilai jumlah honorarium sebesar itu 
“sangat kurang proporsional”. Ia berharap ada perubahan kebijakan. Kalau pun belum ada honor basis, 
setidaknya berita yang dimuat oleh dua media, misalnya MNC dan RCTI, meski berasal dari satu berita

53  Harga Rp 25 ribu itu sudah termasuk jika ada foto yang dikirim kontributor terkait berita itu. Biasanya 
kontributor mengirim berita sekaligus dengan fotonya agar lebih besar peluangnya untuk dimuat. 
54  Kontributor Kompas.com diikat oleh sebuah kontrak tertulis, yang diperbarui setiap tahun. Menurut 
responden penelitian ini, dalam kontrak itu juga disebutkan bahwa berita yang dimuat itu akan menjadi milik 
kompas.com. Sehingga jika berita itu dimuat di media lain yang berada di media yang satu group dengan Kompas.
com, tak ada benefit tambahan yang diterima oleh kontributor. 
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yang ia kirim, seharusnya ada insentif tambahan untuk kontributor.

Kontributor ANTV, yang berada di bawah group Visi Media Asia, juga memiliki standar kesejahteraan 
yang sama dengan kompas.com. Honorariumnya berdasarkan jumlah berita yang dimuat stasiun TV-
nya. Per berita mendapatkan honorarium Rp 250 ribu. Besaran honor bisa lebih kecil, yaitu Rp 125 
ribu, jika beritanya digabungkan dengan berita yang sama oleh kontributor dari daerah lain. Jika 
beritanya dianggap berkualitas, bisa dihargai antar Rp 500 ribu hingga Rp 2 juta. Kontributor ANTV, 
yang menjadi responden penelitian ini mengatakan, honorarium yang ia dapatkan saat ini lebih rendah 
dari sebelumnya. 

Apakah bergabungnya ANTV dalam group Visi Media tak mengubah kesejahteraannya? Ini jawabannya:

Dari aspek kesejahteraan, tidak ada. Tidak ada tambahan tugas baru karena masing-maing 
media seperti TV One dan Viva News tetap memiliki kontributornya masing-masing. Saya justru 
melihat meskipun TV One dan ANTV satu koorporasi, tetapi tidak ada kerjasama. Bahkan terlihat 
ada persaingan (Kontributor ANTV, wawancara Juli 2012).

Skema kesejahteraan seperti ini memang yang umumnya terjadi, termasuk untuk koresponden Tempo. 
Penghasilan yang diterima oleh jurnalis di daerah ini sangat tergantung kepada berapa berita yang dia 
produksi – dan tentu saja yang dimuat oleh media tempatnya bekerja.

Honorarium itu semua berdasarkan produktifitas. Itu berdasarkan berita yang termuat, bukan 
berita terkirim. Jadi, belum ada misalnya pengganti ketika kita mengerjakan sesuatu kalau 
beritanya tidak dimuat. Meskipun, misalnya, koresponden sudah mengeluarkan biaya untuk 
peliputan itu (Koresponden Tempo, wawancara Juli 2012).

Koresponden Tempo, seperti halnya juga kontributor di ANTV, Kompas.com dan Sindo TV, tak 
mendapatkan biaya pengganti saat melakukan liputan. Setiap biaya yang dikeluarkan saat liputan tak 
diganti oleh kantor karena diasumsikan itu sudah termasuk dalam komponen honor yang dia terima 
saat beritanya dimuat. Masalahnya, seperti yang kerap dipertanyakan koresponden dan kontributor, 
bukankah ada biaya yang tetap sudah dikeluarkan meskipun berita itu akhirnya tak dimuat? Yang 
membedakan kontributor Tempo dengan tiga koleganya, besaran honor yang dia terima bisa cukup 
banyak. Sebab, ia bisa menulis untuk lebih dari tiga “outlet” atau media dengan platform berbeda, yaitu 
Koran Tempo, Tempo.co, dan Majalah Tempo. Harga pemuatan untuk ketiganya berbeda. Untuk berita 
yang dimuat di Tempo.co, honorariumnya Rp 60 ribu per berita. Kategori lainnya, adalah berita yang 
merupakan follow-up (berita lanjutan) dari sebuah peristiwa, yang per beritanya Rp 35 ribu55. Selain itu, 
ada insentif lain yang dia terima, yaitu uang bantuan pulsa dan komisi pencapaian. Keduanya dikaitkan 
dengan produktifitasnya.56

55  Sedangkan honorarium untuk Koran Tempo dan Majalah Tempo lebih bervariasi. Berita yang menjadi 
headline luar Koran Tempo dibagi menjadi dua kategori: berita tungal Rp 150.000, berita gabungan Rp 70.000. 
Untuk berita yang menjadi headline dalam Koran Tempo: berita tunggal Rp 80.000, berita gabungan Rp 60.000. 
Berita non-headline Koran Tempo: berita tunggal Rp 70.000, berita gabungan Rp 60.000. Untuk berita feature 2 
halaman (sekitar 6.000 karakter) Rp  200.000, feature 1 halaman (sekitar 4.000 karakter) Rp 100.000.  Untuk tulisan 
di Majalah Tempo, honorariumnya tergantung kategori beritanya. Untuk tulisan yang dikerjakan sendiri (dengan 
bahan 90 persen), maka honorariumnya Rp. 350.000. Jika laporannya untuk tulisan tunggal kecil, Rp  200.000, 
laporan gabungan dengan reporter atau kontributor lainnya Rp 175.000, laporan investigasi tunggal Rp 400.000, 
laporan investigasi gabungan Rp 300.000. Untuk foto, juga ada honorariumnya yang besarannya bervariasi. Untuk 
foto master halaman 1 Koran Tempo, honornya Rp 150.000, foto master halaman dalam Rp 100.000, foto biasa 
halaman 1 Rp 100.000, foto biasa halaman dalam Rp 50.000, foto di Tempo.co Rp 50.000, dan foto di Majalah Tempo 
Rp 150.000
56  Komisi pencapaian sangat tergantung pada penilaian, yang rentangnya berkisar dari A sampai D. Mereka 
mendapat nilai dan mendapatkan Komisi Pencapaian sebesar Rp 450 ribu jika berita yangdimuat dalam satu bulan 
minimal 61 berita; komisi pencapaiannya Rp 300 ribu jika nilainya B atau beritanya yang dimuat dalam sebulan 
berkisar antara 30 sampai 60 berita; Rp 250 ribu jika nilainya C atau beritanya yang dimuat dalam sebulan berkisar 
antara 1 sampai 29 berita; Rp 150 ribu jika nilainya D atau beritanya yang dimuat berkisar antara 10 hingga 14.
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Koresponden Tempo yang menjadi responden penelitian ini mengatakan, gaji tertinggi yang pernah 
didapatnya dalam sebulan sebesar Rp 7 juta. Pendapatannya bisa cukup besar karena saat itu ada 
berita menarik di daerahnya sehingga banyak tulisan yang bisa ia kirim dan sebagian besar dimuat. 
Selain berita dan fotonya dipakai oleh Koran Tempo dan Tempo.co, ada juga berita yang dimuat di 
Majalah Tempo. Pendapatan terendah yang pernah ia dapat adalah sekitar Rp 800 ribu. 

Ia menyebut penghasilannya selama ini masih tidak proporsional. Sebab, kontributor tetap harus 
meliput berita-berita besar meski tidak ada jaminan apakah berita itu dipakai atau tidak. Apalagi, tidak 
ada penggantian biaya liputan atas berita-berita yang dikirim koresponden tapi tak dimuat57.

Lain kontributor, lain pula cerita tentang kesejahteraan jurnalis yang berstatus karyawan tetap 
di Jakarta. Jurnalis yang berstatus karyawan tetap di Jakarta, memiliki gaji yang relatif stabil, yang 
ketentuannya merujuk pada Undang-undang Ketenagakerjaan. Dalam undang-undang itu, skema 
kesejahteraan kepada pekerja – termasuk jurnalis – adalah berupa gaji pokok, aneka tunjangan, serta 
sejumlah asuransi. Itu pula yang diterima oleh jurnalis Tempo di Jakarta, seperti yang diungkapkan oleh 
Isma Savitri.

Dengan jurnalis yang berstatus magang penulis (di Tempo disebut dengan M158), ia mendapatkan gaji 
sekitar Rp 3,8 juta. Jumlah itu naik sebesar Rp 800 ribu dibandingkan saat dia menjadi reporter dua 
tahun sebelumnya. Selain gaji dan tunjangan, yang juga diterima adalah fasilitas lain seperti biaya 
transportasi liputan. Berdasarkan pengalamannya selama ini, besarnya transportasi untuk liputan 
(yang berdasarkan klaim) itu berkisar antara Rp 250 ribu hingga Rp 500 ribu. Lainnya, dana tunjangan 
pensiun, bantuan pembelian alat komunikasi setiap 4 tahun sekali sebesar Rp 800 ribu, tunjangan 
pembelian kacamata, uang rekreasi setiap tahun sekali, serta asuransi kesehatan serta keikutsertaan 
dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). 

Isma Savitri menilai gaji yang ia terima saat ini sebenarnya kurang proporsional dengan kehidupan di 
Jakarta, yang kebutuhannya lebih besar. Ini akan lebih terasa bagi jurnalis yang sudah berkeluarga, 
yang otomatis biaya hidupnya juga bertambah besar. Dengan kebutuhan hidup Jakarta, gaji yang 
pantas untuk seorang reporter dengan masa kerja seperti dia adalah Rp 6 juta. Sebagai jurnalis di 
Tempo, ia tidak mendapatkan bantuan fasilitas pengadaan rumah seperti koleganya di Harian Kompas. 
Skema yang selama ini dilakukan perusahaan ialah membantunya dengan menjalin kerjasama dengan 
pihak bank untuk memberikan pinjaman uang, dengan keringanan bunga – yang itu bisa digunakan 
untuk pembelian rumah juga.

Konglomerasi, seperti dikatakan Isma Savitri, tak memberi dampak besar dalam soal kesejahteraan. Di 
Tempo, sejak awal masuk ke perusahaan media ini, ia sudah menghadapi kenyataan bahwa Tempo ini 
memiliki sejumlah platform media, yaitu cetak dan online. Sebagai karyawan, ia pun punya kewajiban 
untuk men-supply berita untuk media-media itu, meski tentu saja dengan kebutuhan yang berbeda 
satu dengan lainnya. Saat awal masuk Tempo, ia sudah dihadapkan pada tugas untuk mensuplai berita 
untuk Tempo.co, Koran Tempo dan sesekali Majalah Tempo.

57  Saat wawancara terhadap koresponden Tempo ini dilakukan, pemberian insentif untuk “berita yang 
dikirim tapi tak dimuat” itu sudah mulai disampaikan pihak manajemen Tempo kepada  koresponden. Skema yang 
ditawarkan adalah, jika berita yang tak dimuat dalam sebulan hingga 10 berita, uang penggantinya Rp 100 ribu. Jika 
jumlahnya lebih besar dari 10, maka penggantinya Rp 150 ribu.
 
58  Di Tempo, jabatan struktural didapat setelah melalui sejumlah jenjang. M1 adalah jenjang yang didapat 
setelah seorang jurnalis lolos dari ujians evagai reporter. Jika ia lulus M1, ia akan naik menjadi staf redaksi. Sedangkan 
M2 merupakan jenjang yang harus dilewati oleh seseorang yang sudah dikualifikasi lolos dari staf redaksi. Jika ia 
lolos dari ujian 2, ia akan naik menjadi redaktur bidang. Tangga selanjutnya dari seorang yang menjadi redaktur 
bidang adalah M3, yang akan menentukan apakah jurnalis itu layak menduduki jabatan redaktur pelaksana, sebagai 
pemimpin kompartemen. Di dalam kompartemen itu ada beberapa redaktur bidang, staf redaksi, dan reporter.
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Jurnalis berstatus karyawan tetap di Vivanews.com, yang menjadi responden penelitian ini, mengatakan 
tak ada perbedaan yang dia rasakan dari aspek kesejahteraan saat Vivanews.com berada di bawah 
Group Visi Media Asia. Ia, seperti halnya jurnalis Tempo, mendapatkan gaji, tunjangan dan sejumlah 
asuransi. Untuk jurnalis baru yang berstatus calon reporter, gajinya sekitar Rp 2,5 juta.

Responden penelitian ini, yang sudah berstatus editor madya, gajinya berkisar antara Rp 7 sampai Rp 
8 juta59.

Besaran gaji dalam setahun yang dia terima juga mendekati aturan normatif, yaitu 12 kali gaji. Itu 
belum termasuk tunjangan hari raya, yang diberikan menjelang hari raya, serta bonus, yang besarnya 
biasanya dipengaruhi oleh prestasinya sebagai jurnalis. Tahun lalu, jurnalis Vivanews yang menjadi 
responden penelitian ini tersebut mengaku mendapatkan bonus sebesar 1,5 kali gaji.

Asep Saefullah, salah satu redaktur di Majalah Trust mengaku memiliki pengalaman yang sama dengan 
koleganya di Vivanews.com dan Tempo. Ia masuk majalah Trust pada November 2010 lalu, saat majalah 
berita ekonomi itu dalam masa transisi untuk bergabung dengan MNC. Ia masuk ke majalah itu sebagai  
redaktur di bidang hukum, dengan kisaran gaji Rp 7 juta per bulan – dan bisa mencapai angka tertinggi 
sampai Rp 12 juta per bulan untuk posisi yang sama. 

Sebagai redaktur, Asep Saefullah bertugas menyusun perencanaan, membuat penugasan untuk 
reporting, melakukan editing naskah, dan serta  sesekali liputan ke lapangan. Rincian tugas ini, dan 
ritme kerjanya di Trust, nyaris tak mengalami banyak perubahan signifikan dengan masa sebelum 
majalah ini bergabung dalam MNC. Setelah dua tahun bekerja di sana, ia belum melihat ada perubahan 
kesejahteraan yang terkait dengan adanya konvergensi. 

Jurnalis yang berstatus karyawan di Harian Kompas memiliki jenis item “kesejahteraan” relatif sama 
seperti halnya jurnalis di media lainnya, meski dengan besaran berbeda. Untuk sejumlah fasilitas dan 
benefit, apa yang didapat jurnalis di Harian Kompas melebihi dari apa yang dinikmati jurnalis di media 
lain, baik itu di group MNC, Tempo Inti Media, dan Visi Media Asia.

Kalau kami lagi beruntung, bisa mendapatkan 21 kali gaji dalam setahun. Kalau tidak beruntung, 
ya 15 atau 16 kali gaji (Jurnalis harian Kompas, wawancara Juli 2012).

MNC, Group Visi Media Asia dan Tempo Inti Media memberikan gaji umumnya sekitar 13 atau 14 kali 
gaji – itu sudah termasuk uang Tunjangan Hari Raya (THR), yang diberikan kepada karyawan –termasuk 
jurnalis—paling lambat dua minggu sebelum Hari Raya keagamaan, baik Lebaran (bagi yang beragama 
Islam) dan Natal (bagi yang beragama Kristen). Di sejumlah media, ada juga pemberian bonus yang 
diberikan setiap tahun, yang umumnya dikeluarkan saat perusahaan dalam keadaan untung.

Di Kompas, gaji tambahan yang cukup besar dan didapatkan jurnalis adalah melalui sistem penilaian. 
Jurnalis yang nilai semesterannya mendapatkan nilai A bisa mendapatkan tambahan gaji sampai 6 kali, 
yang mendapatkan nilai B sebanyak 3 kali gaji. Sedangkan yang mendapatkan nilai C mendapatkan 
kenaikan 1,5 kali gaji. Selain itu, tambahan penghasilan lain yang juga didapatkan jurnalis harian 
Kompas adalah bonus masa kerja serta insentif yang sifatnya tak terduga60.

Selain itu, fasilitas lain yang bisa didapatkan oleh jurnalis yang berstatus karyawan tetap adalah fasilitas 
cicilan sepeda motor, membeli kamera, dan jatah pembelian handphone setiap tiga tahun.

59  Editor di Vivanews  itu menambahkan, besaran gaji yang ia terima saat ini sebenarnya juga dipengaruhi 
oleh negosiasi saat awal masuk ke portal media online tersebut. Artinya, itu bukan gaji standar untuk mereka yang 
di posisi sebagai editor madya. Berdasarkan informasi yang dia ketahui, ada jurnalis yang seangkatan dengan dia, 
tentu saja dengan jabatan yang sama, mendapatkan kesejahteraan lebih kecil dari yang ia terima.
60  Menurut jurnalis Kompas yang menjadi salah satu responden penelitian ini, jurnalis yang tulisannya 
dinilai bagus oleh pendiri Kompas, Jacoeb Oetama, ia bisa mendapatkan bonus atau tambahan penghasilan yang 
bagus, yang besarnya bisa sebesar satu kali gaji. 
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Kesejahteraan lain yang juga sangat membantu kesejahteraan adalah adanya fasilitas bantuan 
pembelian rumah, yang biasanya diberikan kepada jurnalis harian Kompas yang sudah bekerja selama 
lima tahun. Besarnya pinjaman untuk pembelian rumah bisa hingga 45 kali gaji pokok, dengan tanpa 
dibebani bunga.

Responden penelitian ini, yang kini berstatus reporter madya di harian Kompas, menganggap 
kesejahteraan di perusahaannya itu sangat sebanding dengan tanggungjawabnya dan sudah masuk 
kategori lebih baik dibandingkan dengan jurnalis dengan masa kerja yang sama di media lain.

Di luar itu, jurnalis Harian Kompas juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari menulis berita 
untuk Kompas.com. Jurnalis yang menyumbang berita untuk Kompas.com mendapatkan insentif Rp 
15.000 untuk setiap berita yang dimuat di media online tersebut. Jika jurnalis itu bisa mengirimkan 
90 berita dalam sebulan (sekitar 2 berita dalam 30 hari kerja), maka ia bisa mendapatkan tambahan 
pendapatan sekitar Rp 1,3 juta sebulan. 

3.3.  Konvergensi: Suatu Keniscayaan?
Responden penelitian ini memiliki pengertian yang relatif sama tentang makna konvergensi dan sama-
sama berpendapat bahwa itu adalah perkembangan tak terelakkan. Konvergensi, seperti dikemukakan 
oleh sejumlah peneliti media, terjadi dalam sejumlah aspek industri media. Dalam bidang pemberitaan, 
ini diwujudkan dalam integrasi, atau penyatuan, newsroom. 

Saat newsroom terintegrasi, maka semua sumber daya manusia yang terkait dengan urusan produksi 
berita, akan berada dalam satu sistem. Jurnalis dalam satu newsroom akan memiliki kewajiban untuk 
memproduksi liputan atau berita yang bisa dimanfaatkan oleh media dari berbagai platform yang 
dimiliki oleh group itu, yaitu cetak, radio, online dan TV. Begitu juga para editornya. Ia bertanggungjawab 
merencanakan liputan dan memproduksi berita untuk semua platform tersebut. Hanya saja, pengalaman 
di empat group itu membuktikan, upaya mewujudkan integrasi newsroom itu bukan perkara mudah, 
meski semua melihat banyak manfaat dari sistem baru tersebut.

Pemimpin Redaksi MNC TV Ray Wijaya61 mengatakan, dari aspek produksi, konvergensi ini akan 
melahirkan banyak sekali kemudahan dan efisiensi dan efektivitas. Ray Wijaya antara lain memberikan 
ilustrasi soal penggunaan alat produksi. Karena MNC memiliki tiga TV, maka setidaknya ada 3 SNG 
yang bisa dipakai bersama. Andai saja konvergensi terjadi, maka ketiga media itu bisa duduk bersama 
untuk membahas apa saja yang bisa dikerjakan bersama, dan mana yang bisa saling membantu. Jika 
suatu saat terjadi suatu demonstrasi besar di Jakarta, maka SNG ketiga TV itu bisa disebar di sejumlah 
tempat agar bisa memberikan laporan secara langsung (live). Dengan cara begitu, media di group MNC 
bisa “mengepung” Jakarta dengan semua perlatan sehingga semua sisi dari peristiwa itu dinikmati oleh 
penonton tiga TV itu62.

Selain pemanfaatan alat, yang juga membuat konvergensi melalui integrasi newsroom bisa membuat 
lebih efisien adalah pada pemanfaatan tenaga jurnalis. Pemimpin Redaksi TV One Karni Ilyas 
mengatakan, single newsroom bisa lebih menghemat pemanfaatan jurnalisnya. Jika newsroom-nya 
masih terpisah-pisah, maka setiap TV harus mengirimkan jurnalis untuk meliput sebuah berita. Tapi 
saat single newsroom terjadi, cukup satu jurnalis saja yang dikirim untuk meliput satu peristiwa.

Kalau satu newsroom, misalkan ada dua wartawan dalam satu tempat, mic-nya saja dibedakan. 
Kalau seragamnya nggak. Tapi yang jelas, lebih efisien di kontributor, di paket-paket yang tidak 
perlu speak up. Tapi kalau speak up, ya mungkin dibedakan presenternya saja. Justru kalau

61	
62  Pemanfaatan alat secara bersama-sama ini memang bukan berarti tanpa bayaran alias gratis. Menurut 
Ray Wijaya, jika masing-masing stasiun TV itu merupakan perusahaan yang berbeda seperti selama ini, maka 
skema yang bisa dipakai adalah dengan membayar dengan harga khusus, yang tentu saja jauh akan lebih murah 
dibandingkan dengan harga yang ditetapkan kepada pihak di luar group media MNC.
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beritanya sama kita cukup pakai satu wartawan, tidak perlu dua. Tinggal yang (stasiun TV) ini 
mau ambil yang mana, pokoknya ada dalam satu keranjang (tempat berita dihimpun) (Karni 
Ilyas, wawancara Juli 2012).

Secara teroritis, cukup mudah untuk melihat bahwa konvergensi itu memberi manfaat besar bagi 
industri media. Selain akan menciptakan efektivitas dalam pekerjaan, yang jauh lebih penting juga 
adalah bertambahnya efisiensi dari sisi perusahaan. Hanya saja, dalam kasus Indonesia, semua 
benefit itu belum menjadi jaminan bahwa konvergensi diterapkan oleh sejumlah konglomerasi media 
di Indonesia. Adanya benefit yang besar tetap saja harus mempertimbangkan aspek lainnya, yaitu 
kesiapan para pekerja media untuk menerapkannya.

Group Visi Media Asia, yang membawahi ANTV, TV One dan vivanews.com, belum menerapkan 
konvergensi itu. Secara ide, kata Karni Ilyas, konvergensi itu sudah lama ada di benak para petinggi 
stasiun TV dan manajer di tingkat group Visi Media Asia. Apalagi, di bawah group Visi Media Asia itu juga 
punya operator telepon seluler, Telecom, yang mengoperasikan Esia. Jenis industri ini tentu saja sangat 
banyak membantu jika terjadi konvergensi.

Tapi planning itu masih terkendala. Persoalannya karena masing-masing organisasinya telah 
terbentuk. Misalkan, jika anda satukan newsroom. Tadinya ada dua newsroom dengan jumlah 
masing-masing 200 orang. Lalu, saat akan disatukan hanya dibutuhkan 300 orang. Nah, yang 
sisa 100 mau diapakan? Nggak hanya Viva Grup. Emangnya MNC sudah bisa? SCTV, Indosiar, 
sudah bisa? Itu faktor manusia di dalamnya menentukan juga. Sekarang kalau ada dua pemimpin 
redaksi, yang mana pemrednya (kalau ada satu newsroom)? Kalau lima manajer, yang mana 
manajernya? (Karni Ilyas, wawancara Juli 2012). 

Selain faktor tersebut, yang juga ikut menyumbang dari belum terlaksananya konvergensi dengan 
skala penuh di newsroom adalah adanya kultur yang berbeda antar platform media. Kebiasaan dan 
cara kerja jurnalis media cetak dengan online, TV dan radio, berbeda. Salah satu tugas penting ketika 
konvergensi itu hendak dilakukan adalah secara perlahan-lahan mengubah sejumlah kebiasaan itu 
agar ikut berubah dengan platform yang memang tak lagi sama dengan sebelumnya. Inilah salah satu 
kendala yang dialami oleh group Kompas Gramedia (KKG).

Content General Manager Kompas.com Edi Taslim mengatakan, para manajer di Kompas Group juga 
melihat bahwa single newsroom merupakan salah satu rencana yang sudah dalam perbincangan 
dan hendak dituju. Hanya saja, itu tak mudah untuk menerapkannya. Selain masih terkendala oleh 
perbedaan budaya antara jurnalis dari berbagai platform, para manajer di Kompas Gramedia juga 
belum melihat menentukan sikap apakah itu sistem yang paling tepat untuk menjawab tantangan 
media saat ini.

Kami punya newsroom, tapi tidak total. Yang ada di sana hanya kepala-kepala saja. Ada 
kekhawatiran bahwa dengan pola konvergensi yang belum ketemu justru akan membebani 
masing-masing media. Sebab, karakternya berbeda-beda (Content General Manager Kompas.
com Edi Taslim, wawancara Oktober 2012). 

Saat ini, kata Edi Taslim, upaya konvergensi memang sudah dilakukan di Group Kompas, melalui 
sejumlah integrasi, yang itu dilakukan dengan cara melakukan proyek peliputan bersama melibat 
jurnalis dari berbagai platform, yaitu cetak, online, dan TV. Salah satunya adalah proyek liputan Cincin 
Api. Hasil dari peliputan bersama itu dipublikasikan di berbagai platform media milik Group Kompas 
Gramedia. 

Selain itu, kata Edi Taslim, perkembangan lain dari upaya menuju konvergensi adalah dengan adanya 
satu keranjang berita bernama Kompas Group Wire. Keranjang ini digunakan untuk menampung semua 
hasil liputan jurnalis di group Kompas Gramedia, yang dikirim baik oleh jurnalis berstatus karyawan 
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tetap atau yang berstatus kontributor. Masing-masing media dari berbagai platform di Group Kompas 
Gramedia dipersilakan menggunakan bahan yang ada di keranjang itu, yang tentunya disesuaikan 
dengan karakter platform-nya.

MNC, yang membawahi tiga TV, hingga tahun 2012 juga belum memiliki newsroom yang terintegrasi dan 
bisa memproduksi berita untuk semua media di bawah naungan group ini. Masing-masing TV memiliki 
newsroom sendiri. Namun, upaya menuju konvergensi seperti itu sudah mulai dilakukan, meski belum 
dalam skala yang besar berupa single newsroom.

Sudah lama MNC itu menyiapkan itu. Mulainya dari sekedar mewacanakan karena kami-kami 
juga punya pengetahuan yang cukup update tentang itu. Itu sudah resmi diwacanakan karena 
grup besar ini kedepannya akan punya banyak media yang saling berhubungan. Nah, sekarang 
prakteknya sudah lama mulai jalan. Contoh, misalnya di Jakarta kami mulai bekerja sama untuk 
menggunakan alat. Kalau dari sudut pandang industri, salah satu keuntungan kalau kita bisa 
mengelola konvergensi itu dengan baik dan sinergi adalah, kita bisa bekerja lebih efisien (Ray 
Wijaya, wawancara Juli 2012).

Di MNC, salah satu bentuk konvergensi yang mulai dilakukan adalah dengan mendirikan Sindo TV. 
Perusahaan inilah yang kini menghimpun seluruh kontributor TV di bawah group MNC, yang sebelumnya 
langsung berada di bawah MNC TV, RCTI dan Global TV. Sejak adanya Sindo TV, maka berita-berita yang 
terjadi di luar Jakarta dipasok oleh Sindo TV. Menurut Ray Wijaya, selain bisa memanfaatkan berita 
Sindo TV, masing-masing TV di bawah MNC juga bisa meminta kepada Sindo TV untuk meliput peristiwa 
tertentu yang terjadi di daerah. Jika peristiwanya cukup besar, biasanya kantor pusat (baik RCTI, MNC 
TV atau Global TV) mengirimkan orang tambahan secara khusus, untuk memperkuat kontrtibutor yang 
ada di daerah itu. 

Mengapa belum ada single newsroom, setidaknya di TV di bawah MNC, yaitu MNC TV, RCTI dan Global 
TV? Inilah jawaban Ray Wijaya.

Kalau yang saya pelajari dan yang pernah saya tahu, pelaksanaan konvergensi itu bisa berbeda-
beda. Itu sah-sah saja. Model bisnis, di manapun juga, berkembang sesuai dengan kebutuhan 
dan peluang. Termasuk soal konvergensi. Jadi kebutuhan disini memang berbeda dengan apa 
yang terjadi di luar negeri. Di sini akan sangat berhati-hati juga mengembangkan konvergensi 
dalam bentuk yang terlalu besar melebihi kebutuhan publik akan berita di media baru. Sehingga 
kita tidak mungkin juga buru-buru memberikan effort yang besar . Kan beda di sini dan di luar 
negeri. Saya nggak tahu satu atau dua tahun ke depan. Tapi kalau dilihat kondisi dua sampai 
tiga tahun ini, kebutuhan akan berita tak sepesat yang di luar negeri.…Harusnya kan semuanya 
serempak seperti yang di luar, mungkin dotcomnya juga gencar, koran gencar, radio gencar. 
Kalau di sini? Kan enggak. Misalnya, radio berapa persen sih yang perlu berita? Kan tidak 
banyak. Jangankan radio , TV pun hidup tidak dari berita, tapi dari sinetron. (Jadi  kebutuhan) 
Konvergensinya itu gak sedahsyat itulah (menjadi single newsroom). Jadi yang kita omongkan 
konvergensi di sejumlah negara sedemikian besar karena sedemikian besar peluangnya dan 
perkembanganya karena memang industri (medianya) bisa hidup dari berita. Indonesia kan 
nggak. Kalaupun terjadi konvergensi, itu sebuah kegiatan kecil dari sebuah kegiatan industri. 
(Ray Wijaya, Juli 2012)

Selain faktor kesiapan sumber daya manusia, ada perhitungan bisnis juga yang melandasi pilihan 
untuk segera atau nanti dulu untuk melakukan konvergensi dalam skala besar. Dengan porsi berita 
yang tergolong kecil di group MNC, yaitu sekitar 4 jam dalam setiap harinya untuk satu stasiun TV, 
maka effort untuk membuat single newsroom (yang sudah pasti akan membawa perubahan tak sedikit) 
dianggap terlalu besar dan belum memadai dengan kebutuhan saat ini.

Konvergensi lebih penuh dilakukan group Tempo. Menurut Redaktur Pelaksana Tempo, Wahyu 
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Dhyatmika, para manajer di group memahami ada tiga tingkatan konvergensi dalam newsroom, yaitu 
level 1.0, 2.0, dan 3.0. Newsroom level 3.0 merupakan yang paling tinggi dan penuh. Sedangkan level di 
bawahnya, yaitu 1.0 dan 2.0, konvergensi terjadi pada beberapa level dan fungsi. 

Namanya newsroom 2.0. Artinya, dari sisi reporter sudah terintegrasi. Reporter bekerja untuk 
semua platform (Koran Tempo, Majalah Tempo dan Tempo.co). Kemudian di tingkat atas (editor 
ke atas), yang terkait pemrosesan berita, bekerja untuk semua platform. Baru kemudian di level 
atasnya, masih ada pimpinan unit, pimpinan platform. Jadi tidak sepenuhnya terkonvergensi 
juga. 

Kalau yang newsroom 3.0, itu satu newsroom, hanya produknya saja yang beda. Jadi, yang dipilih 
Tempo untuk saat ini adalah, struktur setiap platform itu masih ada. Jadi masih ada struktur 
redaksi majalah, redaksi koran, redaksi Tempo.co. Masing-masing ada pemimpin redaksinya. 
Tapi di level kompartemen (seperti kompartemen Nasional, kompartemen Ekonomi-Bisnis, dll), 
sudah menyatu, integrated (Wahyu Dhyatmika, wawancara November 2012)

Menurut Wahyu Dhyatmika, konsep newsroom 2.0 ini dimulai sejak tahun 2011, dengan dibentuknya 
“konsep komunitas” yang menggabungkan – atau merger – kompartemen dengan karakter sama yang 
sebelumnya ada di masing-masing media -- Majalah Tempo, Koran Tempo, dan Tempo.co63. Integrasi 
newsroom ini masih diterus dikembangkan. Untuk mendukung integrasi itu, Tempo menyusun sistem 
penilaian model baru64, yang diharapkan bisa mengakomodir penilaian terhadap jurnalis di group Tempo 
yang sudah mulai bekerja untuk lebih dari satu platform. Sebab, ia tak lagi hanya bekerja untuk Koran 
Tempo, Majalah Tempo, atau Tempo.co saja seperti sebelum terjadi konvergensi. Apa yang berubah 
dari pekerjaan jurnalis setelah Tempo menerapkan newsroom 2.0? Menurut Wahyu Dhyatmika, jika 
sebelumnya masih ada kategori reporter majalah, reporter koran, reporter online, sekarang diharapkan 
tidak ada lagi. “Jadi, akhirnya dalam praktik sehari-hari, reporter itu sebetulnya bekerja untuk online. 
Karena dia updating terus sebagaimana layaknya wartawan online. Mereka turun ke lapangan, dan 
saat ada kejadian, secepatnya membuat membuat berita. Kalau berita untuk kebutuhan koran, butuh 
penajaman dan redakturnya akan memberikan penugasan tambahan,” kata dia.  

Wahyu Dhyatmika menambahkan, namun ada kesadaran bahwa Tempo sepertinya belum berpikir 
untuk menuju model newsroom 3.0. “Dari informasi sejauh ini, ada pemahaman bahwa tak mungkin 
semuanya blend, tak mungkin multifungsi multiplatform, kecuali di tingkat paling bawah, yaitu reporter. 
Untuk reporter, tugasnya membuat laporan. Mau dipakai koran, majalah, atau online, nanti itu urusan 
pemrosesannya,” kata dia. 

Salah satu kendala Tempo melakukan konvergensi, seperti juga dialami oleh group Kompas Gramedia, 
adalah pada perubahan cara kerja. 

Yang paling berat kan mengubah cara kerja. Banyak teman-teman itu yang fokus pada platform 
awal, ‘Saya ini anak koran, saya onak online, saya anak majalah, karena itu kewajiban utama saya 
hanya pada majalah, pada koran, atau pada online.’ Membuat teman-teman itu switch kepedulian 

63	  Konsep komunitas ini mulai diterapkan saat jurnalis di Tempo disatukan di gedung 
Kebayoran Center A11-15 Jl Kebayoran Baru Mayestik Jakarta Selatan. Sebelumnya, 
jurnalis Majalah Tempo berada di Jl. Proklamasi 72 Jakarta Pusat. Sedangkan jurnalsi 
Koran Tempo dan Tempo.co berada di kantor Kebayoran Center.
64	  Dalam sistem penilaian Tempo model baru itu diakomodir soal adanya tanggungjawab utama dan 
tanggungjawab tambahan masing-masing jurnalis. Komposisi beban penilaiannya menggunakan skema seperti ini: 
80 persen dari pekerjaan yang menjadi tanggungjawab utamanya, 20 persen dari pekerjaan tambahannya. Jika dia 
reporter di Koran Tempo, maka 80 persen penilaiannya berasal dari kontribusinya di Koran Tempo. Selebihnya, 20 
persen, dari kontribusinya untuk outlet lain di group Tempo, seperti online atau majalah. Untuk level editor, juga 
seperti itu skema penilaiannya
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dan energinya ke produk lain itu susah sekali, karena juga merasa tanggungjawabnya besar 
pada kualitas produknya. Ada kekhawatiran kalau dia diminta mengerjakan (outlet) yang lain 
juga, kualitas pekerjaan yang utama terganggu (Wahyu Dhyatmika, wawancara November 2012)

  
Sejumlah tuntutan perubahan akibat konvergensi, atau menuju konsep newsroom baru ini, diakui 
oleh para manajer MNC, Kompas, dan Tempo, mengubah cara kerja jurnalis, dan keahlian yang harus 
dimilikinya. Dengan perkembangan saat ini, jurnalis mulai dituntut untuk memiliki keahlian lebih 
banyak. Jika ia wartawan cetak, ada kebutuhan agar dia juga bisa menulis untuk singkat dan cepat agar 
bisa mengisi untuk media online, dan kalau perlu juga memiliki keahlian meliput menggunakan kamera 
video agar bisa mengisi konten TV dan online dan membuat berita versi audio untuk radio. 

Dengan tuntutan baru itu, idealnya diikuti oleh meningkatnya kesejahteraan yang didapatkan. Wahyu 
Dhyatmika mengatakan, perubahan pola kerja akibat adanya konvergensi memang idealnya harus 
diikuti oleh penambahan kesejahteraan. Sebab, ada beban baru yang muncul dari model kerja seperti 
itu. Kalau pun keuntungan yang diperoleh sebuah perusahaan media dianggap belum memadai untuk 
memberikan benefit tambahan kepada jurnalisnya, yang harus dilakukan adalah menambah sumber 
daya manusia agar bebannya kembali pada posisi semula.

Pemimpin Redaksi MNC TV Ray Wijaya mengatakan, implikasi dari adanya tantangan dan skill baru 
itu sangat wajar jika diikuti oleh munculnya tuntutan akan ada kesejahteraan tambahan. Tuntutan 
perbaikan kesejahteraan sebagai akibat dari perkembangan baru seperti ini masih bisa dibicarakan 
dan didiskusikan antara pekerja, yang bisa diwakili oleh serikat pekerja, dan perusahaan.

Kalau soal merumuskan bagaimana kompensasi, insentif, kesejahteraan, dengan duduk bareng 
(pekerja dan perusahaan), saya yakin ketemu (solusinya), asal semua unsur ada (Pemimpin 
Redaksi MNC TV Ray Wijaya, wawancara Juli 2012)

Dengan melihat perkembangan suratkabar dunia dan tuntutan baru dari pelanggan media, konvergensi 
memang telah menjadi bagian dari perkembangan bisnis yang tak terhindarkan. Untuk itu, dibutuhkan 
adanya peningkatan keterampilan dari para jurnalis agar dapat menyesuaikan diri dengan “iklim 
baru” konvergensi dan perubahan struktur bisnis media. Sejalan dengan kebutuhan peningkatan 
keterampilan, perusahaan media tentu juga perlu memperhatikan kesejahteraan jurnalis, sebagai 
ujung tombak dari bisnis ini, agar tetap punya komitmen terhadap profesi ini dan selalu bekerja secara 
profesional.

4. Refleksi dan Kesimpulan

Gracie Lawson-Borders mencatat ada tujuh poin pemantauan yang bisa digunakan untuk 
mengoperasionalkan konvergensi. Dua di antaranya terkait langsung dengan pekerjaan jurnalis, yaitu 
soal “kerjasama” dan “kompensasi”. Dalam poin kerjasama, dijelaskan bahwa ada kebutuhan dari 
media yang melakukan konvergensi untuk mendorong jurnalis yang berada di perusahaan media itu 
meningkatkan kemampuannya dalam skill yang berbeda dengan sebelumnya. Misalnya, jurnalis media 
cetak perlu meningkatkan skillnya agar bisa memproduksi berita untuk online, radio, dan TV. Begitu 
juga sebaliknya.

Dalam poin kompensasi, Lawson menyebut adanya kebutuhan bagi perusahaan media yang 
melakukan konvergensi untuk menghargai usaha yang dilakukan jurnalis untuk memenuhi tantangan 
baru ini. Sebab, peningkatan skill itu membutuhkan usaha, dan mungkin juga biaya. Perusahaan media 
perlu memberikan kompensasi sebagai bentuk penghargaan terhadap upaya evolusi yang dilakukan 
jurnalisnya.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa konvergensi, meski merupakan fenomena yang mulai jamak terjadi 
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di group perusahaan media yang memiliki media dari berbagai platform, tak lantas juga diterapkan 
media di Indonesia. Kompas Group dan MNC sudah mulai menerapkannya, meski baru pada beberapa 
tahap awal. Tempo sudah mulai melakukannya, melalui dengan konsep newsroom 2.0, meski belum 
konvergensi secara penuh. Sedangkan group Visi Media Asia belum melakukan konvergensi, setidaknya 
seperti tahap awal seperti dilakukan oleh tiga group lainnya.

Empat group media itu sama-sama menyadari bahwa manfaat dari konvergensi sangat besar, baik 
dalam efektifitas dan efisiensi kerja. Hanya saja, ada faktor lain yang harus dipertimbangkan dan ini  
menjadi tantangan besar dari proyek mewujudkan konvergensi di bidang pemberitaan. Sejumlah 
tantangan dan kendala itu antara lain: kultur, karakter media, dan kalkulasi ekonominya. 

Kendala “perubahan” kultur dialami oleh semua media, tanpa terkecuali. Beda karakter antara satu 
platform dengan yang lain juga menjadi salah satu tantangan, seperti dialami oleh Group Kompas 
Gramedia yang memiliki media dari berbagai macam platform, dari cetak, online, radio dan TV. 
Tantangan serupa juga dialami oleh group Tempo. Sedangkan “kalkulasi ekonomi” menjadi salah satu 
faktor dari belum penuhnya group MNC melaksanakan konvergensi.

Studi ini juga menemukan bahwa perubahan kerja jurnalis dipengaruhi oleh ada tidaknya konvergensi 
di perusahaan tempatnya bekerja. Jurnalis di group MNC, Tempo, dan sebagian Group Kompas, 
merasakan ada perubahan cara kerja karena group itu sudah mulai melakukan konvergensi. Besar 
kecilnya perubahan bagi jurnalis di tiga grup itu sangat dipengaruhi oleh progres konvergensinya. 
Jurnalis di Tempo merasakan perubahan lebih besar karena konvergensi yang dilakukan lebih dulu 
dan lebih banyak dari Kompas Group dan MNC TV. Perubahan ini tak dialami oleh jurnalis yang bekerja 
di group Visi Media Asia karena grup yang membawahi tiga media dengan dua platform itu belum 
menerapkan konvergensi.

Pelaksanaan konvergensi ini juga mempengaruhi, meski secara relatif dan tak merata, atas 
kesejahteraan yang dinikmati oleh jurnalis di empat  grup tersebut. Studi ini menemukan, jurnalis yang 
bukan berstatus karyawan tetap (kontributor, koresponden dll) di group MNC dan Tempo memiliki 
peluang untuk mendapatkan kesejahteraan lebih besar karena mendapatkan kesempatan untuk 
membuat berita di berbagai platform media di groupnya. 

Kontributor Sindo TV bisa membuat berita untuk portal berita okezone.com dan radio jaringan Sindo, 
dan mendapatkan honorarium tambahan. Begitu juga jurnalis berstatus koresponden di Tempo, yang 
bisa membuat berita untuk tiga media, yaitu Koran Tempo, Majalah Tempo dan Tempo.co. Hanya saja, 
penambahan kesejahteraan ini tak (belum?) terjadi terhadap jurnalis Tempo dan MNC yang berstatus 
karyawan tetap.

Situasi semacam ini tak dirasakan oleh kontributor ANTV dan kontributor Kompas.com. Mereka 
masih bekerja hanya untuk satu platform saja, dan belum  memiliki peluang untuk membuat berita 
di platform beda di media yang ada di satu groupnya. Untuk kontributor ANTV, peluang penambahan 
kesejahteraan melalui honor tambahan itu belum ada karena konvergensi belum terjadi. Sedangkan 
jurnalis Kompas.com belum bisa membuat berita untuk outlet yang lain karena peluangnya belum 
dibuka. Sedangkan jurnalis berstatus karyawan tetap di MNC memiliki nasib  sama dengan koleganya 
sesama jurnalis Tempo dan MNC. Situasi sedikit beda dialami oleh  jurnalis berstatus karyawan di 
Harian Kompas. Mereka bisa mendapatkan kesejahteraan tambahan jika menulis berita untuk portal 
berita kompas.com.

Penelitian ini juga menemukan bahwa konvergensi mengubah pekerjaan jurnalis meski saat ini 
belum sepenuhnya, dan tuntutan keahlian yang harus dimilikinya. Manajer di semua group Kompas 
Gramedia, Group Visi Media Asia, Group MNC dan Tempo, sepakat bahwa situasi baru itu bisa menjadi 
dasar dari adanya kompensasi atau kesejahteraan tambahan. Kalau pun saat ini belum terjadi, hal itu 
bisa diperjuangkan oleh asosiasi jurnalis, atau serikat pekerja, kepada perusahaan media.
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Lampiran 

Profil Empat Group Media

Kompas Gramedia
Sejarah Kompas Gramedia bermula tahun 1963, dengan lahirnya majalah bulanan Intisari pada 17 
Agustus 1963 oleh Petrus Kanisius (PK) Ojong dan Jakob Oetama (JO), bersama J. Adisubrata dan Irawati 
SH. Sekitar 3 tahun kemudian, tepatnya 28 Juni 1965, lahirlah Surat Kabar Kompas. Setelah itu, group 
ini terus bertumbuh hingga memiliki hampir 100 media dengan berbagai platform, baik cetak, online, 
radio hingga TV65. Pemilik group ini semula merupakan yayasan, sebelum akhirnya menjadi perseroan 
terbatas. Ini komposisi sahamnya pada tahun 2005: Yayasan Bentara Rakyat 60% dan Koperasi 
Karyawan 20 %. Sisanya adalah kepemilikan individu seperti Jacob Oetama 10%, Frans Seda 2,5%, 
keluarga I.J. Kasimo 2,5% dan P. Swantoro 2,5%.66

 
Cetak Online Radio TV

Harian
Kompas
Bangka Pos
Banjarmasin Post
Kontan
Metro Banjar
Pos Kupang
Serambi Indonesia
Sriwijaya Post
Pos Belitung
Prohaba
Tribun Medan
Tribun Jambi
Tribun Lampung
Metro banjar
Flores Star
Warta Jateng
Surya
Tribun Batam
Tribun Jabar
Tribun Kaltim
Tribun Manado
Tribun Pekanbaru
Tribun Pontianak
Tribun Timur
Tribun Jogja
Warta Kota

Kompas.com
Tribunnews.com

Radio Sonora Jakarta
Radio Sonora Surabaya
Radio Sonora Yogyakarta
Radio Sonora Pontianak
Radio Sonora Palembang
Radio Sonora Bangka
Radio Sonora Semarang
Radio Sonora Bandung
Radio Sonora Aceh
Radio Sonora Solo
Eltira FM (Jogja)
Motion FM

TV ‘Nasional’
Kompas.tv
Trans 7 (share 
kepemilikan dengan 
Chairul Tanjung Group1)

TV Lokal
Kompas TV
Kompas TV Medan
Kompas TV Palembang
Kompas TV Bandung
Kompas TV Semarang
Kompas TV Yogyakarta
Kompas TV Surabaya
Kompas TV Denpasar
Kompas TV Banjarmasin
Kompas TV Makassar

65  Lebih detail, silakan kunjungi http://www.kompasgramedia.com/aboutkg/history. Data diakses pada 30 
Oktober 2012. Data soal penerbitan diolah dari website Kompas Gramedia (www.kompasgramedia.com) dan Riset 
CIPG.
66  Komposisi ini kemungkinan mengalami perubahan setelah saham yang dimiliki koperasi karyawan yang 
sebesar 20% dialihkan ke perseroan. Soal inilah yang kemudian dipersoakan oleh Perkumpulan Karyawan Kompas. 
Soal saham dan gugatan terhadapnya, lihat buku Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja (Kompas) berjudul 
Mengggugat Amanat Hati Nurani Rakyat, Mei 2007, hal. 26. Soal saham Kompas, ada di hal. 137. Referensi lain 
terkait soal pertumbuhan bisnis group ini adalah buku yang diterbitkan PT Kompas Media Nusantara, April 2007, 
yang berjudul Kompas: Dari Belakang ke Depan, Menulis dari Dalam.
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Tabloid
Bola
Gaya Hidup Sehat
Kontan
Motor Plus
Nakita
Nova
Otomotif

Majalah
Intisari
Hai
Kawanku
Ide Bisnis
InfoKomputer
CHIP
CHIP Foto Video
National Geographic
Angkasa
Bola Vaganza
XYKids
Bobo
Bobo Junior
Donald Bebek
Disney Junior
Sedap
Living
In Style
More
Sedap Pemula
Jalan Sesama
HOT GAME
CHIC
Girls
Kreatif
IDEA
Flona
Auto Bild
Motor
Princess
Mombi
Forsel
Prevention
Fortune
Sekar
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Media Nusantara Citra
TV yang berada di bawah group ini ada lebih dulu: RCTI (1989) dan MNC TV (1981—dulu bernama 
TPI). Sedangkan Media Nusantara Citra sebagai holding berdiri tahun 1997. Kini, group ini memiliki 3 
TV yang memiliki jangkauan nasional, jaringan radio dan TV lokal, serta suratkabar dan media online. 
MNC listing di Bursa Efek Indonesia pada 22 Juni 2007. Mayoritas saham MNC dimiliki oleh PT Global 
Mediacom Tbk (95%), selebihnya oleh Indonesia Media Partners LLC67.

Cetak Online Radio TV
Harian
Koran Seputar
Indonesia

Mingguan
HighEnd Mag
HighEnd Teen Mag
Trust
Just for Kids
Magazine

Tabloid
Genie
Mom &
Kiddie

Okezone.com Global Radio (2005)
V Radio
Sindo Radio Network 
Jakarta (1990)
Sindo Radio Surabaya
Sindo Radio Medan
Sindo Radio Madiun
Sindo Radio Palembang
Sindo Radio Lubuk Linggau
Sindo Radio Prabumulih
Sindo Radio Lahat
Sindo Radio Kendari
Sindo Radio Dumai
Sindo Radio Pekanbaru
Sindo Radio Pontianak
Sindo Radio Manado
Sindo Radio Banjarmasin
Sindo Radio Bandung
Sindo Radio Semarang
Sindo Radio Yogyakarta
Sindo Radio Makassar
Sindo Radio Baturaja
Radio Dangdut Indonesia

TV ‘Nasional’
RCTI
MNC TV
Global TV

TV Lokal
Deli TV, Medan
Lampung TV, Bandar 
Lampung
Minang TV, Padang
UTV, Batam
Indonesian Music TV, 
Bandung
PRO TV, Semarang
BMS TV, Banyumas
MHTV, Surabaya
Kapuas Citra Televisi, 
Pontianak
BMC TV, Denpasar
SUN TV Makasar
MGTV, Magelang
SKY TV, Palembang
TAZ TV, Tasikmalaya
O-Channel

Televisi Berbayar
Indovision (Pay TV)
Okevision (Pay TV)
Top TV (Pay TV)

67  Profil soal MNC, lihat http://www.mnc.co.id. Data diakses 30 Oktober 2012.
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ICT Watch

Dewi Ningrum
Tim Peneliti



Centre for Innovation Policy and Governance

Warga Bicara Media: Sepuluh Cerita
162

ICT Watch

1.  Pendahuluan

1.1. Latar Belakang
Walaupun Indonesia memiliki beragam media massa, mulai dari cetak hingga elektronik, ternyata 
hal tersebut tidak seiring sejalan dengan keberagaman konten yang berpihak kepada kepentingan 
masyarakat luas. Hal ini karena lanskap kepemilikan media massa, khususnya media mainstream, 
hanya dikuasai oleh segelintir konglomerat yang diantaranya secara nyata memiliki kepentingan politik.

Merlyna Lim (2011) mencoba memetakan kepemilikan media di Indonesia. Hasilnya menunjukkan 
bahwa 12 kelompok/grup media ternyata memiliki kontrol 100% terhadap saham televisi komersil 
nasional. Grup-grup tersebut ternyata juga menguasai sejumlah media cetak koran yang populer di 
Indonesia, media online, radio, serta jaringan televisi lokal. 

Masih menurut Merlyna Lim (2011), di antara grup tersebut ada pula kelompok-kelompok yang secara 
nyata memiliki hubungan politik. Media Group - yang memiliki harian Media Indonesia, Lampung 
Post, dan stasiun televisi Metro TV - dimiliki oleh Surya Paloh, Ketua Umum Organisasi Masyarakat 
Nasional Demokrat. CEO Media Nusantara Citra (MNC) Group, Hary Tanoesoedibjo, kini sudah terjun 
pula dalam politik sebagai Ketua Dewan Pakar Partai Nasional Demokrat. MNC Group adalah pemilik 
dari RCTI, Global TV, MNCTV, Sky Vision, Radio Trijaya FM, Koran Sindo, hingga media online Okezone. 
Perusahaan lain yang terikat dengan politik/partai adalah Bakrie & Brothers, yang notabene memiliki 
stasiun televisi ANTV dan TVOne, serta media online VIVAnews. Pemiliknya adalah Aburizal Bakrie, yang 
saat ini menjabat sebagai Ketua Golkar. Singkat kata, grup-grup tersebut sudah menguasai sejumlah 
media di Indonesia mulai dari stasiun televisi, radio, media cetak koran, dan media online. 

Adanya konglomerasi media dikhawatirkan akan mengakibatkan konten yang diproduksi menjadi 
tidak beragam, selain juga cenderung memihak pada kepentingan dan/atau isu kelas menengah-atas 
serta berada di bawah kontrol segelintir pihak saja. Akses publik terhadap sumber informasi penting 
menurun dan tidak cukup terwakilinya kepentingan kelompok tertentu untuk bersuara pada/melalui 
media tersebut 68.

Dalam masyarakat yang secara umum terindoktrinasi atau termanipulasi oleh segelintir pihak 
yang mengontrol media, kebebasan berekspresi tidak akan lebih dari sekedar melayani pihak yang 
berkuasa. Keadaan demikian sama saja dengan bentuk pembungkaman kebebasan berekspresi yang 
sama efektifnya dengan penyensoran secara represif pada masyarakat totalitarian 69. 
 
Pada kondisi di mana media massa, dalam hal ini media mainstream/konvensional, justru rentan 
atau berpotensi digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi, maka pemanfaatan 
media baru seperti media sosial perlu dikuatkan. Sebab media baru dipandang sebagai cara baru 
merepresentasikan dunia. Bahkan media baru diyakini mampu  mempengaruhi dan meredefinisi pola 

68  Lim, Merlyna (2011), @crossroads: Democratization & Corporatization of Media in Indonesia, Participatory 
Media Lab at Arizona State University, p. 24
69  Warburton, Nigel (2009), Free Speech: A Very Short Introduction, Oxford University Press, p. 8
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kultur, industri, ekonomi, akses, kepemilikan, kontrol, dan regulasi media pada umumnya70.

Pastinya, penggunaan Internet dan media sosial dalam kelompok dan komunitas masyarakat sipil 
berdampak besar, baik terhadap masyarakat sipil sendiri maupun terhadap dinamika sosial di 
Indonesia secara umum, sebab berpotensi untuk mengangkat berbagai isu (informasi) ke permukaan. 
Dengan demikian isu (yang tidak  terakomodir dalam media mainstream) bisa mendapatkan perhatian 
lebih dari publik dan/atau mempersiapkan kondisi guna memungkinkan tindakan lebih lanjut yang 
bertujuan pada perubahan masyarakat lebih luas 71.

Maka jika kita mengacu pada sejumlah paparan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa dinamika 
lanskap media massa di Indonesia dewasa ini tidak cukup ramah pada isu-isu yang tidak popular 
atau mainstream sehingga kepentingan kelompok atau masyarakat sipil menjadi tidak terwakili. Akan 
banyak kepentingan masyarakat luas, terutama kelas menengah-bawah, yang terabaikan hak-haknya 
untuk tersampaikan dan/atau terekspresikan melalui media massa. Singkat kata, hak dan kebebasan 
berekspresi mereka melalui media massa tereduksi sedemikian rupa secara sistematis.

Di sinilah pentingnya peran kelompok atau komunitas masyarakat sipil untuk menjembatani dan 
mengeskalasi isu signifikan di kelompok masyarakat tertentu, khususnya yang tidak terakomodir di 
media massa, dapat tersampaikan luas ke publik. Diharapkan dapat lahir sejumlah jurnalis warga dari 
kelompok atau masyarakat sipil yang dapat secara proaktif menulis dan melaporkan sesuatu mengenai 
berbagai hal yang patut untuk diketahui masyarakat luas, tetapi tidak tercakup oleh media massa arus 
utama (mainstream). Tetapi tentu tidak semudah itu pada prakteknya. Perlu adanya kesiapan bagi 
kelompok atau komunitas masyarakat sipil untuk dapat menjalankan perannya tersebut. 

Selain itu tidak ada teknologi informasi, media ataupun media sosial  yang “one size fits for all” alias 
pasti cocok digunakan untuk apapun oleh siapapun. Tidak menutup kemungkinan bahkan teknologi 
informasi ataupun layanan media dan media sosial yang ada sekarang pun harus dimodifikasi, 
dilengkapi ataupun disandingkan dengan produk lainnya jika ingin optimal digunakan oleh kelompok 
atau komunitas masyarakat sipil dalam menjalankan perannya di atas.

Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengidentifikasi sejauh mana media alternatif baru (dalam 
bentuk online) dibutuhkan dan seperti apa kriteria/model/aplikasi media alternatif baru yang dibutuhkan 
masyarakat sebagai salah satu pilihan sumber informasi. Hasilnya, media alternatif dibutuhkan 
sebagai salah satu alternatif pilihan sumber informasi dengan beberapa kriteria antara lain: harus 
hyperlocal, artinya konten yang diangkat bersifat lokal dari tiap daerah dimana setiap pewarta warga 
(citizen journalist) bisa digerakkan dan diajak untuk berkontribusi menyumbangkan konten. Selain 
hyperlocal, media alternatif sebaiknya independen. Dengan kata lain netral, tidak berpihak kepada 
kepentingan tertentu ataupun pemasang iklan namun harus tetap memperhatikan kaidah jurnalistik 
dalam hal kontennya. Secara teknologi media alternatif tersebut diharapkan dapat  mengintegrasikan 
beberapa tools atau layanan yang sudah ada saat ini (cross-platform). Artinya masyarakat/komunitas 
bisa melaporkan sebuah informasi melalui tools tersebut, seperti Blog, Twitter, Facebook, Podcast, dan 
lain-lain.

1.2. Tujuan Penelitian
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui sejauh mana media alternatif baru (dalam bentuk online) dibutuhkan masyarakat.
2. Mengidentifikasi seperti apa kriteria/model/aplikasi media alternatif yang dibutuhkan 

masyarakat.

70  Lister, Martin, et. al, (2009), New Media: A Critical Introduction (2nd Ed.), Routledge, p. 13
71  Nugroho, Yanuar, et.al, (2010), Citizen in @ctions: Collaboration, Participatory Democracy and Freedom of 
Information, Manchester Institute of Innovation Research dan Hivos Regional Office Southeast Asia, p. 92
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1.3. Pertanyaan Penelitian
Pertanyaan penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini  adalah:

1. Sejauh mana media alternatif baru dibutuhkan oleh masyarakat sipil?
2. Seperti apakah kriteria/model/aplikasi media baru yang sebaiknya digunakan kelompok atau 

komunitas masyarakat sipil yang ingin memproduksi dan mendistribusikan informasi?

2.  Teori atau Perspektif yang Digunakan

Dalam riset ini kami berangkat dari penelitian Lim (2011) tentang konglomerasi media, yaitu bahwa 
hampir sebagian besar media mainstream di Indonesia sudah dikuasai oleh segelintir pihak konglomerat. 
Persoalan konglomerasi media ini menimbulkan kekhawatiran bahwa akses publik kepada sumber 
informasi penting menjadi menurun serta tidak cukup terwakilinya kepentingan kelompok tertentu 
untuk bersuara pada/melalui media tersebut. 

Media kini menjadi ajang perebutan kekuasaan, karena mereka yang mengendalikan media juga akan 
memiliki kekuatan untuk mengontrol konten. Masalahnya, esensi dari media tidak dapat dipisahkan 
dari kemajuan teknologi. Media mengubah indra masyarakat dan rasionalitas dengan cara tertentu, 
dan memodifikasi bagaimana masyarakat bekerja. Media telah mengubah masyarakat kita menjadi 
masyarakat yang haus informasi. (Castells, 2010).

Bagaimanapun, diversifikasi media, karena kondisi kendali korporasi dan institusi, tidak 
mengubah logika pesan searah mereka, ataupun memungkinkan umpan balik dari penonton 
kecuali dalam bentuk paling primitif dari reaksi pasar. Ini sebuah perpanjangan dari produksi 
massal (Castells, 2010:368).

Karena media telah menjadi perpanjangan dari produksi massal, mereka dikendalikan oleh aktor yang 
terlibat dalam produksi itu. Sebagaimana yang disebutkan Castells:

 
Hanya kelompok yang sangat kuat yang dihasilkan dari aliansi antara perusahaan media, 
operator komunikasi, penyedia layanan Internet dan perusahaan komputer, yang akan berada 
dalam posisi untuk menguasai sumber daya ekonomi dan politik yang diperlukan untuk difusi 
multimedia (Castells, 2010:397)

Gagasan yang sama juga dikemukakan oleh Robin Mansell, yang menyebutkan bahwa pertumbuhan 
industri media erat hubungannya dengan sistem ekonomi politik (Mansell, 2004). Artinya dinamika 
industri media akan dipengaruhi oleh situasi politik dan ekonomi sebuah negara, termasuk di Indonesia.
 
Satu-satunya ruang yang tersisa untuk publik mungkin adalah Internet. Ada perubahan besar dalam 
hal lingkup dan skala pasokan media baru dan cara bahwa hidup kita dimediasi oleh jasa dan teknologi 
digital (Mansell, 2004). 

Di Indonesia, pengguna Internet tumbuh secara signifikan seiring makin murahnya harga bandwidth, 
menjamurnya warung Internet, hingga tersedianya akses Internet mobile. Internet dijadikan simbol 
baru saluran kebebasan berekspresi untuk mengungkap dan mempublikasikan sejumlah informasi 
melalui berbagai layanan berbasis “user-generated content”, baik melalui Blog, Facebook, Twitter 
ataupun media baru lainnya.

Internet menyediakan ruang untuk publik menyuarakan pendapatnya dan berkomunikasi, hal inilah 
yang tidak dijumpai di industri media. Internet telah menjadi media baru di mana masyarakat dapat 
berpartisipasi dan menyalurkan hak bermedia mereka.
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Kami mencoba menindaklanjuti penelitian sebelumnya dengan mengindentifikasi apakah sebenarnya 
masyarakat membutuhkan media alternatif baru di tengah konglomerasi media dan apa saja kriteria 
yang harus ada pada media alternatif tersebut.

3.  Studi Kasus

3.1.  Pendekatan
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan dan dinyatakan dalam 
bentuk kata-kata, skema dan gambar. Kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara 
antara peneliti dan informan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena-fenomena sosial 
dari sudut perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, 
diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya (Sukmadinata, 2007: 94).

Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan informasi selengkap mungkin mengenai 
kebutuhan media alternatif baru yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat. Informasi digali 
lewat wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap informan.

Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci (key informant), yaitu orang-orang yang 
karena pengetahuannya luas dan mendalam tentang suatu bidang (atau orang luar yang lama bekerja 
dengan suatu perusahaan/bidang tertentu) dapat memberikan data yang berharga.

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka semi-terstruktur, apabila ada jawaban 
berkembang di luar pertanyaan-pertanyaan terstruktur namun tidak terlepas dari permasalahan 
penelitian (Nasution, 2006: 72)

3.2. Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Grounded Theory, yaitu suatu metode penelitian 
yang diawali dari fakta sebagai datanya. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang pada umumnya 
dimulai/beranjak dari teori dan hipotesis, metode Grounded Theory berangkat dari level fakta, kemudian 
fakta ini dituangkan secara konseptual. Jadi, konsep dibangun dari data, untuk selanjutnya dibangun 
hipotesis dan teorinya.

Pada penelitian ini, peneliti langsung terjun ke lapangan tanpa membawa rancangan konseptual, 
proposisi dan teori tertentu72.  Bahkan secara provokatif sering dikatakan agar peneliti ketika terjun 
ke lapangan dengan “kepala kosong”, di mana peneliti menyingkirkan sikap, pandangan, keberpihakan 
terhadap teori atau mazhab ilmu tertentu, yang dikhawatirkan menjadi bahaya besar bagi penyusunan 
teori, dan sepenuhnya berpedoman pada apa yang ditemukannya di lapangan. Walaupun peneliti 
memiliki desain atau perencanaan penelitian hingga tuntas, namun kesemuanya itu bersifat fleksibel, 
bahkan boleh jadi tidak digunakan sama sekali dalam proses penelitian sehingga tidak terjebak pada 
kecenderungan studi verifikatif yang memaksakan level empirikal menyesuaikan diri dengan level 
konseptual teoritikal.

Dari data yang dikumpulkan, poin-poin penting ditandai, kemudian poin-poin yang serupa 
dikelompokkan untuk dicari benang merahnya, untuk kemudian memformulasikan teorinya secara 
relevan73.

Selain wawancara, kami juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal/laporan penelitian 
dan artikel berita yang relevan digunakan untuk melengkapi penelitian ini.

72  Salim, Agus, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: 
Tiara Wacana, 2006, hlm.184.
73  G. Allan, “A critique of using grounded theory as a research method,” Electronic Journal of Business 
Research Methods, vol. 2, no. 1 (2003) pp. 1-10.
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3.3. Profil Data
Kami telah mewawancarai sepuluh orang narasumber, yang terdiri dari para praktisi media, ICT dan 
new media, pebisnis media, aktivis komunitas, dan akademisi. Para narasumber tersebut adalah 
sebagai berikut:

1. Abdul Rahman (Pebisnis media - mantan Direktur Detik.com)
2. Antyo Rentjoko (Praktisi new media – Blogger, salah satu pendiri dagdigdug.com, mantan 

Editor di Gramedia Magazines)
3. Budi Putra (Praktisi new media - Director of Indonesia and Southeast Asia Viki.com)
4. Edi Taslim (Praktisi media dan jurnalistik - Vice Director Kompas.com)
5. Enrico Aditjondro (Komunitas - Southeast Asia Editor di EngageMedia.org)
6. Gustaff Hariman Iskandar (Komunitas - Direktur Common Room Network Foundation)
7. Onno W. Purbo (Praktisi ICT)
8. Roby Muhamad (Akademisi - Founder & Scientist di AkonLabs, Peneliti di Fakultas Psikologi 

UI, memimpin Human Dynamics and New Media Lab)
9. Wimar Witoelar (Praktisi new media - Chairman di Intermatrix Communications, seorang 

kolumnis media massa lokal dan internasional (Today, Business Week, News Week)
10. Yasraf Piliang (Akademisi, Dosen dan Rektor Kepala Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, 

penulis buku “Sebuah Dunia yang Dilipat”)
 
Adapun pertanyaan wawancara yang kami ajukan secara umum adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Anda mengenai keberadaan media baru saat ini?
2. Bagaimana Anda melihat penerapan media baru pada komunitas / masyarakat sipil?
3. Menurut Anda, perlukah ada media alternatif baru untuk mengakomodir kepentingan 

masyarakat sipil?
4. Seperti apa kriteria yang harus ada pada media alternatif tersebut?
5. Seandainya nanti ada media alternatif baru, kira-kira adakah pengaruh keberadaan media 

tersebut terhadap media mainstream, jika iya seperti apa?
6. Menurut Anda, bisakah media alternatif tersebut bersaing dengan media mainstream?
7. Bagaimana pendapat Anda tentang jurnalisme di media baru? Perlukah prinsip jurnalistik 

diterapkan?

Dalam proses wawancara tersebut terjadi diskusi dan obrolan dengan narasumber untuk menggali 
informasi lebih luas, namun tetap berada dalam kerangka penelitian. Dari hasil wawancara mendalam 
tersebut kemudian dilakukan transkripsi. Selanjutnya hasil wawancara tersebut ditampilkan secara 
tertulis kata demi kata dengan bahasa ilmiah.

3.4. Hasil Penelitian

3.4.1. Tren Perkembangan Media di Indonesia
Perkembangan Information and Communication Technology (ICT) di Indonesia begitu pesat dalam 
beberapa tahun belakangan ini. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa fakta di sekeliling kita. Sebagian 
besar masyarakat yang kita jumpai sehari-hari sudah sangat akrab dengan perangkat teknologi, seperti 
bermain game, chatting, mendengarkan musik lewat ponsel, berselancar di  Internet melalui tablet, 
laptop atau smartphone. 

Khususnya Internet, Internet di Indonesia berkembang pesat sejak tahun 1994, terutama sejak 
IndoNet (Internet ServiceProvider/ISP komersial pertama) mulai beroperasi di Indonesia untuk umum. 
Pertumbuhan pengguna Internet pun melonjak dari tahun ke tahun, walaupun jumlahnya tidak dapat 
diukur secara pasti. Menurut prediksi Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) yang juga telah 
disetujui oleh Departemen Komunikasi dan Informatika (Kominfo), jumlah pengguna Internet di 
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Indonesia tahun 2010 adalah 45 juta (diakses dari komputer dan ponsel)74. Data lain yang diperoleh 
dari Internet World Stat menunjukkan jumlah pengguna Internet sudah mencapai 55 juta pengguna 
per 31 Desember 2011, dengan penetrasi 22,4 persen75.

Seiring meningkatnya jumlah pengguna Internet, pola konsumsi masyarakat terhadap media juga mulai 
bergeser yaitu dari cetak ke online. Hasil riset Yahoo! - TNS tentang tren pengguna Internet di Indonesia 
pada tahun 2010 menyebutkan bahwa jumlah pembaca berita online sudah mencapai 45 persen pada 
2010, sementara pembaca media cetak mulai mengalami penurunan. Perubahan pola konsumsi media 
ini rupanya segera ditangkap oleh pemilik modal di media massa, dengan ikut merambah ke bisnis 
media online. Kini hampir sebagian besar pemilik media massa (terutama cetak) sudah membuat portal 
berita online.

Laporan Tahunan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) 2011 yang berjudul “Menjelang Sinyal Merah” 
menyebutkan bahwa bagi media di Indonesia, aura yang dirasakan dalam beberapa tahun ini bukan 
sesuatu yang sepenuhnya baru. Ini pernah juga dirasakan 10 tahun lalu, saat bisnis dot com sedang 
booming, yang kelak dikenal dengan istilah “the dot com bubble”. Di Indonesia, penanda era dot com 
dimulai dengan bermunculannya portal berita. Antara lain Satunet.com, Lippostar.com, Eramuslim.
com, Cipinang.com, Astaga.com, Kopitime.com, Newsproperty.com, Catcha.com – selain Detik.com 
dan Tempointeraktif.com yang sudah ada lebih dulu. Portal berita itu mempromosikan keunggulannya 
dalam soal kecepatan berita, jauh di depan suratkabar yang baru bisa mengabarkan peristiwa pada 
keesokan harinya.

Namun, euforia dot com itu berakhir cepat. Masih menurut Laporan AJI 2011, sejumlah perusahaan 
dot com di Amerika dilaporkan kehabisan modal sehingga akhirnya dilikuidasi. Apa yang terjadi dengan 
bisnis dot com di Amerika Serikat juga tercermin di Indonesia. Sejumlah perusahan portal berita, yang 
sebagian besar mengandalkan pemasukannya dari iklan, bernasib sama. Portal berita yang muncul 
pada tahun 2000, seperti Kopitime, Astaga.com, Satunet, Catcha.com akhirnya menjadi sejarah. Upaya 
bertahan dilakukan dengan sejumlah cara, seperti melakukan merger untuk merampingkan organisasi 
dan mempertajam segmentasi pembaca. Namun, upaya demikian tidak menyelamatkan portal-portal 
berita itu. Di antara portal-portal media tersebut, yang bisa bertahan dan sukses hanya Detik.com–
serta sejumlah media online yang menjadi bagian dari suratkabar mainstream. Pengalaman pada tahun 
2000 itu memang tidak membuat trauma. Tapi butuh waktu lama juga bagi media di Indonesia untuk 
melirik kembali bisnis ini secara serius. Bahkan, sampai 2006, ketika tren orang menggunakan Internet 
di Amerika Serikat tumbuh pesat lagi, media di Indonesia masih belum bersiap-siap menyongsong 
era digital – meski sejumlah media sudah mulai menapak jalan konglomerasi sebagai alternatif paling 
mungkin untuk tumbuh dan bisa jadi besar.

Sebagian penentu kebijakan di perusahaan media sudah menentukan pilihan dan memantapkan 
keyakinan bahwa masa depan ada di online. Caranya adalah melalui konvergensi. Media tidak lagi 
dianggap memadai jika hanya berbasis suratkabar, radio, atau televisi. Mereka pun mengembangkan 
sayap bisnis online. Sejumlah industri penerbitan Indonesia telah memilih jalan itu. Tetapi ada juga 
yang masih ingin melihat dan menunggu. Sebagian karena tak siap secara modal. Sebagian lainnya 
karena masih khawatir mengulang kesalahan pada satu dekade lalu76.

Berbicara soal permodalan, saat ini hampir sebagian besar media di Indonesia sudah dibeli atau 
dikuasai oleh pemodal besar. Sejumlah media memilih jalan konglomerasi karena dianggap inilah jalan 
alternatif yang paling memungkinkan untuk bisa tumbuh dan jadi besar.

74 Ardhi Suryadi, Pengguna Internet Indonesia Capai 45 Juta, 2010. Retrieved 25 April 2012 from http://www.
detikinet.com/read/2010/06/09/121652/1374756/398/pengguna-internet-indonesia-capai-45-juta
75 Internet World Stats, Indonesia. Retrieved on April 25, 2012, from http://www.internetworldstats.com/
asia.htm#id
76  Laporan Tahunan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), 2011, “Menjelang Sinyal Merah”, p. 88-89
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Wajar saja seandainya sebuah penerbitan (termasuk online) akhirnya terokupasi oleh pemodal 
besar. Karena modal besar biasanya memberikan dukungan organisasi kerja dan kesejahteraan 
yang lebih layak. Jangan lupa, sebagian kerjaan media juga tumbuh dari bawah, bahkan 
membangun bisnis dari receh demi receh. Misalnya Kompas Gramedia, Femina, dan Tempo 
Inti Media. Mereka juga membangun tradisi jurnalistik masing-masing, sekalian membangun 
bisnisnya (Antyo Renjtoko, Langsat Network, wawancara, 06/03/2012)

Keberadaan pemilik modal mungkin saja memberikan tekanan dan pengaruh karena si pemilik 
modal mempunyai kepentingan dan memanfaatkan media yang dimilikinya untuk melancarkan 
kepentingannya. Tetapi tidak serta merta konglomerasi media menyebabkan efek yang buruk. Bisa jadi 
sebuah isu tidak diangkat karena memang tidak penting, atau karena keterbatasan resources. Karena 
itulah media mainstream dan media baru akan saling membutuhkan.

Terlepas dari siapa pemiliknya, faktor framing individu (orang-orang yang berada di media tersebut) 
juga harus dilihat, mungkin si individu tidak melihat sudut pandang lain. Proses di media yang benar 
adalah semua keputusan ditentukan oleh rapat redaksi, bukan individu. Pada akhirnya akan terjadi 
seleksi secara alami. Media yang kontennya tidak oke/benar, atau kontennya tidak berguna, cepat atau 
lambat akan ditinggalkan oleh pembaca. 

3.4.2.  Era Social Media dan Pemanfaatannya

3.4.2.1.  Tren Social Media
Tidak bisa dipungkiri, sebagian besar pengguna Internet di Indonesia masih menggunakan Internet 
untuk keperluan jejaring sosial (social networking), misalnya mengakses Facebook dan Twitter. Social 
media dianggap sebagai salah satu media untuk membangun status sosial, atau sebagai platform untuk 
mempromosikan diri. Apalagi harga smartphone dan koneksi Internet mobile semakin terjangkau, 
lengkap dengan fitur-fitur social media di dalamnya, hal ini membuat social networking semakin 
mendominasi aktivitas online.

Penelitian yang dilakukan Firefly Millward Brown menyebutkan bahwa tingkat penetrasi seluler sangat 
tinggi di Indonesia, dan Twitter adalah salah satu platform yang paling populer digunakan77.

Indonesia terbukti menjadi salah satu negara yang pengguna Internetnya paling aktif di social media. 
Menurut data dari SocialBakers, jumlah total pengguna Facebook di Indonesia saat ini sudah mencapai 
43,8 juta, peringkat keempat setelah Amerika Serikat, Brazil, dan India. Walaupun dulu Indonesia sempat 
menduduki posisi kedua, lalu turun lagi ke posisi tiga sebagai jumlah pengguna Facebook terbanyak di 
dunia, namun pertumbuhannya meningkat lebih dari 1,4 juta user dalam enam bulan terakhir. Dilihat 
dari sisi usia, kelompok usia yang mendominasi memakai Facebook adalah usia18 – 24 tahun dengan 
prosentase 42 persen, disusul pengguna berusia 25– 34 tahun dengan prosentase 21 persen.

77  Social media most evolved in S’pore. (2011, Februrary 10). Retrieved  on June 14, 2011, from http://www.
zdnetasia.com/socialmedia-most-evolved-in-s-pore-62206580.htm



Centre for Innovation Policy and Governance

Warga Bicara Media: Sepuluh Cerita
169

Sumber: SocialBakers.com

Sama halnya dengan Twitter, Indonesia juga termasuk salah satu negara yang pengguna Twitter-nya 
paling banyak dengan jumlah 19,5 juta account, berada di peringkat kelima setelah Amerika, Brazil, 
Jepang dan UK.

Sumber: Semiocast.com

Dalam hal peringkat kota, menurut perusahaan analitik social media Sysomos, Jakarta menduduposisi 
ke-13 di dunia dengan jumlah pengguna Twitter terbanyak78. Sysomos menggunakan kombinasi data 
geolocation serta sistem proprietry untuk mengidentifikasi lokasi pengguna berdasarkan isi tweets 
mereka. 

78 Jakarta Globe, “Indonesia Now Home to 6th Most Twitter Users in World”. Retrieved on April29, 2012 from 
http://www.thejakartaglobe.com/home/indonesia-now-home-to-6th-most-twitter-users-in-world/352871
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Sementara data dari SalingSilang menyebutkan bahwa 16,3% tweet berasal dari Jakarta, diikuti oleh 
Bandung 13,79%, Yogyakarta 11,05%, Semarang 8,92%, Surabaya 8,21% dan Malang 7,41%, yang 
notabene semuanya adalah pulau Jawa79.

Selain untuk berjejaring sosial, pengguna Internet di Indonesia juga menggunakan Internet untuk 
mencari informasi melalui mesin pencari, mengunggah dan mengunduh file musik, mengunjungi 
chatroom, menggunakan surat elektronik (e-mail), instant messengers, mengakses berita online hingga 
bermain permainan online.

Sumber: Yahoo!-TNS Net Index 2010 (Indonesia)

3.4.2.2. Masih Sebatas Konsumen Informasi
Munculnya layanan social media seperti Facebook dan Twitter bak angin segar bagi pengguna Internet 
Indonesia. Dulu, media massa konvensional hanya bersifat satu arah, pembaca hanya dapat membaca 
informasi yang diberikan saja. Namun di era Internet dan social media seperti sekarang ini, sudah 
terjadi interaksi dua arah antara pembaca dan media itu sendiri, di mana pembaca tidak hanya dapat 
membaca informasi tapi juga berkontribusi misalnya dengan memberikan respons lewat fitur komentar 
atau akun social media yang disediakan, walaupun belum tentu komentar pembaca akan dibaca satu 
per satu oleh media.

Di tengah kekhawatiran adanya konglomerasi media, media baru seperti Blog, Twitter, Facebook, 
Forum, dan lain-lain dianggap sebagai salah satu ruang mediasi untuk menyalurkan pendapat, ideologi, 
menjadi produser informasi, hingga untuk menghimpun kekuatan seperti kasus Prita Mulyasari (yang 
mengirimkan kritik terhadap pelayanan rumah sakit lewat e-mail hingga dipenjara), tanpa dikonstruksi 
oleh pihak manapun. Artinya, siapa saja berhak menyampaikan informasi. 

Ini menjadi menarik karena seseorang atau sekelompok orang yang biasanya tidak dapat masuk 
ke dalam media mainstream dapat menyuarakan isi hati/permasalahannya tanpa ada kekangan 

79 Indonesia Social Media Landscape - Saling Silang Report. (2011, February). In Slideshare. Retrieved on June 
14, 2011 from  http://www.slideshare.net/salingsilang/indonesia-social-media-landscape-saling-silang-report
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selama tidak melakukan hal yang tidak baik seperti menghina, membohongi dan lain-lain (Onno 
W. Purbo, Praktisi ICT, wawancara, 22/03/2012)

Saat ini, orang berharap bisa berbagi informasi, tidak hanya diberi/mendapatkan informasi. Masyarakat 
ingin didengarkan ketika mereka memiliki informasi, pengetahuan atau pertanyaan. Mereka ingin ada 
berita yang informasinya berkaitan dengan kehidupan dan kepentingan mereka. Dan mereka juga 
menginginkan koneksi dengan orang-orang yang mendengarkan dan berdialog dengan mereka.

Blogging dan jurnalisme warga adalah ruang yang dapat menampung aspirasi warga. Blogging 
memungkinkan orang dari semua lapisan masyarakat untuk membuat media dengan tangan mereka 
sendiri. Apalagi membuat blog sangat mudah, dan memungkinkan siapa pun yang tidak memiliki 
keahlian teknis untuk membangun sebuah blog dalam hitungan menit.

Di social media, masyarakat berasumsi bahwa jaringan pertemanan yang mereka miliki dan yang dapat 
dipercaya, akan memberikan informasi kepada mereka ketika ada sesuatu hal yang menarik atau 
penting terjadi, baik itu artikel dari sebuah website, blog, podcast, Twitter feed, atau video.

Namun memang pada kenyataannya, informasi yang beredar di social media sebagian besar masih 
sebatas membicarakan dan mengolah informasi yang didapat dari media mainstream.

Dari beberapa riset yang ada, di social media pun informasi yang beredar masih didominasi dari 
media mainstream. URL dari media mainstream, itulah yang disebar dan dibahas di social media. 
Indikasinya, peran media mainstream masih sangat dominan dalam menentukan pembicaraan 
publik bahkan di media sosial itu sendiri (Roby Muhammad, Dosen dan Peneliti di Universitas 
Indonesia, wawancara, 21/03/2012)

Sen & Hill (2000) berpendapat bahwa di era social media, wartawan media cetak semakin mengandalkan 
blogger terkemuka dan tweeps (pengguna Twitter) sebagai sumber cerita mereka.

Meskipun demikian, walau terdapat lebih dari 5 juta blogger di Indonesia, secara umum blogger hampir 
tidak memiliki pengaruh politik apapun jika diukur dengan trafik atau hyperlink. Kebanyakan blog tidak 
pernah menyentuh persoalan politik. Seperti halnya data yang ditunjukkan Salingsilang.com, Sebagian 
besar konten, berdasarkan topik yang dibicarakan, masih mewakili pendapat pribadi, kehidupan 
sosial, ekspresi diri, hobi, teknologi, atau cerita dari budaya gaya hidup kelas menengah perkotaan 
dan topik lain yang menyenangkan.  Dalam riset Merlyna Lim (2011) pun dipaparkan bahwa di antara 
539 grup Facebook Indonesia, 193 diantaranya adalah merek/produk/jasa/perusahaan, 188 adalah 
media/hiburan/selebritis, dan hanya 66 grup tentang kampanye/gerakan/kegiatan/informasi publik. 
Ini mencerminkan preferensi dan pilihan kelas menengah perkotaan.

Kecenderungan yang sama juga terjadi di Twitter. Data dari http://www.aworldoftweets.com 
menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang paling aktif nge-tweet. Indonesia adalah 
produsen tweet terbesar ke-3 setelah Brasil dan Amerika Serikat, memproduksi sekitar 11% dari semua 
tweets secara global. 

Dilihat dari lokasi, pulau Jawa masih mendominasi tweet yang beredar di dunia maya dengan alokasi 
Jakarta 13,3%, Yogyakarta 11,6%, Surabaya 11,3%, dan Semarang 10,3%. Konten yang di-tweet sangat 
beragam, namun sebagian besar topik yang dibicarakan atau yang menjadi trending topic adalah yang 
berkaitan dengan gaya hidup perkotaan dan/atau membicarakan masalah sosial dan politik isunya 
berasal dari media mainstream.

Merlyna Lim (2011) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa penyedia konten online independen 
dan jurnalisme warga online sangat banyak meniru ‘selera’ dan bias dari media mainstream. Hal ini 
disebabkan ketergantungan konten, di mana media mainstream mengarahkan wacana di media lain, 
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termasuk di media online alternatif.

Saya merasa, sebetulnya sebagian besar masyarakat lebih banyak sekedar mengkonsumsi 
informasi dan memanfaatkan teknologi tanpa memiliki kesadaran kritis di balik itu. Mentalitasnya 
akhirnya mental konsumen, hanya sekedar mengkonsumsi, bukan produsen informasi. 
Semuanya serba sementara, segala sesuatu bergulir sedemikian cepat dan kita semakin sering 
dan semakin mudah lupa. Kita dikejutkan oleh berbagai macam hal, tapi kita sendiri tidak 
bisa menangkap makna apapun dari situ (Gustaff Hariman Iskandar, Direktur Common Room 
Network Foundation, wawancara, 02/03/2012)

Informasi yang beredar di social media pada akhirnya menarik pembaca ke media mainstream. Tentu 
saja, social media dan media mainstream saling membutuhkan/melengkapi. Namun, adalah penting 
bagi masyarakat khususnya pewarta warga di daerah untuk menyuarakan pendapat/informasi lokal 
yang mereka miliki melalui tulisan. Meskipun URL yang beredar di social media umumnya berasal dari 
media mainstream, informasi yang diolah di social media bisa jadi menghasilkan cara pandang baru 
dalam memandang sesuatu. Social media menjadi salah tempat mengolah informasi, tempat orang 
mengevaluasi berita yang mereka terima. Social media juga terbukti ampuh untuk mengumpulkan dan 
memobilisasi massa karena bisa dengan cepat menyebar di Internet.

Salah satu kelebihan social media adalah publik bisa menggunakannya untuk memobilisasi 
dirinya untuk kegiatan aktifisme. Tapi konteksnya berbeda dengan perilaku konsumsi media 
secara umum (Roby Muhammad, Dosen dan Peneliti di Universitas Indonesia, wawancara, 
21/03/2012)

Permasalahannya adalah, meskipun arus informasi semakin terbuka lewat social media,  masyarakat 
kita belum dapat memanfaatkan social media secara optimal sebagai alat mobilisasi, kolaborasi 
atau alat belajar. Baru segelintir komunitas/orang yang memanfaatkannya sebagai alat mobilisasi/
kolaborasi. Persoalannya mungkin karena budaya masyarakat kita yang tidak suka membaca, atau 
lebih suka berdiskusi secara lisan bukan tertulis, atau lebih suka menjadi pembaca/konsumen, bukan 
penulis/produsen informasi. Baik media mainstream profesional maupun pewarta warga, keduanya 
adalah sebuah corong bagi masyarakat untuk pertukaran informasi dan pendidikan, khususnya bagi 
masyarakat di daerah terpencil yang belum banyak terekspos oleh media mainstream.

Meskipun norma-norma dasar dan nilai-nilai jurnalisme profesional juga dapat diterapkan dalam 
jurnalisme warga, rakyat harus tetap bebas untuk mengekspresikan pendapat mereka dengan cara 
yang bertanggung jawab, tanpa sensor. Dengan cara ini, media sosial baru dapat hidup berdampingan 
dengan jurnalisme tradisional, dan mengambil manfaat dari keberadaan masing-masing.

3.4.3 Kebutuhan Media Alternatif
Media, apapun bentuknya, baik media konvensional - seperti media cetak, radio, televisi - hingga media 
baru (online) seperti blog, wiki, social media, sifatnya menjadi sangat penting dibutuhkan oleh masyarakat 
karena melalui media-lah masyarakat dapat memperoleh informasi. Jadi, selama masyarakat masih 
membutuhkan informasi, maka media masih akan dibutuhkan.

Media mainstream dapat mempengaruhi banyak hal di beragam bidang, seperti mempengaruhi 
pembuatan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial. Dibandingkan media mainstream, social media belum 
dapat berpengaruh sedahsyat itu. Namun memang perannya secara bertahap mulai melebar, seperti 
kampanye untuk mendukung pembebasan Prita Mulyasari dan Bibit Candra. Namun masih sebatas 
untuk menggalang dukungan saja. 

Semakin banyak media, sejelek apapun, akan tetap lebih baik daripada tidak ada sama sekali. 
Informasi yang salah lebih baik daripada tidak ada informasi. Masyarakat kan nggak bodoh. 
Cuma, masalahnya bagaimana menumbuhkannya (Abdul Rahman, Mantan Direktur Detik.com, 
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wawancara, 13/01/2012)

Agar dapat bertahan (sustainable), sebuah media tentu membutuhkan biaya untuk menutupi kebutuhan 
operasional sehari-hari. Kalau kita lihat, hampir sebagian besar media mainstream versi cetak saat ini 
juga sudah memiliki versi onlinenya. Sementara itu media-media lokal di daerah sudah mulai jenuh, 
terutama media lokal yang tidak publik, lagi-lagi karena masalah pembiayaan (modal). Kejenuhan yang 
terjadi mengakibatkan masyarakat terpapar oleh isu yang cenderung sama, perluasan kanal ke online 
yang dilakukan oleh media-media mainstream semata hanya untuk membuka pasar baru, bukan untuk 
menyediakan alternatif konten/informasi. Media-media lokal yang inovatif pun banyak yang tidak dapat 
bertahan dalam kompetisi dengan media mainstream. Media alternatif dibutuhkan sebagai pelengkap 
informasi yang telah tersedia di media mainstream.

Di Indonesia, hampir sebagian besar media besar dimiliki oleh grup-grup besar. Sudah susah 
untuk mencari yang independen. Jadi, dalam konteks ini, media alternatif sangat dibutuhkan 
sebagai suara alternatif dimana orang bisa menyerap informasi-informasi yang berbeda dari 
yang disuarakan di media mainstream. Jadi bisa ada pemberitaan dari sisi yang lain (Budi Putra, 
Director of Indonesia and Southeast Asia Viki.com, wawancara, 25/02/2012)

Adanya jurnalisme warga menjadi tantangan tersendiri bagi media mainstream. Ke depannya bisa 
jadi jurnalisme warga, yang tentu saja tidak memiliki sensor, akan mendominasi media mainstream. 
Masyarakat mengharapkan media mainstream dapat melaporkan cerita-cerita yang relevan dan 
informatif tentang lingkungan sekitar mereka, tidak hanya isu-isu politik dan ekonomi yang terkadang 
maknanya sulit ditangkap. Jurnalisme warga bisa berperan di sini, yaitu dengan memberikan lebih 
banyak informasi yang berbeda dari yang kebanyakan dimuat di media mainstream.  Dari sudut 
pandang media, selalu ada peluang untuk membuat media baru sebagai salah satu alternatif pilihan di 
samping media yang sudah ada. 

Selama bisa menangkap potensi bahwa masih ada celah, banyak sekali angle yang bisa 
dimainkan. Detikcom dengan kecepatannya, Vivanews dengan in-depth-nya, selalu ada satu need 
yang kemudian bisa dijadikan ciri khas. Bahkan sekarang sudah muncul media yang baru-baru 
seperti Merdeka.com, Beritasatu, yang mencari-cari need sendiri, pada akhirnya nanti punya 
pasar sendiri (Edi Taslim, Vice Director Kompas.com, wawancara, 13/03/2012)

Kehadiran media alternatif diharapkan dapat menjadi penyeimbang (balancing power), mengimbangi 
arus informasi yang masuk ke masyarakat. Masyarakat ingin mendapatkan sesuatu yang baru, 
tidak hanya berita-berita hiburan atau iklan yang dibuat untuk mengembangkan korporasi (media 
corporation), tetapi masyarakat juga membutuhkan informasi bermutu yang mengandung muatan 
edukasi dan pendidikan. Saat ini masih sedikit sekali media, khususnya televisi, yang menyiarkan 
konten bermuatan edukasi, Sebagian besar konten yang disiarkan di televisi adalah yang bersifat 
hiburan/gaya hidup masyarakat perkotaan semata, reality show, kuis, lawak dan/atau sinetron. Tidak 
heran jika pola pikir masyarakat di daerah menjadi Jakarta-sentris karena televisi telah mengkonstruksi 
pikiran dan mempengaruhi kehidupan mereka. Padahal jika dilihat, satu-satunya media yang saat 
ini mampu menjangkau seluruh pelosok daerah adalah televisi. Artinya, televisi sebenarnya menjadi 
sebuah media yang berperan penting dalam menyebarkan informasi secara massal.

Kalau kita lihat, media mainstream khususnya televisi sangat minim sekali muatan edukasi, 
kecerdasan, atau muatan untuk mendorong needs of achievement. Karena bagi mereka (media-
red) ini tidak menguntungkan. Media menciptakan ketergantungan, sehingga diciptakanlah 
‘keinginan untuk populer’. Orang ingin populer, ingin tampil di media, ingin eksis di media. Ini 
dikontruksi oleh media mainstream, yang pada akhirnya mereka menciptakan budaya yang 
populer. Orang digiring untuk antusias dalam hal yang dangkal-dangkal ini, menjadi populer 
dengan kemampuan seadanya (Yasraf Piliang, Dosen dan Rektor Kepala Fakultas Seni Rupa dan 
Desain ITB, wawancara, 02/03/2012)
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Masalahnya sekarang adalah terdapat ketidakberimbangan dalam hal karakter medianya. Wajah 
pertelevisian di Indonesia semakin memprihatinkan. Televisi tidak lebih dari sebuah media kapitalis 
untuk mengeruk keuntungan, tak lebih dari sekedar alat untuk memenuhi kepentingan komersil 
pemiliknya. Hampir semua media menjadi komersil dan mendasarkan diri pada rating. Semakin 
tinggi rating tentu semakin besar pula profit yang akan didapatkan. Konten yang disajikan semata-
mata hanya untuk mendapatkan rating yang tinggi, atau menggunakan berbagai nilai yang memikat, 
misalnya: perempuan cantik itu selalu diindentikkan dengan berkulit putih dan bertubuh langsing. 
Nilai-nilai tersebut akhirnya diadaptasi oleh masyarakat. Bayangkan jika dalam diri anak kecil sudah 
ditanamkan nilai-nilai itu sejak kecil.

Wajar saja mereka menjual yang dangkal-dangkal karena ingin mendapatkan sebanyak mungkin 
penonton. Nah, kita tidak berimbang karena media itu hanya media komersil. Meski ada 
TVRI, tetapi ternyata tidak berperan sama sekali. Pada akhirnya, fungsinya hanya menghibur, 
membuat acara talkshow, sinetron, dan mengikuti media komersil lain (Yasraf Piliang, Dosen dan 
Rektor Kepala Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, wawancara, 02/03/2012)

Kompas TV mencoba untuk menjadi berbeda dari televisi komersil yang ada. Stasiun televisi swasta 
terestrial berjaringan di Indonesia80 yang mulai mengudara sejak September 2011 ini, memposisikan 
diri sebagai stasiun televisi yang mendidik. Konten yang ditayangkan antara lain berupa News, Talk 
Show, Adventure, Knowledge/Science. Beberapa program acara yang kontennya dianggap kurang sesuai 
tidak akan ditayangkan. Walaupun demikian, Kompas TV juga memiliki acara hiburan namun bukan 
sinetron ataupun komedi. 

Membuat sebuah alternatif tidak semudah yang dibayangkan. Bagaimanapun, berita (news) akan tetap 
menjadi komoditi karena semua orang ingin mendapatkan informasi. Karena itu, konten menjadi hal 
yang sangat penting; dan untuk membuat konten yang baik, konten harus berani segmented (bermain 
di segmentasi tertentu). Teknologi hanya sebagai medianya saja. 

3.4.3.1 Karakteristik Kebutuhan Media Alternatif
Adalah wajar jika adanya konglomerasi media menimbulkan ketakutan tersendiri di kalangan 
masyarakat, karena masyarakat melihat pemilik media tersebut  mungkin saja punya kepentingan lain 
karena mereka politikus atau pebisnis. Masyarakat mungkin mulai jengah dengan media mainstream 
yang ada, sehingga muncul keinginan untuk menemukan sesuatu yang baru, tidak hanya berita, 
hiburan dan iklan, namun informasi yang bermutu, dekat dengan kehidupan mereka dan mengandung 
edukasi. Keinginan tersebut dapat diakomodir dengan membuat sebuah media alternatif, yaitu sebuah 
media (bisa berupa radio, koran, televisi, majalah, film, online) yang menyediakan informasi alternatif 
selain yang ada di media mainstream dalam konteks tertentu. 

Media alternatif umumnya dibuat untuk menantang kekuasaan yang ada, mewakili kelompok-
kelompok marjinal dan memupuk hubungan horizontal antara komunitas81. Mereka yang mendukung 
media alternatif berpendapat bahwa media mainstream bias dalam pemilihan dan framing berita 
serta informasi. Sementara sumber media alternatif juga bisa menjadi bias, namun diklaim secara 
signifikan biasnya berbeda dengan media mainstream karena nilai-nilai, tujuan, dan kerangka kerjanya 
berbeda. Oleh karena itu media ini memberikan sudut pandang “alternatif”, informasi yang berbeda 
dan interpretasi terhadap dunia yang tidak dapat ditemukan di media mainstream. Dengan demikian, 
jurnalisme advokasi cenderung menjadi komponen dari banyak outlet alternatif82. 

Blog, Facebook, Twitter, YouTube dan situs jejaring sosial sejenis lainnya, meskipun awalnya bukan 
dibuat sebagai media informasi, kini layanan itu semakin banyak digunakan untuk menyebarkan 
80  Tweet Kompas TV, https://twitter.com/kompastv/status/106619131771629568
81  Downing, John. (2001). Radical Media. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
82  Interface: a journal for and about social movements (2010). Special issue “Voices of dissent: activists’ 
engagements in the creation of alternative, autonomous, radical and independent media”
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berita dan informasi. Layanan tersebut berpotensi sebagai media alternatif karena memungkinkan 
warga biasa untuk membagi informasi dan perspektif yang dianggap penting. Namun perlu dibedakan, 
kegiatan yang dilakukan di situs social media bukanlah jurnalisme, meskipun kadang-kadang breaking 
news pertama kali muncul disana kemudian diangkat di media mainstream. Lalu, seperti apakah kriteria 
yang diharapkan dari sebuah media alternatif? 

Dari Sisi Konten

1. Hyperlocal
Kriteria yang diharapkan ada pada media alternatif online adalah hyperlocal. Tren media ke depannya 
nantinya akan semakin mengarah ke lokal. Artinya, media alternatif tersebut diharapkan dapat 
memberikan informasi dengan topik/isu tertentu, misalnya cerita atau informasi yang dianggap 
menarik oleh masyarakat di area/daerah tertentu. Konten lokal sepertinya masih menjadi salah satu 
yang banyak dicari di Internet saat ini. Informasi yang ditawarkan seharusnya informasi yang memang 
dibutuhkan oleh masyarakat. Bisa jadi segmentasinya adalah wilayah lokal tertentu. 

Berbeda dengan media mainstream, media alternatif online yang berbasis hyperlocal tidak akan 
bergantung pada wartawan professional untuk mengisi konten media tersebut. Model jurnalisme yang 
nantinya akan dipakai pada situs hyperlocal adalah dengan melibatkan pembaca dan warga lokal dalam 
proses jurnalistik.

Sampai sejauh ini, belum ada definisi tunggal yang menjelaskan tentang jurnalisme hyperlocal, 
tetapi karakteristik hyperlocal seringkali ditandai dengan fokus pada wilayah geografis tertentu atau 
topik khusus (Foust, 2009). Istilah hyperlocal pun kini sudah dipakai untuk penamaan media untuk 
menandakan ciri khas lokal dari media mereka seperti Washington Post dan New York Times, organisasi 
jurnalistik dan nirlaba seperti VoiceofSanDiego.com dan MinnPost.com; blog lokal seperti BaristaNet.
com dan WestSeattleBlog.com. 

Jadi mungkin bisa per region. Nanti bisa cari orang-orang yang independen. Namun mindset-nya harus 
kita ubah, bukan mengalahkan media mainstream tapi memberikan media alternatif (Budi Putra, 
Director of Indonesia and Southeast Asia Viki.com, wawancara, 25/02/2012)

AOL, CNN dan eBay adalah beberapa perusahaan yang sudah mulai melirik dan mengembangkan 
bisnis untuk segmen lokal ini. Tahun 2009, AOL membeli dua startups lokal yaitu Patch Media (sebuah 
situs berita dan informasi lokal untuk masyarakat yang berbasiskan komunitas), dan Going Inc.(sebuah 
platform untuk berbagi informasi tentang peristiwa-peristiwa lokal) 83. 

Saingan terbesar AOL, MSNBC, bahkan mengakuisisi situs news aggregator hyperlocal EveryBlock. Di 
lain sisi, CNN menginvestasikan US$7 juta untuk news aggregator Outside.in, sebuah situs berita dan 
informasi dari blogger lokal. Pada tahun 2009, Clarity Media Group yang investor utamanya adalah 
miliarder Philip Anschutz, juga mengakuisisi NowPublic, salah satu situs citizen journalism yang 
kontributornya berasal dari berbagai negara. Demikian halnya dengan pendiri eBay Pierre Omidyar, 
berinvestasi membuat layanan berita online lokal untuk Hawai.

Khusus di Indonesia, media-media berbasis hyperlocal saat ini mulai bermunculan. Salah satu contohnya 
adalah radio komunitas, yaitu stasiun siaran radio yang dimiliki dan dikelola oleh komunitas atau 
warga untuk melayani kebutuhan informasi warganya. Karena dikelola oleh komunitas/warga, maka 
keterlibatan komunitas/warga di sini sangat penting. Menurut Wikimedia, radio komunitas di Indonesia 
mulai berkembang pada tahun 2000. Saat ini terdapat lebih dari 300 radio komunitas di Indonesia. 
Radio-radio komunitas tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang sebagian di antaranya 
telah mengorganisasikan diri dalam oraganisasi Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), Jaringan 

83  The Guardian. Trends 2010: Hyperlocal. 
Retrieved on June 20, 2012 from http://www.guardian.co.uk/media/pda/2009/dec/23/trends-2010-hyperlocal-media
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Independen Radio Komunitas (JIRAK CELEBES), Forum Radio Kampus Bandung, Jaringan Komunitas 
Jaringan Lampung, dan lain-lain.

Selain radio komunitas, juga sudah mulai bermunculan situs-situs dengan konten lokal di Indonesia 
meskipun belum menjamur. Situs http://www.infogadinggroup.com misalnya, yang menyebutkan 
dirinya sebagai media online komunitas. Di sini kita bisa mendapatkan informasi lokal dari beberapa 
kawasan tertentu seperti Depok, Sunter, Kebayoran, Bekasi, Cibubur, Bogor, dan lain-lain. Ada pula 
Yogyes.com, yang memuat informasi tentang Yogyakarta. Dan Jogjastreamers, salah satu situs penyedia 
jasa live streaming untuk stasiun-stasiun FM radio di kota Yogyakarta dan sekitarnya, di mana setiap 
radio tersebut memiliki berbagai macam format siaran mulai contemporary hit radio, news, dangdut, 
budaya jawa, oldies music, dan lain sebagainya.

2. Prinsip Jurnalistik

Kriteria lain yang harus ada pada media alternatif adalah penerapan standar jurnalistik. Bagaimanapun, 
kita tidak bisa mengabaikan standar pelaporan jurnalistik dalam membuat sebuah tulisan/berita. 

Tulisan/berita harus memenuhi standar liputan jurnalistik, yang merujuk pada formula “5W+1H” (yaitu 
Who, What, When, Where, Why,  dan How), tidak terkecuali untuk media alternatif yang akan melibatkan 
para citizen journalist seperti blogger. Prinsip ini harus diterapkan agar berita/informasi yang dilaporkan 
lengkap, akurat, disusun dalam pola yang sudah baku, dan mudah dipahami isinya oleh pembaca.

Secara teknis, syarat untuk memberikan informasi alternatif yang andal jika ingin membuat 
media alternatif adalah mampu mencari, meliput, mengemas, dan menyajikan informasi (Antyo 
Renjtoko, Langsat Network, wawancara, 06/03/2012)

Namun tidak semudah itu juga mengajak citizen journalist untuk menulis. Ada jutaan blogger di 
Indonesia yang dapat dilibatkan, namun belum tentu mereka paham dengan tata cara pelaporan 
jurnalistik. Bagaimanapun, citizen journalist bukan pelaku profesi jurnalistik. Karena itulah kita 
perlu melibatkan para citizen journalist di setiap daerah untuk berkontribusi aktif memberikan 
informasi di daerahnya. Mereka inilah yang nantinya akan menjadi kontributor media online 
alternatif, dengan catatan mereka harus  dilatih dan dibekali dengan prinsip jurnalisme dalam 
melaporkan sebuah informasi.

Kelemahannya adalah skill jurnalism-nya kurang, rata-rata mereka lebih suka menulis artikel 
atau opini, bukan berita. Karena itu jurnalisme warganya nanti harus dilatih (Budi Putra, Director 
of Indonesia and Southeast Asia Viki.com, wawancara, 25/02/2012)

Kalau saya berharap ada media alternatif yang mengambil segmen premium dan human curated-
nya kuat. Karena sekarang dengan adanya social media, gosip cepat beredar. Nah, ada nggak 
satu tempat di mana media tersebut bisa mengkonfirmasi apakah itu berita hoax, apakah itu 
benar. Percuma mengejar kecepatan dan foto seadanya. Jadi prinsip jurnalistik harus tetap 
dipakai (Edi Taslim, Vice Director Kompas.com, wawancara, 13/03/2012)

Pada akhirnya, teknik pelaporan berita lokal akan jadi menarik untuk dibahas karena alasan jurnalistik. 
Belum lagi adanya perbedaan konteks, di mana tulisan/berita yang disajikan belum tentu dipahami 
konteksnya oleh pembaca di daerah lain. Untuk menghindari berita-berita palsu yang disebarkan 
pihak-pihak tak bertanggung jawab, maka di setiap daerah diperlukan adanya editor yang bertugas 
memastikan akurasi informasi/berita yang dilaporkan para citizen journalist, karena ini terkait dengan 
kredibilitas sebuah informasi.

Harus ada editorial policy, proses akurasi harus ada (bukan censorship). Yang paling kurang dari 
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media di Indonesia adalah kurang memberikan konteks yang jelas, makanya kita perlu kerjasama 
dengan komunitas di daerah untuk memberikan konteks. Simplifikasi juga perlu. Artinya, orang 
yang di Jakarta yang pengetahuannya tentang suatu daerah itu sangat minim, dia bisa mengerti 
konteksnya. Jadi semacam teaser (Enrico Aditjondro, Southeast Asia Editor at EngageMedia.org, 
wawancara, 19/03/2012)

Konteks bisa berupa macam-macam, bisa berupa data, grafik, tulisan yang lebih panjang (in-depth), 
memberikan tautan (link) ke sumber lain agar informasi tidak terputus. Prinsip jurnalistik perlu 
diterapkan, tapi mungkin tidak sekaku di media mainstream.

Yang penting harus ada kualitas, menyampaikan fakta secara benar. Terlalu beban juga kalau 
kita punya banyak kaidah. Yang penting jangan bohong, kaidahnya keterbukaan (Wimar Witoelar, 
Chairman at Intermatrix Communications, kolumnis media massa lokal dan internasional, 
wawancara, 06/03/2012)

Berbicara mengenai konteks, jangan sampai media alternatif tersebut nantinya hanya peduli atau 
hanya mengetahui isu lokal itu saja tanpa melihat cara pandang yang lebih besar.

Dari Sisi Bisnis

Independen
Sebuah media sejatinya independen. Artinya media seharusnya netral, tidak memihak pada kepentingan 
tertentu termasuk kepentingan pemilik atau pemasang iklan. Namun dari segi bisnis, media bisa saja 
ditunggangi untuk melayani kepentingan pihak tertentu yang dominan, contohnya pemasang iklan. Di 
sisi lain, sebuah perusahaan media tentu membutuhkan dana untuk menghidupi perusahaan. Selain 
dari pemilik modal, dana bisa didapat dari iklan. Oleh karena itu, media bisa saja sangat menjaga 
pemberitaan terkait perusahaan yang sering memasang iklan sehingga bisa terjadi bias di sini.

Harus ada etika yang dijaga ketat yaitu ‘tidak dikooptasi’ oleh sumber berita, melalui uang saku 
dan lainnya (Antyo Renjtoko, Langsat Network, wawancara, 06/03/2012)

Meskipun media alternatif diharapkan lebih independen, bisa saja media alternatif tersebut lama-lama 
menjadi mainstream. Sudah banyak contoh kasus terjadi, salah satu contohnya AOL yang membeli dua 
startups lokal yaitu Patch Media dan Going Inc.

Menurut saya, citizen journalism di Indonesia masih belum optimal. Yang ada sekarang media 
mainstream membuat program untuk citizen journalist agar bisa membantu mereka (Enrico 
Aditjondro (Southeast Asia Editor at EngageMedia.org, wawancara, 19/03/2012)

Bagaimana agar media alternatif yang berbasis komunitas/citizen journalism bisa tumbuh? Hal ini perlu 
dipikirkan dari sisi bisnisnya agar bisa hidup, karena permasalahan media-media lokal, terutama yang 
tidak publik, adalah masalah pembiayaan yang sampai sekarang sulit diatasi.

Nggak gampang buat media alternatif baru dengan gaya baru, kurasi tinggi, fotonya bagus, itu 
berarti pola kerjanya berbeda. Punya modal tapi kalau lima tahun nggak bisa apa-apa percuma 
juga. Jadi business plan-nya juga penting (Edi Taslim, Vice Director Kompas.com, wawancara, 
13/03/2012)

Model pembiayaannya mungkin bisa dengan mencari sponsor dari publik. Dan media alternatif tidak 
harus berangkat dari nol, membuat dan menyiapkan semuanya dari bawah. Artinya media alternatif 
tersebut nanti bisa saja memakai tools yang sudah ada, kemudian dikembangkan lagi. Aspek bisnis 
pada media alternatif diharapkan juga berlaku lokal. Karena konten yang diangkat adalah konten lokal, 
maka  bisnisnya pun harus lokal. Untuk bisa bertahan, media tersebut nantinya harus mencari pemodal 
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lokal. Bentuknya bisa dengan mencari iklan yang materi/kontennya lokal. Tujuannya adalah agar bisnis 
lokal menjadi hidup dan konten lokalnya juga terangkat. Lagipula, jika iklan yang dipasang bukan iklan 
yang materinya lokal, kemungkinan orang di luar daerah tidak akan tertarik untuk berinvestasi.

Model OhMyNews.com yang di Korea mungkin bisa ditiru untuk pembiayaannya, dengan 
crowdfunding (Budi Putra, Director of Indonesia and Southeast Asia Viki.com, wawancara, 
25/02/2012)

Konsep crowdfunding adalah mengajak sebanyak mungkin orang (publik) untuk mendonasikan 
uangnya secara sukarela dengan jumlah yang tidak ditentukan. Dana tersebut nantinya dipakai untuk 
mendanai proyek, startup, atau layanan. Jadi model yang bisa dipakai untuk membuat sebuah media 
alternatif baru adalah dengan mengkombinasikan crowdfunding dan kontribusi dari para relawan dan 
profesional untuk sumber beritanya.

Salah satu situs citizen journalism di Korea Selatan, OhMyNews, dulu pernah mengalami kekurangan 
dana yang sangat besar, lalu mereka meminta donasi publik untuk membantu pendanaan. Saat itu 
dibutuhkan 100.000 orang untuk mendonasikan hampir $ 8 per bulan agar keuangan perusahaan 
stabil. Dalam waktu kurang dari 24 jam setelah pengumuman dibuat, ada 1.100 pembaca yang mau 
mendonasikan uangnya, sementara 1.825 lainnya berjanji komitmen untuk berkontribusi84.

Untuk Indonesia, model crowdfunding tampaknya masih belum begitu familiar. Sampai sejauh ini, 
mereka yang sudah mencoba mencari pendanaan dengan model crowdfunding adalah film “Demi 
Ucok”. Film yang menceritakan tentang perkawinan di Batak ini membutuhkan uang Rp 1 miliar agar 
film ini bisa tayang di jaringan bioskop nasional. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk semua 
keperluan film Demi Ucok untuk bisa ditayangkan di bioskop. Mereka membuka model pendanaan 
crowdfunding selama Januari - Juni 2012, tepatnya mencari 10.000 co-producer yang akan bersama-
sama mendukung film ini masuk bioskop. Hingga saat ini, baru 20 persen target yang tercapai85. 

Selain film Demi Ucok, ICT Watch pun melakukan hal yang serupa. Untuk mendanai pembuatan film 
dokumenter Linimas(s)a edisi 2, ICT Watch membuka mekanisme crowdfunding selama satu bulan 
hingga Juni minggu ke-3 2012. Karena waktunya terlalu singkat, jangka waktu donasi kemudian 
diperpanjang hingga akhir Agustus 2012. Film Linimas(s)a adalah  film dokumenter yang mengisahkan 
tentang bagaimana masyarakat Indonesia dengan segala tantangan dan keterbatasan, mampu 
memberdayakan diri maupun masyarakat sekitarnya dengan menggunakan Internet. Film ini murni 
untuk keperluan edukasi, non-profit dan boleh digandakan dan didistribusikan seluas-luasnya oleh 
siapapun tanpa dipungut biaya apapun86. Target pengumpulan donasi crowdfunding tersebut adalah 
Rp 100 juta, dan pada akhir Agustus 2012 donasi yang berhasil dikumpulkan baru mencapai 33 persen.

Dari Sisi Teknologi

Kolaborasi Layanan
Selain kriteria yang disebutkan di atas, platform teknologinya juga harus dipikirkan. Percuma saja 
kalau informasinya bagus dan bermanfaat tetapi tidak tersedia akses bagi publik untuk mendapatkan 
informasi tersebut.

Dari sisi teknologi, sebuah media alternatif baru nantinya diharapkan bisa mengintegrasikannya 
dengan tools atau layanan yang sudah ada sekarang ke dalam satu platform yang terpusat, bisa diakses 
secara mobile, dan simpel. Istilahnya cross-platform.

84  Leah Betancourt, Mashable. Is Crowdfunding the Future of Journalism? Retrieved on April 29, 2012 from 
http://mashable.com/2009/07/16/crowdfunded-news/
85  Demi Ucok. Retrieved on July 3, 2012 from http://demiapa.com 

86  ICT Watch. Yuk, Saweran Rp 50 ribu untuk Linimas(s)a 2. Retrieved on July 3, 2012 from http://
linimassa.org/2012/05/15/linimassa-crowdfunding/ 
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Selain tulisan, orang harus bisa submit video atau laporan suara yang direkam sebagai podcast, 
lalu laporan itu bisa di-“LIKE” oleh pembaca misalnya dengan fitur thumb-up/down. Jadi nanti bisa 
dilihat laporan terbaik dari siapa. Itu sangat relevan dan teknologinya juga sangat memungkinkan 
(Budi Putra, Director of Indonesia and Southeast Asia Viki.com, wawancara, 25/02/2012) 

Platform yang bisa dijadikan alternatif ya semacam Ushahidi. Di luar yang itu, mungkin bisa 
mengintegrasikannya dengan layanan perusahaan kapitalis yang dulunya “garage companies” 
misalnya Twitter, Facebook, YouTube, bahkan Google (Antyo Renjtoko, Langsat Network, 
wawancara, 06/03/2012)

Ushahidi adalah sebuah platform Content Management System (CMS) yang bisa digunakan untuk 
pemetaan data informasi seperti peristiwa tertentu  berdasarkan laporan yang disampaikan melalui 
web dan ponsel. Konsep yang dipakai adalah konsep crowdsourcing sebagai pemetaan aktivis, yaitu 
kombinasi aktivisme, jurnalisme warga dan informasi geospasial peristiwa dari seluruh dunia87. 

4. Refleksi dan Kesimpulan

Selama masyarakat masih membutuhkan informasi, maka media akan  tetap dibutuhkan. Di tengah 
adanya konglomerasi kepemilikan media mainstream, media alternatif tetap dibutuhkan sebagai salah 
satu pilihan sumber informasi yang andal. Bentuk media alternatif yang diharapkan antara lain:

•	 Dapat menggabungkan atau mengkolaborasikan beberapa tools dan layanan yang sudah ada 
saat ini (cross-paltform). Artinya, masyarakat bisa melapor lewat beragam saluran teknologi. 

•	 Konten yang diangkat media alternatif tersebut harus yang bersifat hyperlocal, yaitu konten 
lokal dari tiap daerah dimana setiap pewarta warga (citizen journalist) bisa digerakkan dan 
diajak untuk berkontribusi menyumbangkan informasi. Namun demikian kaidah jurnalistik 
tetap harus diperhatikan sehingga harus ada proses akurasi di setiap pelaporan. 

•	 Dari segi bisnis, media alternatif tersebut harus independen, netral dan tidak memihak pada 
kepentingan tertentu. Bisnis yang dikembangkan pun harus lokal. Karena konten yang diangkat 
adalah lokal, maka  bisnisnya pun harus lokal. Bentuknya bisa dengan mencari iklan yang 
kontennya lokal. Pendanaan lainnya bisa dengan menggunakan mekanisme crowdfunding, 
yaitu mengajak sebanyak mungkin orang (publik) untuk mendonasikan uangnya secara 
sukarela dengan jumlah yang tidak ditentukan dan tidak boleh ada intervensi di dalamnya.

Dengan perkembangan informasi teknologi dan perkembangan industri media yang sangat dinamis, 
banyak celah untuk menyediakan alternatif informasi yang lebih dekat dan relevan dengan warga. Yang 
telah dipaparkan diatas adalah kriteria-kriteria yang dibutuhkan oleh media alternatif online agar dapat 
menjadi sumber informasi di luar media mainstream. Selain diharapkan dapat menyediakan informasi 
yang lebih relevan untuk warga, keberadaan media alternatif juga dapat menjadi satu kanal untuk 
meningkatkan literasi media pada warga, sehingga pada akhirnya warga dapat memilah informasi 
dengan lebih baik.

87  http://ushahidi.com/products/ushahidi-platform
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Jaringan Radio Komunitas (JRK) NTB

1.  Pendahuluan 

1.1.    Latar Belakang
Kegiatan komunikasi perlu dilihat sebagai suatu tindakan dalam masyarakat. Setiap tindakan manusia 
dapat dibedakan dalam kerangka budaya, baik dalam dimensi estetik maupun etik. Artinya, tindakan 
budaya pada dasarnya terdiri dari dua macam, yaitu tindakan estetis dan tindakan etis. Dimensi estetis 
dan etis bersumber dari nilai budaya suatu masyarakat. Nilai budaya dapat bersumber dari budaya 
besar dan budaya kecil (sub-culture ataupun counter-culture), atau budaya elit dan budaya rakyat, atau 
budaya tinggi maupun budaya massa. Setiap orang mengadopsi nilai budaya dari proses sosialisasi 
dan internalisasi. Perbedaan sosialisasi dan internalisasi dan sumber nilai budaya akan melahirkan 
pola tindakan yang khas seseorang dalam masyarakat.

Pada sisi lain tindakan manusia secara umum bersumber dari pola yang berkecenderungan sosio-
patologis. Kecenderungan sosio-patologis ini dapat berkembang dari kecenderungan psiko-
patologis orang yang berpengarah dalam kolektivitas, atau nilai menyimpang yang bersifat dominan. 
Kecenderungan psiko-patologis misalnya kekejamanan, kebohongan, ketamakan, dan lainnya. 
Kecenderungan sosio-patologis dari nilai menyimpang (deviation) misalnya kecenderungan kolonial di 
Indonesia yang hidup kembali semasa era Orde Baru, seperti politik pecah belah, pemupukan saling 
mencurigai, kooptasi institusi masyarakat oleh negara dan lainnya. Atau norma kinship yang dianggap 
baik dalam setting komunitas tradisional manakala diterapkan dalam public office modern kemudian 
melahirkan sosiopatologis korupsi dan nepotisme.

Tindakan lainnya dapat berupa respon yang bertolak dari citra (image). Komunikasi organisasi 
dikembangkan dengan maksud menumbuhkan citra positif terhadap organisasi. Dari citra khalayak 
ini kemudian diharapkan terbentuk sikap positif dan dari sini lahir tindakan positif dari masyarakat 
terhadap organisasi. Kepercayaan terlalu besar terhadap kekuatan komunikasi untuk membentuk 
citra, dapat menjadikan pelaku komunikasi mengutamakan propaganda dan mengabaikan realitas. 
Dari sini perlu dipertegas paradigma yang mendasari komunikasi, apakah dibangun pada orientasi 
ideologi ataukah pada realitas (empiris). Logika paradigma ini biasa dilihat pada norma otoritarianisme 
dan libertarianisme yang menjadi dasar orientasi yang dijalankan dalam komunikasi organisasi.

Norma otoritarianisme menjadikan ideologi sebagai basis kegiatan komunikasi. Sedang libertarianisme 
sebaliknya menempatkan realitas sosial sebagai basis komunikasi. Pilihan paradigmatis dalam 
komunikasi ini membawa implikasi ke dalam berbagai dimensi kehidupan sosial (politik, ekonomi dan 
sosial). Ciri telanjang dari otoritarianisme adalah pemaksaan (coercion), sementara dari libertarianisme 
adalah negosiasi sosial.

Demikianlah ada tiga macam tindakan, pertama tindakan budaya, kedua tindakan sosiopatologis, 
dan tipe ketiga tindakan responsif, suatu segitiga yang saling mempengaruhi. Kegiatan komunikasi 
organisasi pada dasarnya berusaha mempengaruhi tindakan tipe ketiga, yaitu dengan menyampaikan  
informasi yang ditujukan untuk membentuk citra positif. Komunikasi semacam ini dapat terjerumus 
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kepada orientasi kepentingan sendiri, dapat berupa kepentingan pragmatis maupun ideologis. 
Orientasi ini menciptakan komunikasi yang bersifat top-down yang mengabaikan realitas sosial.

Pelaku komunikasi organisasi tidak berada di ruang hampa, sebab setiap khalayak sasaran mengacu 
kepada norma budaya tertentu, dan/atau kecenderungan sosio-patologis. Mengasumsikan bahwa 
hasil (outcome) dari suatu informasi berupa citra yang diharapkan, dan untuk selanjutnya melahirkan 
tindakan yang sesuai dengan kepentingan organisasi, sering tidak terwujud. Untuk itu setiap 
pelaku komunikasi organisasi perlu membaca norma budaya masyarakat sasaran, dan kemudian 
menempatkan (projecting) citra yang akan dibentuk ke dalam platform budaya tersebut. Dengan 
kata lain, informasi tidak boleh bertentangan dengan norma budaya. Kalau ada perbedaan, perlu 
berlangsung proses negosiasi sosial sampai tercapai tahapan konsensus. Dalam basis konsensus ini 
citra sosial dapat terbentuk.

Sedang masalah sosio-patologis lebih sulit dihadapi, sebab faktor-faktor yang membentuknya berasal 
dari konstelasi bersifat struktural, dan berada di balik (beyond) bagian gelap struktur resmi dalam 
kehidupan kenegaraan. Pada masa Orde Baru di Indonesia, kita menghadapi struktur resmi yang 
bertolak dari norma/ideologi militerisme. Ideologi dalam wujud resmi muncul melalui jargon-jargon 
semacam dwifungsi ABRI, ABRI anak rakyat, dan semacamnya. Di balik struktur resmi berlangsung 
praksis pada struktur “gelap” sebagai ideologi kekerasan, pemaksaan, pemusnahaan manusia, dan 
semacamnya. Jika suatu organisasi di Indonesia dicitrakan berada di dalam platform konstelasi struktur 
“gelap”, dengan sendirinya upaya komunikasi juga harus membersihkan citra ini lebih dulu. Sering 
kesadaran tentang konstelasi ini tidak dipunyai, sehingga pelaku komunikasi menjalankan operasinya 
seolah berada di ruang normal. Atau kalau pun pelaku komunikasi menyadari hal ini, energi (dana dan 
personel) untuk strategi komunikasi harus lebih besar, hal yang mungkin tidak dapat diterima pihak 
manajemen.

Pelaku komunikasi di Indonesia menghadapi masalah yang lebih rumit dibanding profesional yang 
sama dari negara yang sudah menganut norma libertarianisme. Masalah yang dihadapi adalah dalam 
hal paradigma yang mendominasi alam pikiran pelaku organisasi. Dengan pengaruh pasar bebas, 
suka atau tidak suka, para eksekutif di Indonesia jelas bergerak dalam platform libertarianisme. Dalam 
platform ini setiap tindakan sosial harus berdasarkan negosiasi. Tetapi sering terjadi, alam pikiran 
otoritarianisme sebagai dasar berbagai organisasi di Indonesia yang berada dalam lanjutan platform 
struktur “gelap” Orde Baru. Untuk itu kecenderungan penggunaan kekuasaan, bukan atas dasar 
kebenaran realitas. Apapun yang dilakukan oleh pelaku organisasi selama masih bertolak dari prinsip 
dan konsep konvensional, tidak akan ada artinya. Buku pintar atau teks tentang teknik komunikasi, 
pada dasarnya konsep yang ditarik dari dan hanya sesuai diterapkan pada latar masyarakat dan negara 
dengan norma libertarianisme.

Dari situasi makro yang dihadapi para pelaku komunikasi di Indonesia, tidak pelak tuntutan 
profesionalismenya bukan hanya dari aspek teknis (technicalities) komunikasi. Tetapi lebih jauh untuk 
mengembangkan tingkat intelektualitas, guna melakukan analisis sosial budaya dalam perspektif 
ekonomi dan politik, tentunya memerlukan upaya di luar teknik komunikasi.

Dari paparan latar belakang di atas maka kami anggap perlu untuk melakukan riset tentang “Penggunaan 
Radio Komunitas Sebagai Media Sosialisasi PNPM Dalam Penyampaian Informasi Kepada Masyarakat 
Lombok”. Dari hasil riset kami ini, akan Nampak hasil yang ingin kami capai yaitu seberapa jauh peran 
radio komunitas sebagai media sosialisasi untuk Program PNPM yang saat ini sedang mempunyai rating 
yang tinggi diantara program-program pemerintah, khusunya kami yang berada di Pulau Lombok.

1.2.  Alasan Pemilihan Topik 
Penelitian mengenai penggunaan radio komunitas sebagai media sosialisasi program PNPM (Program 
Nasional Pemberdayaan Masyarakat) yaitu salah satu program yang dikeluarkan oleh pemerintah yang 
berbasis kepada masyarakat. Program PNPM ini dikatakan berbasis pada masyarakat karena mulai 
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dari tahap perencanaan, persiapan sampai dengan pelaksanaan dilakukan oleh masyarakat, sehingga 
program ini mempunyai asas yaitu dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Jadi 
program PNPM merupakan milik masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan 
menekan angka kemiskinan.

Sesuai dengan amanah atau tujuan dari di luncurkannya program PNPM ini, maka sangat besar sekali 
peran dari masyarakat dalam mengawasi berjalannya program PNPM, sehingga penyelewengan 
anggaran tersebut tidak akan terjadi. Salah satu alternatifnya adalah keikutsertaan dari radio komunitas 
sebagai penyalur informasi kepada masyarakat tentang program PNPM, sehingga transparansi dari 
program PNPM dapat di nikmati oleh masyarakat melalui siaran radio komunitas.

Karena kita harus menyadari bahwa tidak semua lapisan masyarakat yang mendapatkan informasi 
tentang PNPM jika hanya dilakukan melalui forum musyawarah untuk media sosialisasinya. Tentunya 
hanya tokoh-tokoh masyarakat yang akan di undang dalam sosialisasi tersebut, namun masyarakat 
yang masih primitif dan berada di daerah pedalaman tentunya tidak akan mengetahui informasi 
tentang PNPM jika tidak disosialisasikan melalui radio komunitas.

Penelitian tentang ini belum pernah dilakukan khususnya di daerah Nusa Tenggara Barat, sehingga 
kami sangat merasa tergugah untuk melakukan riset tentang topik di atas. Karena kami melihat 
eksistensi radio komunitas dalam menyampaikan informasi kepada komunitasnya tetap dilakukan oleh 
JRK – NTB terutama dalam program PNPM, yang mana kita ketahui bahwa radio komunitas mempunyai 
ikatan kuat dengan program PNPM melalui kontrak kerjasama dalam penyampain informasi kepada 
masyarakat sekitarnya dan monitoring pelaksanaan program PNPM.

Dengan adanya penelitian ini kami berharap dapat mengetahui apakah masyarakat Nusa Tenggara 
Barat mempunyai pengetahuan yang lebih tentang program PNPM sehingga hal ini akan menjadi 
indikator keberhasilan dari radio komunitas dalam menyampaikan informasi kepada komunitasnya 
atau masyarakat sekitarnya. 

1.3.  Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin  kami capai dalam penelitian atau riset ini adalah untuk mengetahui 
“Bagaimana radio komunitas digunakan sebagai media sosialisasi PNPM dalam penyampaian informasi 
kepada masyarakat Lombok”.

1.4.  Mengapa Masyarakat Perlu Tahu
Hak atas informasi dari pemerintah dalam hal informasi mengenai Program Nasional Pemberdayaan 
masyarakat (PNPM) yang sedang dilaksanakan di NTB. Kami merasa masyarakat terutama yang berada 
di komunitas kami harus mendapatkan informasi mengenai hal tersebut secara jelas. Radio komunitas 
di Lombok telah menjalin hubungan yang erat dengan PNPM dalam bentuk ikatan kerjasama dalam 
sosialisasi dan monitoring program ini.

Selain itu riset ini juga akan menjadi landasan yang positif bagi masyarakat dan pemerintah dalam 
mengetahui penggunaan radio komunitas merupakan media sosialisasi yang tepat dalam penyampain 
informasi kepada masyarakat Lombok pada khususnya dan masyarakat NTB pada umumnya.

2.  Teori atau Perspektif yang Digunakan

2.1.  Media: Berjuang menjaga res publica
Istilah ‘media’ berasal dari bahasa Latin (tunggal: medium) yang berarti sesuatu ‘di antara’ atau 
‘muncul secara publik’ atau ‘dimiliki oleh publik’—sebuah locus publicus, ruang publik. Dengan 
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demikian, hakikat media tidak dapat dipisahkan dari keterhubungan antara ranah publik dan privat. 
Media menghubungkan dua wilayah ini untuk menciptakan atau menemukan kemungkinan (atau 
ketidakmungkinan) agar kita dapat bergerak menuju hidup bersama.88 Dalam pemahaman ini, apa 
yang disebut sebagai media terbentang cukup luas mulai dari arena fisik seperti pengadilan, alun-alun, 
teater, tempat-tempat pertemuan hingga televisi, surat kabar, radio, dan ruang-ruang interaksi sosial 
lainnya. Media memainkan peran sentral di dalam perkembangan masyarakat kita, oleh karena itulah, 
media kemudian menjadi terkontestasi. Mengendalikan media telah menjadi semakin identik dengan 
mengendalikan publik dalam konteks wacana, kepentingan, bahkan selera (Curran, 1991). Prinsip dasar 
media, baik secara fisik maupun non-fisik, telah bergeser dari sebuah medium atau mediator ranah 
publik yang memungkinkan keterlibatan kritis warganya (Habermas, 1984, 1987, 1989) ke sekadar alat 
untuk kekuasaan demi ‘merekayasa kesadaran’ (Herman dan Chomsky, 1988). Pendapat ini sangat 
penting untuk memahami dinamika media saat ini—khususnya media massa dalam bentuk apapun.

Media dan akses terhadap informasi merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan 
masyarakat. Media seharusnya menyediakan sebuah ruang dimana publik dapat secara bebas 
berinteraksi dan terlibat dalam hal-hal yang memiliki kaitan dengan publik—res publica. Dengan 
menggunakan istilah Habermas, media adalah penciptaan ‘ranah publik’ (Habermas, 1989; 2006) yang 
tidak hanya mementingkan media saja, tapi juga mementingan keterlibatan publik dalam demokrasi 
seperti sekarang ini, dimana kebebasan berpendapat merupakan suatu hal yang sangat krusial. Hal 
yang penting dalam mengaitkan apa yang publik dan apa yang privat adalah adanya jaringan untuk 
mengkomunikasikan informasi dan gagasan. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh media, gagasan-
gagasan pribadi pada akhirnya akan menjadi opini publik dalam waktu yang cenderung singkat. Ini 
penting bukan saja untuk memahami bagaimana rasionalitas publik ‘direkayasa’ dan bahwa harus ada 
perhatian yang lebih teliti dalam memandang batasan antara ranah privat dan ranah publik; tetapi juga 
petunjuk bahwa apa yang disebut ‘publik’ selalu erat terkait dengan politik (Habermas, 1989). Apa yang 
ideal menurut Habermas, adalah tersedianya kanal-kanal komunikasi yang ‘tidak menyimpang’ (1984). 
Ketersediaan kanal-kanal ini penting sebagai alat emansipasi untuk berpartisipasi dalam ranah publik 
(1989) - dimana seseorang dapat berinteraksi dengan anggota masyarakat luas lainnya.

Program Pemberdayan Masyarakat Mandiri (PNPM) merupakan sebuah program    penanggulangan 
kemiskinan Pemerintah Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan 
kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan, dengan mendorong kemandirian masyarakat 
di dalam proses penghambilan keputusan maupun di dalam pengelolaan pembangunan yang 
dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. PNPM tersebut dilaksanakan di seluruh Indonesia, tepatnya 
di 37 provinsi yang tersebar ke pelosok negeri dari Sabang sampai Merauke.

Sedangkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), PNPM tersebut dilaksanakan di 8 
Kabupaten    Kotamadya, dan    sekarang kurang lebih sudah dilaksanakan sekitar 8 tahun sejak 
dimulai pada tahun 2005 lalu. Dan hasil dari pelaksanaan PNPM ini cukup dirasakan oleh masyarakat 
di sini dan bahkan masyarakat sangat terbantu oleh PNPM ini. Masyarakat saat ini malah banyak sekali 
yang mengharapkan proses yang direncanakan oleh PNPM juga dipakai oleh program lain maupun 
program pemerintah melalui muspenda. Karena cukup efektif hasil-hasil perencanaan maupun 
pelaksanaan yang dilakukan PNPM ini.

Namun pada realita yang sering kita temukan adalah penggunaan media sebagai alat penyampaian 
informasi kepada masyarakat kalangan bawah terlebih untuk program PNPM yang bersentuhan 
langsung dengan masyarakat sering diabaikan. Padahal jika kita melihat peranan media lokal seperti 
radio komunitas, ini adalah sebagai tempat masyarakat kalangan bawah mulai berpendapat dan 
mencurahkan sekaligus menerima informasi terkait dengan kebijakan pemerintah, perekonomian dan 
program-program pemerintah sebagai sarana akses informasi yang tidak membutuhkan biaya besar 
cukup dengan mendengarkan radio.
88  Paragraf ini merupakan rangkuman besar dari presentasi yang disampaikan Dr. B. Herry-Priyono, SJ., di 
Yogyakarta selama training metodologi untuk sebuah studi kasus dalam riset media, sebagai bagian dari project 
ini dilangsungkan pada tanggal 5/10/11
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3. Studi Kasus

3.1.  Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara atau tindakan yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh, 
mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data. Dalam penelitian ini metode yang kami gunakan 
adalah metode kualitatif.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bukan menggunakan angka. Metode 
ini perolehan datanya dilakukan dari wawancara, notulen rapat, dokumen, dan prasasti yang bisa 
digunakan dalam pengambilan dan sebagai sumber data.

3.2.  Instrumen Penelitian
Penelitian yang kami lakukan ini dalam pengambilan datanya membutuhkan instrumen yang tepat 
sehingga data yang kami dapatkan nantinya menjadi lebih valid. Sehingga instrumen yang kami 
gunakan dalam penelitian ini yang kami rasa cukup membantu dalam pencapaian tujuan penelitian 
adalah wawancara.

Wawancara merupakan sejumlah pertanyaan-pertanyaan tentang penelitian kepada orang yang 
menjadi narasumber dalam penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan wawancara yang akan kami ajukan 
kepada narasumber nantinya dalam mencapai tujuan dari penelitian/riset ini.

3.3.  Profil Singkat Narasumber
Dalam mencapai tujuan dari penelitian ini dengan metode kualitatif dan menggunakan instrumen 
wawancara, kami membutuhkan narasumber. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian 
atau riset kami ini adalah sebagai berikut:

1.  Drs. Muhammad Rusdi (Pelaku PNPM Lombok Tengah) - seorang Paskab PNPM di wilayah 
Lombok Tengah. Beliau bertugas menjadi Paskab (fasilitator Kabupaten PNPM) di Lombok 
tengah sejak tahun 2010, dan pendidikan terakhirnya S1.

2.  L. Juli Hidayat ST (Penggiat Radio Komunitas) - seorang penanggung jawab radio komunitas 
Gelora FM Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Beliau memulai mendirikan Rakom 
Gelora FM pada tanggal 24 Desember 2005. Beliau lulusan UNRAM Jurusan Teknik Sipil pada 
tahun 2002.

Pendengar Radio Komunitas
1.  Wisdy Al-Bayani adalah seorang guru di SLTP di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten 

Lombok Utara, dan pendidikan terakhir beliau adalah Sarjana Pendidikan.

2.  Dende Mustiara adalah seorang pedagang kaki lima yang berada di di Kecamatan Bayan, 
Kabupaten Lombok Utara. Beliau juga ikut aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di 
desa Sukadana. Pendidikan terakhirnya adalah SMA.

3.  Munawar adalah seorang pendengar radio komunitas Primadona FM yang berasal dari Desa 
Sembalun, Lombok Timur. Beliau juga seorang pedagang biasa.

4.  Ibu Irasip adalah seorang ibu rumah tangga yang berada di Desa Bayan, Kecamatan Bayan, 
Kabupaten Lombok Utara. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga.

3.4.  Profil JRK Nusa Tenggara Barat
Jaringan Radio Komunitas Nusa Tenggara Barat (JRK NTB) berdiri sejak April 2001. Sampai dengan 
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saat ini telah berdiri 34 Stasiun radio komunitas yang tersebar dihampir seluruh Kabupaten/Kota dan 
telah menghimpun diri dalam Jaringan Radio Komunitas Nusa Tenggara Barat (JRK NTB) yang telah 
dideklarasikan pendiriannya sebagai Konfederasi dari Federasi Jaringan Radio Komunitas Indonesia.
Visi JRK NTB
Komunitas memperoleh, mengelola, dan menyampaikan informasi sehingga kesejahteraan tercapai 
secara adil, terbuka, demokratis, dan berkelanjutan.

Misi JRK NTB
•	   Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi komunitas bertumpu pada sumber 

daya alam dan sumber daya manusia yang arif, kreatif, dan inovatif.
•	   Menyelenggarakan penyiaran radio komunitas secara berkelanjutan dan berbasis 

kebutuhan komunitas.
•	   Membangun dan memperkuat organisasi dan dan menggalang kemitraan yang 

konstruktif.

Tujuan JRK NTB
Memajukan anggota agar berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat NTB yang terbuka, sejahtera, 
demokratis, dan berkeadilan menuju kemandirian.

Fungsi JRK NTB
•	 Representasi keberadaan radio komunitas di NTB
•	 Wahana penguatan anggota
•	 Wahana advokasi
•	 Wahana kemitraan
•	 Membangun penguatan jaringan

Jaringan Organisasi
a.  Internasional
 AMARCH (Asosiasi Radio Komunitas Asia Pasifik)
b.  Nasional

•	 Jaringan Radio Komunitas Indonesia
•	 CRI-COMBINE
•	 Tifa Foundation

c.  Lokal
•	 Yayasan Kerja Permukiman Rakyat
•	 Santiri Foundation
•	 Koalisi untuk Lombok Barat Sehat
•	 Badan Informasi dan Komunikasi NTB
•	 Kantor Informasi dan Komunikasi Lobar
•	 Islamic Relief
•	 Yayasan Gagas Mataram
•	 Badan Keluarga Berencaran dan Pemberdayaan Perempuan Lobar

Kegiatan JRK NTB
JRK (Jaringan Radio Komunitas) NTB dalam kurun kepengurusan 2011 – 2016 dengan haris keputusan 
Musda pada kegiatan Jambore tanggal 26-29 Mei 2011 lalu bertempat di desa Tete Batu, Kecamatan 
Sikur, Lombok Timur telah melakukan berbagai kegiatan antara lain:

•	 Kongres II di Lembang, Bandung 
•	 Rakerda JRK NTB dengan menyusun kepengurusan dan program lainnya 
•	 Menghadiri berbagaia undangan diskusi tentang PNPM di RRI Mataram
•	 Menghadiri undangan forum diskusi Keketuaan Asean 2011 di Hotel Lombok Raya Mataram
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3.5.  Peran Radio Komunitas terhadap PNPM
Dalam wawancara yang dilaksanakan oleh tim riset dari JRK NTB dengan pengelola rakom yang di 
wakili oleh radio komunitas Gelora FM, Keruak, Kabupaten Lombok Timur dengan mengangkat tema 
“Peranan Radio Komunitas Terhadap Proses Sosialisasi PNPM di Lombok”.

Dalam wawancara yang diselenggarakan di studio Gelora FM pada hari Minggu 3 Juni 2012, 
penanggungjawab rakom Gelora FM Lalu Juli Hidayat, ST memberikan berbagai informasi terkait 
kerjasamanya dengan PNPM. Juli Hidayat menceritakan perjalanan rakom Gelora FM yang mulai berdiri 
pada akhir 2005 sampai dimulainya kerjasama dengan PNPM dalam menyebarluaskan informasi PNPM 
kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Keruak. Rakom Gelora FM mulai mendapatkan informasi 
tentang keberadaan PNPM dari pengurus JRK NTB pada tahun 2009. Kerjasama yang dijalin dengan 
PNPM Mandiri mulai terlaksana semenjak September 2009 sampai tahun 2011.

Kerjasama tersebut difasilitasi oleh JRK NTB dan CRI dengan Tim Pengendali PNPM Pusat. Setelah 
kerjasama dengan PNPM dilanjutkan ditingkat Kabupaten pada pertengahan 2011 sampai 
sekarang. Adapun bentuk kerjasama PNPM dengan Rakom Gelora FM, diantaranya; sosialisasi 
kegiatan PNPM dalam bentuk Iklan Layanan Masyarakat (ILM), dialog interaktif dengan Pelaku 
PNPM dan masyarakat di wilayah sekitar, peliputan berita kegiatan PNPM, dan pembuatan 
buletin bulanan. Untuk penyiaran (penayangan) konten PNPM, dibagi menurut jenisnya. Untuk 
ILM ditayangkan 10 kali/hari, berita dua kali/hari, dialog interaktif 1 kali/minggu dan penerbitan 
bulletin setiap bulannya. Pembagian materi penyiaran sosialisasi PNPM ini, bertujuan untuk 
dapat meningkatkan konsentrasi pendengar terhadap informasi-informasi yang disampaikan 
radio Gelora FM (Lalu Juli Hidayat, Penanggungjawab Gelora FM)

Ketika kami tanya perihal manfaat penyiaran program PNPM melalui radio komunitas, L Juli Hidayat 
menjelaskan bahwa perubahan pola pikir atau pandangan masyarakat tentang program PNPM mulai 
berubah.

Masyarakat di Kecamatan Keruak, yang didominasi oleh petani dan nelayan, perlu membutuhkan 
pengaturan waktu yang sesuai dengan jadwal aktivitas mereka. Dengan gencarnya penayangan 
sosialisasi PNPM di rakom Gelora FM, sangat membantu dan bermanfaat bagi warga. Pasalnya selama 
ini, mereka hanya mendengar PNPM itu hanya sebagai program dana hibah atau proyek pemerintah. 
Namun semenjak digaungkan citra PNPM di radio komunitas, memberikan sebuah efek yang berbeda 
dengan sebelumnya. Warga masyarakat dapat mengetahui semua program dan kegiatan yang 
dilaksanakan PNPM di wilayah mereka. Di samping itu, dengan peranan PNPM, memberikan perubahan 
kepada masyarakat, baik dari segi perekonomian, kesejahteraan, dan keswadayaan (Lalu Juli Hidayat, 
Penanggungjawab Gelora FM)

Lalu Juli Hidayat ST memaparkan pula manfaat yang dirasakan bagi radio komunitas itu sendiri, yaitu 
adanya dukungan material yang mampu menghidupi dan menggerakkan operasional dari radio 
komunitas itu sendiri.

Dalam mencukupi kebutuhan dana oprrasional sebelum menjalin dengan PNPM sangat 
memperihatinkan. Sehingga muncul sebuah argumen “Sekali di Udara, 3 Bulan di Darat”. Maksud 
dari moto di atas mencerminkan sangat sulitnya penghidupan dan menghidupkan sebuah radio 
komunitas. Hal ini disebabkan sumber dana sangat terbatas, karena radio komunitas dilarang 
beriklan komersial di dalam UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Sedangkan bila kita mau 
merujuk kepada komunitas warga sekitar, mereka juga dalam kondisi perekonomian yang 
tidak stabil. Itulah yang patut disyukuri, karena adanya kerjasama dengan PNPM, memberikan 
dampak yang sangat luas bagi keberlangsungan kehidupan radio komunitas (Lalu Juli Hidayat, 
Penanggungjawab Gelora FM)
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3.6.  Peran Radio Komunitas terhadap Warga NTB
Dalam mendukung riset yang kami lakukan mengenai peran radio komunitas sebagai media sosialisasi 
dalam menyampaikan informasi tentang program PNPM di wilayah NTB, kami melakukan wawancara 
dengan para pendengar radio komunitas yang kami lakukan pada tanggal 28 Mei 2012, dengan 
wawancara interaktif melalui penyiaran radio dengan mengangkat tema tentang PNPM.

Hasil wawancara interaktif kami ini adalah bahwa sebagian besar warga pendengar radio komunitas 
tahu tentang program PNPM ini dan itupun didapatkan melalui penyiaran radio komunitas itu sendiri. 
Di bawah ini adalah kutipan hasil wawancara ketika ditanya mengenai seberapa sering mendengarkan 
radio komunitas dan pengetahuan mengenai program PNPM:

Pernah, saya mendengarkan siaran tentang PNPM di radio komunitas, sering mendengarkan, 
PNPM bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat, penting sekali penyiaran PNPM 
melalui Rakom sehingga masyarakat mengetahuinya, apa itu PNPM (Wawancara responden)

Adapun pendengar yang lain juga mengatakan hal senada, yaitu:

PNPM itu program yang diusulkan oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang tujuannya untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bersifat terbuka atau transparan (Wawancara 
responden)

PNPM itu tidak ada yang ditutupi, terbuka itu yang kami dapatkan dari radio komunitas. 
Kepada radio komunitas agar informasi tentang PNPM itu disiarkan lebih rinci lagi terutama 
mengenai anggaran dana masing-masing desa, sehingga masyarakat mudah dalam melakukan 
pengawasan (Wawancara responden)

Dari para pendengar radio komunitas yang masuk dalam dialog interaktif ini, hampir semuanya 
tahu tentang Program PNPM melalui radio komunitas. Namun ada salah seorang pendengar radio 
komunitas itu sendiri ketika kami tanya perihal Apa yang anda ketahui tentang Program PNPM dan 
pernahkah mendengarkan Penyiaran PNPM lewat radio komunitas? Beliau menjawab: 

Kurang paham dengan PNPM, kurang bersosialisasi melaui radio komunitas. Karena tidak semua 
dari kita akan hadir dalam rapat sosialisasi program PNPM di kantor-kantor desa, makanya perlu 
disosialisasikan lewat rakom (Wawancara responden)

3.6.  Peran PNPM terhadap Radio Komunitas
Program Pemberdayan Masyarakat Mandiri (PNPM) merupakan sebuah program    penanggulangan 
kemiskinan Pemerintah Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan 
kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan, dengan mendorong kemandirian masyarakat 
di dalam proses penghambilan keputusan maupun didalam pengelolaan pembangunan yang 
dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. PNPM tersebut dilaksanakan di seluruh Indonesia, tepatnya 
di 37 provinsi yang tersebar ke pelosok negeri dari Sabang sampai Merauke.

Sedangkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) PNPM tersebut dilaksanakan di 8 Kabupaten Kotamadya, 
dan  sekarang kurang lebih sudah dilaksanakan sekitar 8 tahun, sejak dimulai pada tahun 2005 lalu. 
Dan hasil dari pelaksanaan PNPM ini cukup dirasakan oleh masyarakat di sini dan bahkan masyarakat 
sangat terbantu oleh PNPM ini. Masyarakat saat ini malah banyak sekali yang mengharapkan proses 
yang perencanaan di PNPM juga dipakai oleh program lain maupun program pemerintah melalui 
muspenda. Karena cukup efektif hasil–hasil perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan PNPM 
ini.  Hal tersebut seperti diutarakan oleh Drs. Muhammad Rusdi, Fasilitator Kabupaten PNPM MP 
Lombok Tengah. Berikut kutipan wawancaranya:

Di daerah Loteng (Lombok Tengah-red,) PNPM ini dilaksanakan di 10 Kecamatan. Dedangkan 
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PNPM integrasi ada di 12 Kecamatan, dan GSC ada di 10 Kecamatan. Kecamatan itu terdiri 
dari Kec. Batukliang, Batukliang Utara, Jonggat, Pringgarata Praya Tengah, Praya Barat, Praya 
Barat Daya, Praya Timur, Pujut, Janapria, Itu Saga. PNPM di Kabupaten Lombok tengah ini mulai 
dilaksanakan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2012 ini bahkan sampai tahun 2014 nanti 
(Wawancara Drs. Muhammad Rusdi, Fasilitator Kabupaten PNPM-MP Lombok Tengah – tgl 8 Mei 
2012)

Program yang dikendalikan oleh Kementrian Kesejahteraan Rakyat RI ini diperuntukkan bagi 
masyarakat miskin Indonesia baik di kota maupun yang berada di pedesaan. Untuk warga miskin di 
kota, program tersebut diberi nama PNPM Perkotaan, sementara untuk di wilayah pedesaan disebut 
PNPM Perdesaan.

PNPM ini untuk memberikan kesempatan kerja untuk masyarakat miskin yang ada di pedesaan 
dan juga untuk mendorong kemandirian masyarakat terutama di dalam pengambilan keputusan 
dan juga menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat di pedesaan. Dengan ada program 
ini banyak sekali sekarang pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh program ini dan masyarakat 
mendapatkan banyak manfaat mulai dari proses perenacaannya, pelaksanaannya, bahkan 
sampai merasakan hasil daripada kegiatan yang dibangun (Wawancara Drs. Muhammad Rusdi, 
Fasilitator Kabupaten PNPM-MP Lombok Tengah - tgl 8 Mei 2012)

Adapun bidang-bidang yang ditangani program PNPM ini adalah bidang ekonomi, kesehatan, 
pendidikan, dan peningkatan kapasitas oleh pemerintah. Dan masih sekitar itu, Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) pada program ini juga dilibatkan sebagi penggerak program dan berada dalam  jalur struktural. 
Dalam jalur itu mereka berperan untuk melindungi dan mengamankan program ini, caranya mereka 
juga turut  mendorong atau berpartisipasi dalam melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan 
PNPM ini.

Mereka   (PNS) dilibatkan juga dengan cara turun melakukan monitoring dan melakukan 
supervisi.  Mereka juga mendorong dan mendukung dalam penanganan masalah dan 
sebagainya. Tetapi mereka tidak mengelola kegiatan ini. Pengelola atau pelaksanaan kegiatan 
ini dilakukan oleh jalur fungsional yaitu oleh para konsultan dan fasilitator yang ada di Kabupaten 
dan Kecamatan (Wawancara Drs. Muhammad Rusdi, Fasilitator Kabupaten PNPM-MP Lombok 
Tengah -  tgl 8 Mei 2012)

Sampai sejauh ini, target pelaksanaan PNPM khususnya di Lombok Tengah belum tercapai. Capain 
yang diperoleh masih di bawah setengahnya. Hal ini akibat dari kurangnya sosialisasi ke masyarakat 
di bawah atau pedesaan. Dan bila dipersentasekan baru mencapai sekitar 30% sampai 40% dari target 
yang harus dicapai oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Oleh karena itu, pemerintah Lombok 
Tengah sangat mengharapkan PNPM ini untuk tetap dilaksanakan sampai tahun-tahun berikutnya. 
Mengingat masalah kemiskinan masih banyak yang belum terselesaikan.

Untuk mensukseskan  PNPM    di NTB dan Lombok Tengah ini, salah satu yang dilakukan program 
adalah sosialisasi. Sosialisasi dilakukan karena program ini harus melibatkan seluruh masyarakat. 
PNPM mensosialisasikan programnya itu dimulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan bahkan 
sampai ke tingkat desa bahkan sampai ke dusun-dusun. Kalau di tingkat Kabupaten itu namanya MAD 
sosialisasi, di Kecamatan juga AMD sosialisasi. Bahkan di dalam setiap tahapan, mulai dari proses 
perencanaan, sosialisasi mengenai pelaksaaan PNPM ini tetap dilakukan. Tidak hanya di situ, PNPM 
ini juga disosialisasikan di mana saja dan kapan saja. Itu dilakukan supaya masyarakat mendapatkan 
pemahaman yang menyeluruh mengenai PNPM yang sebenarnya.

Selain dengan kegiatan struktural tersebut, sosialisasi juga menggunakan media berbasis masyarakat 
yang ada di tengah-tengah masyarakat yakni radio komunitas.
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Media yang digunakan sudah pasti media lokal maupun tradisional yang ada di masyarakat. 
Media-media yang kita gunakan selama ini    adalah media radio komunitas,  di mana 
radio komunitas ini sudah kita ajak bekerjasama untuk menyebarluaskan mengenai informasi 
PNPM, terutama yang ada di Kecamatan maupun di Desa (Wawancara Drs. Muhammad Rusdi, 
Fasilitator Kabupaten PNPM-MP Lombok Tengah -  tgl 8 Mei 2012)

Lebih lanjut menurut Muhammad Rusdi, media radio komunitas digunakan karena cukup efektif. Radio 
komunitas  dapat langsung bersentuhan dengan masyarakat.  Karena radio komunitas  selama  ini 
menyiarkan program yang muatan-muatannya adalah informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pengaruh media  terhadap  PNPM  sangat memberikan keuntungan terutama  terlihat dari respon 
yang ada terhadap PNPM  dalam memberikan dukungan-dukungan  terhadap semua kegiatan yang 
diluncurkan. Respon itu datangnya dari masyarakat banyak dan juga dari pemerintah daerah. Bentuk 
respon dari masyrakat bisa berupa kepedulian, swadaya, dan bahkan ikut melakukan pengawasan-
pengawasan yang hasilnya kemudian disampaikan ke pihak PNPM. Untuk pemerintah daerah sendiri, 
mereka memberikan respon dengan memberikan dukungan terhadap pola-pola perencanaan kegiatan.

Ada beberapa respon dari pemerintah maupun yang lainnya dalam mendukung pola-pola 
perencanaan yang dilaksanakan PNPM sehingga kami bisa mendorong mengenai pola-pola 
perencanaan ini untuk diintegrasikan di dalam musrenbang di Kabupaten Lombok Tengah. 
Dan ini kita sudah mencoba untuk menyampaikan kepada anggota dewan maupun pemerintah 
Kabupaten.  Respon pemerintah Kabupaten yang kami sudah temui contohnya adalah Pak 
Sekda. Dan beliau bilang silahkan mengajukan draft–draft file booknya sedangkan untuk 
Dewan malah tadi suratnya ini sudah kami berikan ke Dewan untuk dilakukan hearing dalam 
rangka penyusunan perencanaan pembangunan partisipasi. Dan Dewan sangat merespon baik 
dan kami juga berterima kasih kepada anggota Dewan yang betul-betul memberikan peluang 
PNPM terutama di dalam bagaimana mendorong perencanaan pembangunan partisipasi 
(Wawancara Drs. Muhammad Rusdi, Fasilitator Kabupaten PNPM-MP Lombok Tengah -    tgl 8 
Mei 2012)

Selain respon tersebut di atas, khususnya dari masyarakat, respon ditunjukkan dengan partisipasi 
masyarakat yang sangat tinggi didalam perencanaan, lebih lebih saat pelaksanaan kegiatan maupun 
di dalam pengelolaan dan pemeliharaan kegiatan,  begitu juga dalam pengendalian kegiatan yang 
dilakukan. Misalnya dalam rapat perencanaan kegiatan, semua kalangan masyarakat ikut ambil 
bagian menyampaikan pendapatnya, termasuk kaum perempuan. Hal itu tentu saja karena di radio 
komunitas kerap disiarkan bahwa PNPM bukan proyek sehingga semua warga bisa ikut berpartisipasi 
untuk memberikan masukan mengenai apa yang harus dibangun di wilayah mereka agar tepat sasaran 
dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan masyarakat setempat.

Dalam proses perencanaan itu tidak hanya diikuti oleh kaum laki-laki  tetapi juga kaum perempuan. 
Banyak sekali yang datang pada forum-forum musyawarah atau dalam kegiatan-kegatan yang 
berkaitan dengan PNPM.   Tidak hanya dalam bentuk   dalam jumlah atau dalam kuantitas, 
dalam segi kualitas mereka juga sangat bagus,    artinya suara-suara perempuan ini sudah 
mewakili aspirasi kaumnya di dalam pengambilan suara dan pengambilan keputusan sehingga 
hasil-hasil perencanaan perempuan melalui LKP itu banyak terakomodir  di dalam pelaksanaan 
kegiatan PNPM dan banyak yang sudah terealisasi,  contohnya  seperti Posyandu,  pemberian 
makanan tambahan buat balita dan anak-anak, pembuatan jalan fisik maupun non-fisik, juga 
mengenai ekonomi, khususnya mengenai SPP (Simpan Pinjam Perempuan) -salah satu program 
kegiatan PNPM-red.  Ini adalah salah satu bukti dari bentuk partisipasi  dari masyarakat baik 
laki-laki dan perempuan (Wawancara Drs. Muhammad Rusdi, Fasilitator Kabupaten PNPM-MP 
Lombok Tengah - tgl 8 Mei 2012)

Adapun bentuk partisipasi warga yang lain setelah PNPM disiarkan setiap hari di radio komunitas adalah 
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kontribusi masyarakat di dalam mengeluarkan swadaya. Contoh pembuatan jalan raya, pembuatan 
jalan desa dan gang dusun. Ada warga yang rela memberikan tanahnya demi kegiatan pembuatan 
jalan tersebut sepanjang satu setengah kilo  dan sebagainya. Bisa dibayangkan  kalau  tanah yang 
satu setengah kilo itu dirupiahkan,  itu sudah menjadi berapa ratus juta rupiah,  dan itu diberikan 
secara  cuma-cuma dalam bentuk swadaya oleh masyarakat. Bisa jadi masyarakat tersentuh oleh 
sandiwara PNPM yang dibuat radio komunitas terkait dengan swadaya soal jalan yang sangat penting 
bagi semua masyarakat tersebut. Tidak hanya itu, tetapi warga juga ikut berswadaya dalam bentuk 
tenaga. Caranya, upah mereka yang bekerja dipotong untuk memperbanyak volume pembangunan 
dan juga untuk meningkatkan kualitas dari pembangunan yang telah diusulkan masyarakat itu sendiri.

Di beberapa radio komunitas itu tetap disiarkan berbagai macam bentuk sosilisasi seperti di 
Radio Komunitas Talenta FM desa Barejulat, Tastura FM Tiwu Galih Radio Ruja Ngalun maupun 
di rakom-rakom yang lain. Dan kita harapkan masyarakat juga harus banyak memanfaatkan 
rakom rakom ini untuk dialog secara terbuka mengenai apa saja tentang PNPM ini (Wawancara 
Drs. Muhammad Rusdi, Fasilitator Kabupaten PNPM-MP Lombok Tengah - tgl 8 Mei 2012)

PNPM ke depan akan lebih intensif lagi melaksanakan dialog-dialog di semua radio komunitas yang 
sudah diajak bekerja sama oleh PNPM. Kontrak kerjasama dengan radio komunitas ini sudah dilakukan 
melalui kelompok kerja PNPM sejak tahun 2011 lalu. Adapun bentuk kerjasama itu adalah pemberitaan 
tentang kegiatan PNPM baik dengan siaran langsung maupun dengan siaran tunda. Di samping itu juga 
ada dalam bentuk Iklan Layanan Masyrakat (ILM) serta dialog dan pemberitaan.  Untuk peningkatan 
alat pendukung dari pada radio komunitas dalam melaksnakan kerjasama tersebut, radio komunitas 
diberikan kompensasi dana dan alat-alat pendukung dalam bersiaran dan alat-alat radio. Hal itu agar 
radio komunitas tersebut maksimal menyampaikan informasi-informasi  PNPM ini dan menjangkau 
seluruh pendengar.

4.  Refleksi dan Kesimpulan

Radio komunitas merupakan sebuah lembaga penyiaran yang berada pada wilayah komunitasnya 
sendiri yang bertujuan secara khusus untuk menyalurkan informasi-informasi lokal yang dibutuhkan 
oleh masyarakat dan tentunya informasi pemerintahan yang juga perlu diketahui oleh masyarakat 
sekitarnya. Jadi peranan radio komunitas dalam menyalurkan atau mentransfer informasi kepada 
masyarakat sangat penting sekali, apalagi saat ini masyarakat sudah mulai jenuh dengan berita-berita 
televisi yang tidak ada ujung pangkalnya di tambah lagi dengan siaran sinetron, dan politik yang sangat 
membosankan.

Informasi tentang Program PNPM ini tidak semua masyarakat mengenalnya atau mengetahuinya. Ini 
disebabkan oleh kurangnya sosialisasi PNPM melalui radio kamunitas yang kebanyakan dilakukan 
sosialisasinya melalui media cetak dan televisi yang tidak semua masyarakat lokal dapat membaca 
dan mengaksesnya. Ini merupakan suatu permasalahan yang harus diselesaikan mengingat bahwa 
program PNPM ini tujuannya atau sasarannya kepada masyarakat, dan masyarakat harus mengetahui 
tentang program PNPM itu sendiri, sehingga tidak terjadi pembodohan kepada masyarakat.

Untuk menyelesaikan permasalahan di atas perlu suatu solusi yang kiranya tepat untuk dilakukan 
oleh pelaku PNPM dan penggiat radio komunitas. Yaitu untuk bersinergi atau bekerjasama dalam 
hal sosialisasi PNPM melalui radio komunitas. Dengan cara mengundang pelaku PNPM untuk dialog 
interaktif melalui radio komunitas dengan mengangkat tema tentang PNPM.

Setelah kami melakukan penelitian, ternyata peranan radio komunitas sebagai Media sosialisasi 
tentang penyampaian informasi Program PNPM ini sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat Lombok 
khususnya dan NTB pada umumnya. Berdasarkan dari hasil kajian ini, peneliti melihat bahwa radio 
komunitas memiliki peran yang cukup besar untuk mensosialisakian program-program pemerintah, 
namun dikarenakan radio komunitas memiliki permasalahan dari segi internal dan eksternal, 



Centre for Innovation Policy and Governance

Warga Bicara Media: Sepuluh Cerita
195

pemerintah (dalam hal ini Kemenkominfo) sebaiknya memperbaiki kondisi ini. Kebijakan yang paling 
krusial saat ini adalah izin penggunaan frekuensi yang lama sehingga menghambat perluasan jaringan 
radio di daerah. Dan pada tahap berikutnya kami rasa perlu untuk dilakukan penelitian mengenai 
“sejauh mana ketersampaian informasi tentang kebijakan Pemda dalam masyarakat melalui radio 
komunitas”.
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BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia) Makassar

1.  Pendahuluan

Ada banyak upaya yang dilakukan masyarakat KTI berhasil menjawab tantangan pembangunan. 
Sayangnya, upaya-upaya tersebut belum pernah terangkat ke permukaan dan karenanya tidak 
diketahui oleh banyak orang. Upaya-upaya dan gagasan inovatif ini kemudian disebut Praktik Cerdas. 
Praktik Cerdas berakar dari kearifan lokal, sehingga mudah ditiru atau direplikasi. Kemudahan untuk 
ditiru dan direplikasi ini mungkin juga karena inisiatif yang lahir dari warga biasanya lebih mampu 
menjawab dengan baik masalah yang dihadapi dan mengatasi kesenjangan yang kerap kali timbul 
dalam memperkenalkan inisiatif baru yang berasal dari luar komunitas. Oleh karena itu, Praktik Cerdas 
lahir dari kepercayaan BaKTI bahwa di tengah tantangan yang berat dan mengalami ketertinggalan 
pembangunan, masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) juga telah berbuat sesuatu untuk maju 
dan membuat Indonesia sentosa.

Sejak tahun 2005, BaKTI mengumpulkan berbagai kisah tentang keberhasilan masyarakat KTI menjawab 
tantangan pembangunan di daerahnya. Duabelas Praktik Cerdas pertama kali dipresentasikan dalam 
Pertemuan Tahunan Forum Kawasan Timur Indonesia tahun 2009 di Makassar, disusul oleh enam 
Praktik Cerdas dalam Pertemuan Forum Kawasan Timur Indonesia tahun 2010 di Ambon. Tidak sedikit 
inisiatif untuk bertukar ide dan pengalaman yang lahir pasca pertemuan Forum Kawasan Timur 
Indonesia dengan tujuan mempelajari lebih lanjut berbagai Praktik Cerdas tersebut. 

Berbagai keberhasilan inilah yang kemudian disebarluaskan oleh BaKTI sebagai Praktik Cerdas melalui 
BaKTINews, portal batukar.info, dan konferensi Forum Kawasan Timur Indonesia. Bukan hanya 
disebarluaskan di media BaKTI saja, tercatat beberapa media nasional dan lokal meliput hasil-hasil 
dari praktik cerdas ini. Liputan-liputan ini, terutama di media nasional Kompas dan media BaKTI di 
BaKTINews, membuat para pelaku pembangunan di KTI baik itu pemerintah dan organisasi masyarakat 
dapat bertukar ide dan pengalaman dengan tujuan mempelajari lebih lanjut berbagai Praktik Cerdas 
tersebut. Lebih jauh lagi, diharapkan pemerintah dan organisasi masyarakat dapat mereplikasi Praktik-
Praktik Cerdas tersebut untuk menjawab tantangan pembangunan yang dihadapi. 

Kompas dan BaKTINews adalah dua media massa yang selama ini dimanfaatkan untuk menyebarkan 
informasi mengenai Praktik-Praktik Cerdas di KTI. Baik Kompas dan BaKTINews menjalankan fungsi 
sebagai agen sosialisasi untuk suatu informasi baru dan penting yang harus diketahui para pelaku 
pembangunan di KTI agar bisa dijadikan contoh dan direplikasi. Oleh karena itu, tema yang akan 
diangkat dalam penelitian ini berjudul: ”Peran Media Dalam Mendorong Replikasi Praktik Cerdas”.

Media lahir untuk menjembatani komunikasi antarmassa. Massa di sini adalah masyarakat heterogen, 
bisa pemerintah ataupun organisasi masyarakat yang saling bergantung dan memiliki hubungan satu 
sama lain. Ketergantungan dan keterhubungan ini menjadi penyebab lahirnya media yang mampu 
menyalurkan hasrat, kepentingan, gagasan, dan informasi yang ingin disampaikan agar diketahui 
oleh yang lain. Penyaluran hasrat, kepentingan, gagasan, informasi tersebut disebut pesan. Jadi pada 
hakikatnya, pesan ini yang akan disampaikan dengan tujuan agar pesan tersebut dapat dimengerti dan 

Peran Media dalam Mendorong 
Replikasi Praktik Cerdas
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mendorong si penerima pesan melakukan apa yang diharapkan oleh si pemberi pesan.

Menurut Pareno (2005)89 ada delapan fungsi media massa, yaitu fungsi penyalur informasi, mendidik, 
menghibur, mempengaruhi, forum komunitas, layanan ekonomi, pengikat komunitas sosial, dan 
layanan sistem politik. Dari kedelapan fungsi tersebut, ada empat fungsi yang berhubungan dengan 
tema penelitian ini, yaitu fungsi penyalur informasi, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. 

Lebih lanjut, Wright (Mass Communication: A Sociological Perspective, 1959)90 menyatakan bahwa 
media dibagi menjadi empat fungsi yang dikenal sebagai The Classic of Four Functions of Media, yakni:

1. Surveillance of Environment. Media memiliki fungsi pengontrol dalam lingkungan sosial 
masyarakat

2. Correlation of the Parts of Society. Media menjadi penghubung antara masyarakat yang satu 
dengan masyarakat lainnya. Di sini media juga memiliki fungsi menyalurkan informasi dari 
satu tempat ke tempat lain serta dari satu individu ke individu yang lain.

3. Transmission of Social Heritage. Media memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan nilai, 
norma dan gaya hidup dari satu generasi ke generasi lainnya.

4. Entertainment. Media memiliki fungsi untuk menghibur masyarakatnya.

Sebagai media massa, koran Kompas, majalah Tempo dan majalah BaKTINews berperan sebagai 
penghubung dan penyalur informasi dari satu individu ke individu lainnya serta satu kelompok ke 
kelompok lainnya. Selama menjalankan fungsinya, media Kompas dan BaKTINews terkait erat dengan 
penyebaran informasi yang dibutuhkan oleh individu serta masyarakat. Mengingat masyarakat 
bersifat heterogen, maka kebutuhan informasinya juga pasti berbeda. Namun demikian, media juga 
bisa mempengaruhi kebutuhan informasi masyarakat dengan menampilkan liputan-liputan yang 
berpengaruh dan menggugah orang.

Hal ini sesuai dengan teori Uses and Gratification (Katz, Blumler and Gurevitch)91 yang menyatakan bahwa 
memandang individu sebagai makhluk suprarasional yang sangat efektif. Hal ini memang mengundang 
kritik. Tetapi yang jelas, dalam model ini perhatian bergeser dari proses pengiriman pesan ke proses 
penerimaan pesan. Pendekatan uses and gratification di atas mempersoalkan apa yang dilakukan orang 
pada media, yakni menggunakan media untuk pemuasan kebutuhannya. Umumnya, masyarakat lebih 
tertarik bukan kepada apa yang dilakukan masyarakat terhadap media, melainkan pada apa yang 
dilakukan media terhadap mereka. Yang ingin masyarakat ketahui bukanlah untuk apa membaca surat 
kabar atau majalah, tetapi bagaimana surat kabar dan majalah menambah pengetahuan, mengubah 
sikap atau menggerakkan perilaku masyarakat tersebut. Inilah yang disebut sebagai efek komunikasi 
massa. 

Penelitian ini bertujuan untuk:
1. Mengetahui sejauh mana peran media dalam mendorong pelaku pembangunan untuk 

mereplikasi Praktik Cerdas yang sudah dipromosikan oleh BaKTI.

2. Mengetahui sejauh mana efektivitas media yang telah digunakan BaKTI untuk 
mempromosikan Praktik Cerdas.

3.  Mengetahui sejauh mana efektivitas media yang telah digunakan BaKTI dalam kaitannya 
dengan jumlah Praktik Cerdas yang direplikasi atau diadaptasi oleh daerah lain.

Mengingat begitu luasnya ruang lingkup dalam penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah 
pada:

89  Eight Functions of Mass Media, Phillipe Pareno, http://hope.journ.wwu.edu/tpilgrim/j190/190.8functionslist.
html
90  Mass Communication: A Sociological Perspective, 1959, http://encyclopedia.jrank.org/articles/pages/6540/
Functions-of-the-Media.html
91  Uses and Gratification Theory, http://en.wikipedia.org/wiki/Uses_and_gratifications_theory
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1.  Media yang dimaksud dalam hal ini adalah dua macam media: (1) media internal yang dimiliki 
BaKTI, yaitu BaKTINews dan (2) media nasional, yaitu harian Kompas dan majalah Tempo.

2. Tercatat empat Praktik Cerdas dimuat di majalah Tempo antara tahun 2011-2012. Empat 
Praktik Cerdas juga dimuat di harian Kompas antara tahun 2010-2011.

3. Yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah efektivitas media yang digunakan oleh BaKTI 
dalam hal ini media cetak.

2.  Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Agenda Setting
Teori agenda setting yang dikemukakan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw adalah salah satu 
teori tentang proses dampak media atau efek komunikasi massa terhadap masyarakat dan budaya. 
Teori ini termasuk dalam Phase 3 dari The Primes Of Media Effect yakni Powerful Media Rediscovered, 
meskipun biasanya lebih dirujuk sebagai fungsi belajar media massa dari pada sebagai teori.

Agenda setting menggambarkan kekuatan pengaruh media yang sangat kuat terhadap pembentukan 
opini masyarakat.

… media massa dengan memberikan perhatian pada isu tertentu dan mengabaikan yang lainnya, 
akan memiliki pengaruh terhadap pendapat umum. Orang akan cenderung mengetahui tentang 
hal-hal yang diberitakan media massa dan menerima susunan prioritas yang diberikan media 
massa terhadap isu-isu yang berbeda92 (Sendjaja, 1994)
 
…kaitan antara urutan kadar penting ‘isu’ yang ditetapkan media dan urutan signifikansi yang 
dilekatkan pada isu yang sama oleh publik dan politikus93 (McQuail, hal. 247)

Media massa memiliki kemampuan untuk memberitahukan kepada masyarakat atau khalayak tentang 
isu-isu tertentu yang dianggap penting. Dari sini, khalayak tidak hanya mempelajari dan memahami 
isu-isu pemberitaan, tetapi juga seberapa penting arti suatu isu atau topik berdasarkan cara media 
massa memberikan penekanan terhadap isu tersebut. Jadi, apa yang dianggap penting dan menjadi 
agenda media, itu pulalah yang juga dianggap penting dan menjadi agenda bagi khalayak.

Media melakukan seleksi sebelum melaporkan berita, kemudian melakukan gatekeeping terhadap 
informasi dan akan membuat pilih apa saja yang akan diberitakan dan tidak. Apa yang diketahui oleh 
khalayak pada umumnya merupakan hasil dari media gate keeping. Jadi media massa mempunyai 
kemampuan untuk memilih dan menekankan topik tertentu yang dianggapnya penting (menetapkan 
‘agenda’) sehingga membuat publik berpikir bahwa isu yang dipilih media itu penting. Studi tentang 
agenda setting ini kebanyakan dilakukan menjelang kampanye politik.

Agenda setting menggambarkan pengaruh media yang sangat kuat dalam pembentukan opini 
masyarakat. Media massa mempunyai kemampuan untuk memilih dan menekankan topik tertentu 
yang dianggapnya penting (menetapkan ‘agenda’/agenda media) sehingga membuat publik berpikir 
bahwa isu yang dipilih media itu penting dan menjadi agenda publik.

2.2  Teori Uses and Gratification 

Teori ini menjelaskan bagaimana orang-orang menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan 
dan kepuasan mereka. Dengan kata lain, teori ini menjelaskan tentang apa yang dilakukan media 
terhadap orang-orang dan apa yang orang lakukan dengan media. Menurut teori uses and gratification,

92  S. Djuarsa Sendjaja, Ph.D., dkk, Teori Komunikasi: Materi Pokok IKOM 4230/3
93  Dennis McQuail, Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar, edisi kedua, Erlangga, Jakarta, hal.247



Centre for Innovation Policy and Governance

Warga Bicara Media: Sepuluh Cerita
203

tidak banyak orang yang menggunakan media untuk kebutuhan spesifik mereka. Orang-orang dapat 
memperoleh lebih banyak pengetahuan, dan pengetahuan tersebut diperoleh melalui media. 

Teori Uses and Gratification meneliti asal mula kebutuhan secara psikologis dan sosial, yang 
menimbulkan harapan tertentu dari media massa atau sumber-sumber lain, yang membawa pada 
pola terpaan media yang berlainan dan menimbulkan pemenuhan kebutuhan dan akibat-akibat lain, 
barangkali termasuk juga yang tidak kita inginkan (Katz, Blumer, Gurevitch 1974:20). Lebih lanjut, teori 
ini memandang individu sebagai mahluk suprarasional dan sangat selektif. Dalam model ini, perhatian 
bergeser dari proses pengiriman pesan ke proses penerimaan pesan.
Menurut Katz, Haas, dan Gurenvich, uses and gratification bersandar pada tiga tujuan. Tujuan ini adalah: 
untuk menjelaskan bagaimana media massa digunakan oleh khalayak dalam memenuhi kebutuhannya, 
untuk memahami motif perilaku bermedia dan untuk mengidentifikasi fungsi atau konsekuensi dari 
kebutuhan, motif, dan perilaku berkomunikasi.

Teori Uses and Gratification94 merupakan pergeseran fokus dari tujuan komunikator ke tujuan 
komunikan. Teori ini menentukan fungsi komunikasi massa dalam melayani khalayak. Katz mengatakan 
bahwa penelitiannya diarahkan pada jawaban terhadap pertanyaan tentang apa yang dilakukan media 
untuk khalayak (what do the media do to people) (Effendy, 1993:289).

Teori Uses and Gratifications menunjukan bahwa yang menjadi permasalahan utama bukanlah 
bagaimana media mengubah sikap dan perilaku khalayak, tetapi bagaimana media memenuhi 
kebutuhan pribadi dan sosial khalayak. Jadi bobotnya ialah pada khalayak yang aktif, yang sengaja 
menggunakan media untuk mencapai tujuan khusus (Effendi, 1993:290).

Mengacu pada tabel di atas, bermula dari adanya faktor-faktor sosial psikologis khalayak, yaitu ada 
kalanya berbagai permasalahan tidak bisa “dibagi” kepada orang lain, maka khalayak menjadikan 
hal itu sebagai suatu kebutuhan untuk mencari “media” lain sebagai tempatnya berbagi. Sebagai 
masyarakat yang hidup di era informasi, maka muncullah harapan-harapan individu tersebut kepada 
media massa. Dari sana individu tersebut melakukan research untuk mencari media massa yang bisa 
memenuhi kebutuhannya, kemudian mengakses media tersebut sebagai “tempat berbagi”. 

Ada harapan bagi individu tersebut, ketika mengakses media yang bersangkutan ada konsekuensi 
yang tidak dinginkan. Dalam hal pemilihan program “Sky Life story” sebagai media yang mampu 
memenuhi kebutuhannya, individu tersebut beranggapan bahwa dengan menjadi pendengar “Sky Life 
story” beberapa konsekuensi yang tidak diinginkan bisa dicegah, seperti, orang lain tidak mengetahui 
masalah apa yang sedang dihadapinya. Karena hanya media yang bersangkutan dan dirinyalah yang 
mengetahui.

2.3  Teori Spiral Kebisuan (Spiral of Silence Theory)
Spiral of Silence Theory atau Teori Spiral Kebisuan diperkenalkan oleh Elizabeth Noelle Neumann. 
Teori ini banyak berkaitan dengan kekuatan media yang bisa membungkam opini publik, tetapi di 
balik itu ada opini yang bersifat laten yang berkembang di tingkat bawah dan tersembunyi karena 
tidak sejalan dengan opini publik mayoritas yang bersifat manifest (nyata di permukaan). Opini publik 
yang tersembunyi disebut opini yang berada dalam lingkar keheningan (the spiral of silence). Teori ini 
menjelaskan bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut terletak dalam proses saling mempengaruhi 
antara komunikasi massa, komunikasi antarpribadi, dan persepsi individu atas pendapatnya sendiri 
dalam hubungannya dengan pendapat orang lain dalam masyarakat. Individu pada umumnya berusaha 
untuk menghindari isolasi, dalam arti sendiri mempertahankan sikap atau keyakinan tertentu (Cangara 
dalam Indriswari 2011 : 98). 

94  Menurut pencetusnya, Elihu Katz, Jay G. Blumer, dan Michael Gurevitch, teori ini meneliti asal mula 
kebutuhan sebagai berikut: (1). Sumber-sumber sosial dan psikologis dari (2) kebutuhan yang melahirkan (3) 
harapan-harapan dari (4) media massa atau sumber-sumber lain yang menyebabkan (5) perbedaan pola terpaan 
media (atau keterlibatan dalam kegiatan lain) dan menghasilkan (6) pemenuhan kebutuhan dan (7) kebutuhan-
kebutuhan lain, bahkan sering kali akibat-akibat yang tidak dikehendaki (Rakhmat, 1997:65).
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Kajian Noelle-Neumann ini menitikberatkan peran opini dalam interaksi sosial. Sebagaimana kita 
ketahui, opini publik sebagai sebuah isu kontroversial akan berkembang pesat manakala dikemukakan 
lewat media massa. Ini berarti opini publik orang-orang juga dibentuk, disusun, dikurangi oleh peran 
media massa. Jadi ada kaitan erat antara opini dengan media massa. Opini yang berkembang dalam 
kelompok mayoritas dan kecenderungan seseorang untuk diam (sebagai basis dasar teori spiral 
kebisuan) karena dia berasal dari kelompok minoritas juga bisa dipengaruhi oleh isu-isu dari media 
massa.954

Allport (1937) dalam pandangannya mengemukakan bahwa ketergantungan pendapat pribadi 
seseorang terhadap persepsi orang tersebut mengenai pendapat orang-orang lain di sekitarnya. 
Secara umum, teori ini menjelaskan bahwa tindakan seseorang untuk mengekspresikan pendapat 
pribadinya dipengaruhi oleh empat faktor. Keempat faktor tersebut, antara lain: komunikasi massa 
(media massa), komunikasi antarpribadi dan hubungan sosial, ekspresi pendapat individu, dan persepsi 
individu mengenai iklim opini lingkungan masyarakat di sekitarnya.

Pendapat seseorang tidak semata-mata menyatakan pendapat pribadinya, tapi pendapat tersebut 
merupakan hasil interaksi dengan pendapat-pendapat orang lain. Bahkan mungkin sekali pendapat 
orang lain yang dinyatakan. Umum terjadi di masyarakat Indonesia, bukan hanya opini tapi juga 
tindakan sosial yang merefleksikan perilaku orang-orang lain.

Seperti dikatakan oleh George Herbert Mead dalam “mind, self and society”, bahwa pikiran seseorang 
tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosialnya. Pendapat-pendapat media yang dominan akan 
meredakan pendapat-pendapat publik yang berbeda dengan pendapat yang dominan.

3. Pembahasan Studi Kasus

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu case study. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak 
sebagai instrumen utama, selanjutnya pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan 
studi lapangan yang terdiri atas studi dokumen, arsip, wawancara melalui wawancara mendalam, 
observasi langsung dan partisipatif. Karena penelitian menggunakan metode kualitatif, maka teknik 
penentuan sampel adalah purposeful sampling dengan pendekatan extreme case sampling. Peneliti akan 
menempatkan sampel dalam individu atau organisasi ke dalam karakter khusus. Dalam hal ini, sampel 
adalah inspirator atau pelaku Praktik Cerdas, media, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat/
donor. Sumber data lainnya berasal dari tinjauan pustaka mengenai media, khususnya media massa, 
dengan beberapa pendekatan teori media massa itu sendiri. Data juga dilihat dari jumlah berapa kali 
Praktik Cerdas yang dimuat di Kompas, Tempo dan BaKTINews. Daftar Praktik Cerdas yang sudah 
dimuat di media nasional (Kompas dan Tempo) dapat dilihat di Figure 1 seperti di bawah ini:

No PC
Media

Tahun
Nasional Lokal

1 Lendang Nangka Tempo English   25 Maret 2012

2 Cooperative Conservation Tempo English   19 Juli 2011

3 Belajar sambil menyelam Tempo English   2 Agustus 2011

4 Sekolah Sarmi Tempo English   2 Agustus 2011

5 Rumah Perempuan Kompas   28 September 2011

6 Desa Bone-Bone   Fajar 14 Agustus 2011

95 4 Nurudin’s Blog | Teori Spiral Keheningan (Spiral of Silence Theory) Rajawali Pers, Jakarta, 2007.



Centre for Innovation Policy and Governance

Warga Bicara Media: Sepuluh Cerita
205

7 Desa Bone-Bone   Fajar 6 Nopember 2010

8 Desa Bone-Bone Kompas   13 Desember 2010

9 Desa Mandiri Energi   Tribun 20 Juli 2010

10 Desa Mandiri Energi Kompas   8 Februari 2010

11 Kemitraan Bidan dan Dukun Kompas   4 Februari 2010

12 Sekolah Jumilah Kompas April 2012

13 BUMDES Asih Tigasa Kompas April 2012

Figure 1. Daftar Praktik Cerdas di Media

Proses pengambilan data bukan hanya kepada si pelaku Praktik Cerdas saja, namun dilakukan juga 
kepada pemangku kepentingan lain yang berhubungan dengan Praktik Cerdas tersebut. Pemangku 
kepentingan tersebut adalah pemerintah daerah, aktor atau pelaku pembangunan, dan organisasi 
pembangunan seperti Forum BAPPEDA dan Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia. Peneliti 
melakukan wawancara mendalam pada saat berkunjung ke beberapa lokasi Praktik Cerdas dan ketika 
mengikuti acara yang dihadiri oleh para pelaku pembangunan yang disebutkan tadi. Hampir sebagian 
besar wawancara dilakukan dengan tatap muka dan diskusi informal. Wawancara via telepon dilakukan 
dengan satu atau dua responden yang lokasinya cukup jauh dan belum bisa dikunjungi pada saat itu. 
Daftar responden yang diwawancarai dapat dilihat di Figure 2 berikut:

No Nama Jabatan/Posisi

1 Pak Linggi Pelaku Praktik Cerdas Desa Mandiri Energi, Sulawesi Barat

2 Firmansyah Pelaksana Program Malaria Center/Pelaku Praktik Cerdas 
Malaria Center di Kab. Halmahera Selatan, Maluku Utara

3 Jumilah Pelaku Praktik Cerdas Sekolah Jumilah, Nusa Tenggara Barat

4 Pak Tahir Pelaku Praktik Cerdas Bumdes Asih Tigasa, Nusa Tenggara 
Barat

5 Pak Supratman Pelaku Praktik Cerdas Bumdes Asih Tigasa, Nusa Tenggara 
Barat

6 Wilson Therik Peneliti dari NTT (Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia)

7 Kelompok Kerja FKTI Tim POKJA FKTI

Figure 2. Daftar Responden

3.1  Peran Media dalam Mendorong Replikasi Praktik Cerdas
Pada dasarnya, media diartikan sebagai medium atau saluran yang digunakan secara terorganisir 
untuk berkomunikasi dengan individu-individu dan kelompok-kelompok. Kompas meliput kegiatan 
Pak Linggi mengenai Desa Mandiri Energi pada tanggal 8 Februari 2010. Sebelumnya, di Desa Mandiri 
Energi, di mana Pak Linggi berperan sebagai inisiator atau pelaku, dipresentasikan dalam Acara Forum 
Kawasan Timur Indonesia di Makassar tahun 2010. Setelah tayangan di harian Kompas, banyak sekali 
respon yang berdatangan. 
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Di saat Indonesia sedang krisis listrik, karena sumber pembangkit listrik yang mengandalkan 
bahan bakar fosil, apa yang dilakukan Linggi sungguh sebuah prestasi. Jika dihitung sejak tahun 
1993 hingga 2009 ini, ia telah membangun sekitar 115 pembangkit listrik yang menghasilkan 
listrik sebanyak 1,15 Mega Watt, dan disalurkan kepada lebih 15 ribu pelanggan. Sekali lagi, ini 
jelas prestasi besar. Maka meminjam iklan Talk Less Do More, diam-diam Linggi telah banyak 
membuktikan bahwa tak seharusnya listrik langka. Setiap komunitas pasti bisa membuat dan 
mengelolanya sendiri (Batukar.info, 10 Februari 2010)

Dengan kemasan dan kegiatan di Desa Batang Uru, Sulawesi Barat yang cukup menarik serta 
menunjukan inisiatif lokal yang inovatif ini, banyak pengakuan dan penghargaan yang diterima oleh 
Pak Linggi. Gubernur Sulawesi Barat, Anwar Adnan Saleh pun sebelumnya belum pernah mendengar 
inisiatif cerdas yang dilakukan oleh warganya. Namun setelah ada pemberitaan dari media nasional, 
yang bersangkutan kemudian datang ke Desa Batang Uru untuk mencanangkan desa tersebut 
menjadi Desa Mandiri Energi. Hal tersebut pun mendapat pengakuan dari pemerintah pusat. Melalui 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah pusat mengakui Sulbar sebagai 
mandiri energi karena mampu melahirkan listrik di desanya, listrik yang lahir di desa itu sudah mampu 
melayani kebutuhan listrik masyarakat. Pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang diciptakan 
Ir. Linggih tersebut kemudian bisa dinikmati masyarakat di Desa Batanguru yang terdiri dari sekitar 300 
KK. Masyarakat di desa yang tidak pernah mendapat pasokan dari listrik PLN itu kini tidak lagi kesulitan 
listrik, bahkan Desa Mandiri Energi itu kemudian berkembang sehingga di Sulbar terdapat 128 desa 
mandiri energi.

Beberapa penghargaan pun diterima oleh Pak Linggi. Sebagai sosok yang menjadi inspirator dalam 
kegiatan ini, Pak Linggi sudah mendapatkan beberapa penghargaan dari pemerintah pusat seperti 
dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Perekonomian dan Kementerian 
Pembangunan Desa Tertinggal (KPDT) sebagai peserta lomba Kepala Desa tahun 2012. Dari 
pemberitaan media nasional juga, banyak daerah lain yang ingin belajar ke Pak Linggi. Bahkan Pak 
Linggi seringkali diundang dari satu tempat ke tempat lain untuk menjadi pembicara atau sekedar 
berbagi informasi mengenai alat turbin yang ia buat sendiri untuk tenaga listrik yang memakai air 
sebagai sumber energinya. Pak Linggi sendiri mengakui, sejak diterbitkan di Kompas dan media 
nasional lainnya, kegiatan yang ia lakukan semakin banyak didengar dan dikenal oleh orang. Banyak 
sekali instansi pemerintah, NGO, bahkan media lain yang mendatangi tempat tinggalnya. 

Saya kira ada manfaat, dalam arti bahwa paling tidak masyarakat luas bisa mendapat informasi 
bahwa ternyata ada hal yang begitu dan mungkin juga bisa terinspirasi untuk mengembangkan 
dan itu juga sekitar Mamasa, masyarakat itu cenderung memelihara lingkungan dan juga 
ditambah di-support dari seringnya muncul di media dan semakin banyak pesanan yang kami 
layani di seluruh Indonesia Timur. Pesanan yang kami buat layanan pesanan turbin, karena 
domain praktik cerdas adalah pembuatan turbin di daerah, bahkan ada pesanan dari luar negeri, 
ada MCC (Millenium Chemistry Corporation) dari Amerika, malah mereka punya program sekian 
banyak milyar untuk Mamasa (Pak Linggi, Kepala Desa Batang Uru, wawancara, 18 Maret 2012)

Pak Linggi mengakui bahwa tayangan media yang ada mengenai kegiatannya sangat menguntungkan 
karena orang-orang yang berdatangan ke tempat tinggalnya membuat jaringan yang ia miliki semakin 
luas dan mempermudah dirinya untuk mempromosikan apa yang ia buat. 

Saya cukup puas dan senang karena setidaknya menambah teman dan memperluas jaringan. 
Semakin banyak teman semakin banyak rejeki. Setelah diliput, banyak orang yang datang, 
sekarang ada yang sedang magang di bengkel. Bahkan orang pemerintah pusat banyak yang 
datang, karena diantara kementerian tidak baku tahu, baru-baru ada Kementerian Perdagangan 
dan Transmigrasi datang dalam rangka penciptaan tenaga kerja dan urbanisasi (Pak Linggi, 
Kepala Desa Batang Uru, wawancara, 18 Maret 2012)

Secara gamblang Pak Linggi menyatakan bahwa sudah banyak yang ingin mereplikasi cara membuat 
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tenaga listrik dari air ini termasuk cara untuk membuat turbin yang seperti Pak Linggi lakukan.

Banyak Pak [yang ingin mereplikasi], sekarang ini kami dapat tawaran dari Flores, Papua, 
Gorontalo, Manado seperti di Flores saya sudah datang ke sana dan mereka rencanakan akan 
datang ke tempat saya.” Ada faktor media dan men-to-men membuat saya sudah seperti ini, saya 
sudah dapat penghargaan dari tiga kementerian. Saya merasa terbantu karena ada media yang 
meliput karena penyebaran informasi semakin mendunia (Pak Linggi, Kepala Desa Batang Uru, 
wawancara, 18 Maret 2012)

Tayangan media tak luput membuat usaha Kabupaten Halmahera Selatan bisa diakui oleh pemerintah 
daerah bahkan pemerintah pusat. Program Gebrak Malaria Halmahera Selatan sendiri sudah 
mempunyai payung hukum di bawah Perda Nomor 8 tahun 2011 tentang Penanggulangan Malaria. 
Program Penanggulangan Malaria sendiri sudah diakui oleh Kementerian Kesehatan dan dijadikan 
program nasional yang digabungkan dengan konsep pendekatan Participatory Learning Action (PLA) 
atau pemberantasan malaria bersama yang digerakan oleh masyarakat sendiri dan kader Malaria di 
daerahnya.

Dampaknya membantu ke program khususnya kebijakan, ide tentang Malaria Center sudah 
masuk regulasi di pusat, itu yang turut membantu dan melalui media juga daerah-daerah lain 
ada upaya untuk melakukan hal yang sama untuk menggerakkan masyarakat. Bahkan Pemkab 
berencana Kepulauan Seribu dan Mamuju akan datang ke Halsel. Jadi saya pikir dengan dampak 
media, berbagai media mempublikasikan jadi menyentuh berbagai aspek pengambil kebijakan 
maupun teman-teman yang bermain di program untuk melirik (Firmansyah, Pelaksana Program 
Malaria Center, Halmahera Selatan, wawancara, 23 Maret 2012).

 
Jauh dari Timur Indonesia, tepatnya di Papua, John Rahail, penggagas Sekolah Kampung di Sarmi, 
Papua merasakan hal yang sama bahwa publikasi yang dilakukan media sangat berpengaruh membuat 
Sekolah Kampung di Sarmi akhirnya menerima penghargaan sebagai juara kedua MDGs Award untuk 
kategori pendidikan. 

Media akhirnya mendorong masyarakat dan pemerintah dari tidak tahu menjadi tahu. Sebagian 
dari Praktik Cerdas yang ada pun biasanya akan lebih luas dikenal setelah ada pemberitaan atau 
publikasi dari media, terutama media nasional. Sama seperti kegiatan Pak Linggi di Sulawesi Barat dan 
Firmansyah di Halmahera Selatan yang tadinya hanya menjadi masalah di daerah itu saja dan tidak 
pernah didengar oleh pemerintah pusat, mendadak setelah pemberitaan kegiatan mereka dimuat, 
baru ada pengakuan dari pemerintah pusat mengenai kegiatan mereka. Media nasional seperti 
Kompas, biasanya memang akan sangat tertarik untuk memuat berita-berita mengenai inisiatif lokal 
dan cerdas dari daerah, sepertinya Kompas sendiri ingin mengangkat berita yang sedikit ‘berbeda’ dari 
media lainnya. Apalagi pemberitaan yang dilakukan oleh Kompas biasanya dikemas dengan feature 
yang menarik, melihat dari angle yang berbeda, dan membuat pembacanya tertarik untuk membaca. 
Hal ini sesuai dengan Teori Agenda Setting yang menggambarkan kuatnya pengaruh media terhadap 
pembentukan opini masyarakat. 

… media massa dengan memberikan perhatian pada isu tertentu dan mengabaikan yang lainnya, akan 
memiliki pengaruh terhadap pendapat umum. Orang akan cenderung mengetahui tentang hal-hal 
yang diberitakan media massa dan menerima susunan prioritas yang diberikan media massa terhadap 
isu-isu yang berbeda (Maxwell McCombs dan Donald Shaw, Teori Komunikasi Massa, hal. 247)

Media massa memiliki kemampuan untuk memberitahukan kepada masyarakat atau khalayak tentang 
isu-isu tertentu yang dianggap penting. Khalayak kemudian tidak hanya mempelajari dan memahami 
isu-isu pemberitaan tapi juga seberapa penting arti suatu isu atau topik berdasarkan cara media massa 
memberikan penekanan terhadap isu tersebut. Ketiga Praktik Cerdas yang sudah dipublikasikan 
membuat mereka diakui dan dilirik oleh semua pihak, khususnya pelaku pembangunan. Beberapa 
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daerah bahkan menunjukkan ketertarikan mereka untuk mereplikasi kegiatan tersebut di daerah 
mereka masing-masing. Pemerintah pusat mencanangkan program mereka sebagai program nasional 
dan memberikan penghargaan.

Namun di lain pihak, Firmansyah dari Halmahera Selatan, Pak Supratman dari Nusa Tenggara Barat, 
dan Pak Wilson Therik peneliti dari NTT, berpendapat bahwa replikasi bisa jadi terjadi dibantu oleh 
pemberitaan media nasional, tetapi replikasi dan pengakuan bisa saja terjadi hanya di kalangan 
pembuat kebijakan dan pengambil keputusan saja. Proses replikasi belum menyentuh sampai ke 
masyarakat yang sebenarnya lebih membutuhkan program atau kegiatan Praktik Cerdas tersebut. 
Akses transportasi dan geografis menjadi masalah klasik di Indonesia. Media nasional seperti Kompas 
atau Tempo, bahkan media BaKTI seperti BaKTINews sendiri sangat sulit didapatkan oleh mereka yang 
ada di daerah. Bila ada pun, akan diterima sore hari atau hari berikutnya, dan yang paling buruk adalah 
tidak sama sekali. Hal ini dikemukakan oleh beberapa narasumber sebagai berikut:

Ada sisi-sisi yang mungkin media nasional yang belum bisa publikasi, makanya kita juga 
pakai internal media kita melalui bulletin media center, tujuan sebenarnya untuk masyarakat, 
setidaknya yang merasakan dampak dari apa yang dilakukan, karena mereka harus mendapat 
informasi bahwa apa yang mereka lakukan berdampak besar. Mereka kurang mendapat 
informasi mengenai pemberitaan malaria di sini, walaupun sudah ada beberapa media yang 
meliput, dibagian lain di daerah lain belum dapat, walaupun itu bagus (Firmansyah, Pelaksana 
Program Malaria Center, Halmahera Selatan, wawancara, 23 Maret 2012).

Saya sendiri baru tahu ada pemberitaan tentang kami kalau ada yang kasi tahu kepada saya, 
sampai saat ini walaupun sudah banyak pemberitaan tentang kami, kami sendiri belum pernah 
lihat korannya atau beritanya seperti apa (Supratman, Bendahara BumDes Asih Tigasa, Lombok 
Timur, wawancara, April 2012)

Bahkan mereka sendiri tidak menyadari bahwa peran media sudah membantu menyebarkan informasi 
tentang kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh akses media yang sulit mereka dapatkan. 
Media nasional sulit untuk menembus daerah di mana mereka tinggal. 

Mungkin (media) membantu, tapi kami sendiri tidak tahu apakah membantu atau tidak. 
Masalahnya kami belum pernah menerima publikasi tersebut. Media lokal di sini saja susah, 
apalagi media nasional. Orang daerah belum banyak baca koran sehingga kami tidak tahu 
(Bapak Tahir, Ketua Bumdes Asih Tigasa, Lombok Timur, April 2012)

Kesenjangan akses terhadap media antara masyarakat kota dan masyarakat pedalaman membuat 
penyebaran informasi mengenai Praktik Cerdas tidak merata, sehingga sulit dirasakan oleh masyarakat 
pedalaman yang membutuhkan banyak informasi dan peningkatan pengetahuan.

Mereka melakukan hal yang sama, mau belajar, mau cari tahu, untuk pembaca di kota, tapi belum ada 
efek untuk masyarakat di pedalaman (Wilson Therik, anggota JiKTI, NTT, wawancara, 24 Mei 2012)

Di lain pihak, salah satu anggota Kelompok Kerja (POKJA) FKTI yang berasal dari Sulawesi menyatakan 
bahwa pemberitaan Praktik Cerdas masih kurang diberitakan oleh media lokal, sehingga belum banyak 
diketahui oleh masyarakat lokal yang tidak membaca media nasional.

Cukup menarik, tapi kurang diberitakan oleh media lokal, hanya media nasional, sedangkan 
orang di daerah bacanya banyak media lokal (Charles Kepel, POKJA FKTI, Sulawesi Utara, 
wawancara, 19 Mei 2012)

Teori Uses and Gratifications menunjukkan bahwa yang menjadi permasalahan utama bukanlah 
bagaimana media mengubah sikap dan perilaku khalayak, tetapi bagaimana media memenuhi 
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kebutuhan pribadi dan sosial khalayak. Jadi bobotnya ialah pada khalayak yang aktif, yang sengaja 
menggunakan media untuk mencapai tujuan khusus (Effendi, 1993:290). Penggunaan Kompas, 
Tempo, atau media nasional lainnya memang mendorong para pelaku pembangunan, khususnya para 
pengambil keputusan dan pembuat kebijakan bisa mengetahui Praktik Cerdas, mereka mau belajar dan 
ada maksud untuk mereplikasi Praktik Cerdas tersebut. Namun pemberitaan di media nasional belum 
menyentuh sampai di tingkatan selanjutnya, yaitu masyarakat sendiri. Masih banyak masyarakat yang 
membutuhkan belum mengetahui dengan baik apa kegiatan atau insiatif cerdas yang ada di daerah 
mereka sendiri.

3.2  Efektivitas Media dalam Mempromosikan Praktik Cerdas
Yang dimaksud dengan efektivitas media adalah bagaimana media-media yang digunakan dalam 
penyebaran informasi mengenai Praktik Cerdas dapat menyebarkan informasi tersebut kepada semua 
pelaku pembangunan, baik itu pemerintah, masyarakat, LSM, dan NGO yang ada di Indonesia, khususnya 
di Kawasan Timur Indonesia, sehingga bisa menarik perhatian si pembaca, bermanfaat untuk dilakukan 
dalam pekerjaannya, dan menggugah agar bisa belajar bahkan mereplikasi Praktik Cerdas tersebut. 
Kompas, Tempo, dan beberapa media nasional lainnya dipilih BaKTI karena mempunyai jaringan yang 
luas dari Sabang sampai Merauke. Keberadaan Kompas dan media nasional lainnya sudah diketahui 
oleh banyak orang. Semangat Kompas dalam meliput berita-berita nusantara hampir sama dengan 
semangat BaKTI yang ingin memberitakan keberhasilan-keberhasilan di daerah. 

Pengetahuan para pelaku pembangunan mengenai keberadaan peliputan Praktik Cerdas cukup baik. 
Dalam arti mereka sudah menyadari apa itu Praktik Cerdas dan tahu bila salah satu Praktik Cerdas 
diliput oleh salah satu media. Hampir setiap pelaku pembangunan setidaknya membaca satu atau 
dua liputan Praktik Cerdas yang ada di media. Para pelaku pembangunan menganggap Praktik Cerdas 
sebagai pengalaman yang unik, menarik, bermanfaat bagi masyarakat, dan bisa direplikasikan di 
tempat lain sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada yang melihat Praktik Cerdas sebagai kegiatan 
‘praktis’ yang bisa mengubah kehidupan secara umum. Dari beberapa media yang sering dibaca, 
hampir sebagian besar pelaku pembangunan membaca dua jenis media, yaitu media lokal (koran 
lokal) dan media nasional (Kompas). Liputan-liputan mengenai Praktik Cerdas menawarkan informasi 
yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat lain, namun sayangnya, akses media nasional sendiri masih 
terbatas di wilayah Kawasan Timur Indonesia, sehingga masih banyak belum diketahui oleh masyarakat 
pedalaman dan belum optimal penyebarannya.

(Praktik Cerdas menawarkan) Pengalaman unik, menarik, bermanfaat bagi masyarakat dan 
dapat direplikasikan pada tempat lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Liputan 
Praktik Cerdas (di media lokal) ada, walaupun tidak banyak dan masih terbatas (Charles Kepel, 
POKJA FKTI, Sulawesi Utara, wawancara, 19 Mei 2012)

Kemasan pemberitaan Praktik Cerdas sampai sejauh ini cukup baik dan menarik. Hampir semua 
pembaca liputan Praktik Cerdas merasa bahwa berita tersebut menarik, bermanfaat, dan mendorong 
orang yang membaca akan belajar untuk replikasi. 

Sangat menarik karena menginspirasi individu atau kelompok terkait dengan ide-ide yang 
muncul dalam menyelesaikan suatu persoalan (Peneliti KTI, anggota JiKTI, wawancara, 23 Mei 
2012)

Pemberitaan itu menarik karena umumnya menyajikan perjalanan pribadi atau masyarakat di daerah 
tersebut yang mengubah hidupnya ke arah yang lebih baik. 

Liputan Praktik Cerdas menarik tergantung dari tema, ada yang menarik karena sesuai dengan 
materi atau tema yang booming (Mien Ratoe Oedjoe, anggota Kelompok Kerja FKTI, NTT, 
wawancara, 19 Mei 2012)
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Ada yang berpendapat bahwa berita itu menarik karena pada saat itu tema yang diusung dalam 
pemberitaan itu adalah tema yang ‘panas’, booming, dan sering dibicarakan. Ada juga yang melihat dari 
sisi apakah pemberitaan itu bisa menginspirasi individu atau kelompok dengan ide-ide yang muncul 
dalam menyelesaikan persoalan.

Praktik Cerdas itu cukup menarik karena umumnya menyajikan perjalanan pribadi seorang 
dalam mengubah pola hidup ke arah yang lebih baik (Peneliti KTI, anggota JiKTI, wawancara, 23 
Mei 2012)

Allport (1937) dalam pandangannya mengemukakan bahwa ketergantungan pendapat pribadi 
seseorang terhadap persepsi orang tersebut mengenai pendapat orang-orang lain di sekitarnya. 
Secara umum, Teori Spiral Kebisuan menjelaskan bahwa tindakan seseorang untuk mengekspresikan 
pendapat pribadinya dipengaruhi oleh empat faktor. Keempat faktor tersebut, antara lain: komunikasi 
massa (media massa), komunikasi antarpribadi dan hubungan sosial, ekspresi pendapat individu, dan 
persepsi individu mengenai iklim opini lingkungan masyarakat di sekitarnya. Teori ini menjelaskan 
bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut terletak dalam proses saling mempengaruhi antara 
komunikasi massa, komunikasi antarpribadi, dan persepsi individu atas pendapatnya sendiri dalam 
hubungannya dengan pendapat orang lain dalam masyarakat. Pendapat bahwa pemberitaan Praktik 
Cerdas itu menarik dikarenakan setiap individu atau kelompok sudah memiliki penilaian yang bisa jadi 
sudah dipengaruhi oleh nilai umum dan kenyataan bahwa inisiatif-inisiatif cerdas inilah yang sedang 
dibutuhkan oleh masyarakat dalam mengatasi masalah pembangunan.

Menarik sebagai pemberitaan nasional, seharusnya menarik juga untuk pemberitaan lokal, yang 
artinya pemberitaan tersebut jangan hanya diliput atau dipublikasikan di media nasional saja. Gaung 
keberhasilan di daerah-daerah dalam mengatasi pembangunan bukan hanya informasi yang dinikmati 
oleh orang yang memiliki akses informasi baik dan cepat, tetapi untuk masyarakat daerah sebagai 
pelaku yang membutuhkan solusi-solusi pembangunan.

Sangat bermanfaat karena dapat disosialisasikan di daerah kita (Mien Ratoe Oedjoe, anggota 
POKJA FKTI, NTT, wawancara, 19 Mei 2012)

Manfaat pemberitaan Praktik Cerdas dirasakan sebagai sesuatu yang bisa diadopsi oleh daerah lain 
yang mempunyai kemiripan dengan masalah yang dihadapi. Selain itu, manfaat pemberitaan Praktik 
Cerdas adalah pembelajaran yang berharga baik sebagai pribadi maupun institusi tempat bekerja.

Manfaatnya sangat tinggi untuk diadopsi daerah lain yang mempunyai kemiripan masalah yang 
dihadapi (La Sara, Pembantu Rektor III Unhaleo, Kendari, wawancara, 19 Mei 2012)

Pemberitaan Praktik Cerdas ternyata bemanfaat juga untuk dijadikan referensi bagi diri sendiri 
serta bisa dijadikan bahan pembicaraan dengan orang lain, terutama sebagai bahan pembelajaran  
mahasiswa. 

Masyarakat kota ada pengaruhnya, paling kurang mereka bisa memanfaatkan hasil liputan itu 
untuk bahan diskusi mereka (Wilson Therik, anggota JiKTI, NTT, wawancara, 24 Mei 2012)

Pemberitaan media nasional juga memberikan manfaat untuk mendorong media lokal yang dimiliki 
oleh pelaku atau inspirator Praktik Cerdas untuk lebih bersemangat lagi menyebarkan informasi yang 
mereka sudah lakukan selama ini. 

Ada juga sisi sisi publikasi media yang belum dilaporkan oleh media, biasanya media hanya 
menulis berita umum saja, jadi hal-hal yang melakukan perubahan belum diliput, jadi biasanya 
diseimbangkan dengan media lokal yang kami miliki (Firmansyah, Pelaksana Program Malaria 
Center, Halmahera Selatan, wawancara, 23 Maret 2012)
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Ada keinginan agar manfaat Praktik Cerdas bukan hanya disebarluaskan kepada masyarakat yang 
sudah memiliki akses komunikasi yang baik, penekanan agar pemberitaan Praktik Cerdas bisa dinikmati 
juga untuk masyarakat daerah yang seharusnya bisa mereplikasi inisiatif-inisiatif lokal yang cerdas ini.

Peliputan Praktik Cerdas telah dikerjakan dengan baik, yang perlu dikembangkan adalah 
menampilkan kolom khusus pada media lokal yang menyajikan Praktik Cerdas setiap minggu 
atau setiap akhir bulan (La Sara, Pembantu Rektor III Unhaleo, Kendari, wawancara, 19 Mei 2012)

Mengacu pada fenomena di atas, seperti yang dijabarkan dalam teori Uses and Gratifications, bermula 
dari faktor-faktor sosial psikologis khalayak, yaitu ada kalanya berbagai permasalahan tidak bisa “dibagi” 
kepada orang lain, maka khalayak menjadikan itu sebagai suatu kebutuhan untuk mencari “media” lain 
sebagai tempat berbagi. Sebagai masyarakat yang hidup di era informasi, maka muncullah harapan-
harapan individu tersebut kepada media massa. Dari sana, individu tersebut melakukan research 
dalam rangka mencari media massa yang bisa memenuhi kebutuhannya, kemudian mengakses 
media tersebut sebagai “tempat berbagi” (Effendi, 1993:290). Media lokal menjadi media alternatif 
untuk mencari kebutuhan informasi mereka. Didesak oleh kebutuhan bahwa ada informasi yang 
berharga untuk disebarluaskan, maka timbullah dorongan atau stimulus ketika ada peluang untuk 
memanfaatkan media lokal yang mereka miliki.

Liputan media tentang Praktik Cerdas juga mempengaruhi pekerjaan atau program yang sedang 
dilakukan oleh para pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan bisa melakukan komparasi untuk 
suatu Praktik Cerdas sejenis dengan praktik masyarakat di wilayahnya. Mereka juga menyadari bahwa 
di tingkat masyarakat terdapat pengetahuan yang ideal, tentunya untuk masyarakat tersebut, serta 
bisa direplikasi dengan penyesuaian tertentu di daerah yang lain. Kemudian, berita-berita Praktik 
Cerdas tersebut bisa menjadi bahan referensi diskusi dalam pertemuan-pertemuan pembangunan 
yang melibatkan mereka, walaupun belum ada bukti langsung bahwa pemberitaan Praktik Cerdas 
langsung membuat mereka bisa mempraktikkan hal tersebut di daerahnya atau mempengaruhi orang 
lain agar melakukan hal itu. 

Sampai sejauh ini, pengaruh yang kuat adalah di penyebaran informasi itu sendiri, menggugah para 
pelaku pembangunan untuk berbagi dengan yang lain, menjadi bahan pembelajaran, bahan-bahan 
diskusi di pertemuan formal atau informal, dan biasanya akan disebarluaskan bila hal tersebut sangat 
relevan dengan apa yang mereka kerjakan selama ini. Bila orang tersebut sangat memperhatikan isu 
pendidikan, maka pemberitaan Praktik Cerdas mengenai pendidikanlah yang akan dibawa ke tempat 
lain dan diceritakan kepada orang lain; begitu seterusnya dengan isu atau tema pembangunan lainnya. 
Jadi, mereka mengaku akan berpengaruh bila isu atau tema mengenai pemberitaan Praktik Cerdas 
relevan dengan disiplin ilmu, ketertarikan daerah, atau tema yang mungkin pada saat itu sedang 
dibicarakan oleh banyak orang. Rencana untuk mereplikasi sudah ada, hanya rencana tersebut 
masih dalam wacana, artinya sudah dibicarakan dan diperkenalkan tetapi belum secara langsung 
dilaksanakan di daerah mereka masing-masing.

(Rencana replikasi Praktik Cerdas) Masih segmentasi, artinya kalau si orang yang membaca 
adalah orang yang punya inovasi atau kreatif pasti menginspirasi, tapi kalau (untuk) orang 
banyak bisa jadi menarik tapi belum menggoda (Wilson Therik, anggota JiKTI, NTT, wawancara, 
24 Mei 2012)

Praktik Cerdas yang sudah ada masih terbatas dipraktikkan oleh kelompok masyarakat lain. 
Perlu strategi untuk dikomunikasikan dengan masyarakat yang lebih luas (La Sara, Pembantu 
Rektor III Unhaleo, Kendari, wawancara, 19 Mei 2012)

Keinginan agar media selalu memuat berita-berita menarik tentang keberhasilan masyarakat dalam 
menangani masalah pembangunan tetap diharapkan dan terus bertambah tiap waktu, bahkan 
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seharusnya menjadi berita yang teratur dalam penayangannya. Sampai saat ini, berita-berita mengenai 
Praktik Cerdas memang tidak teratur seperti rubrik-rubrik lain di koran atau media lainnya. 

Ada keinginan serta harapan bahwa berita-berita Praktik Cerdas memiliki program sendiri di hari atau 
bulan tertentu. Sebagai pelaku pembangunan yang aktif, mereka memerlukan berita dan informasi 
yang terbaru dan mendorong mereka secara individu atau kelompok untuk terus semangat dalam 
melakukan pembangunan. 

Terprogram sehingga pembaca yang sibuk tetap tahu waktu atau jadwal tertentu tentang Praktik 
Cerdas (Mien Ratoe Oedjoe, anggota POKJA FKTI, NTT, wawancara, 19 Mei 2012)

Rangsangan-rangsangan melalui berita inilah yang diperlukan agar mereka yang sibuk tetap tahu 
mengenai perkembangan kegiatan tersebut dan dapat menginformasikan hal tersebut ke orang lain 
yang mungkin pada saat itu memerlukan solusi dalam pembangunan di daerahnya. Sebagai media 
nasional, seharusnya koran-koran besar seperti Kompas atau Tempo pun memiliki kerjasama yang 
baik dengan media lokal agar penyebaran informasi dapat diperluas ke masyarakat desa. Peran BaKTI 
sebagai organisasi yang bergerak di bidang pertukaran pengetahuan serta memiliki media harus lebih 
ditingkatkan. 

Media sudah berperan cukup banyak, tetapi mungkin cakupan wilayah distribusi informasi 
melalui media perlu diperluas sampai ke desa-desa (dr. Hesina Huliselan, POKJA FKTI, Maluku, 
wawancara, 19 Mei 2012)

Forum Kawasan Timur Indonesia yang memiliki focal point di daerah bisa memfasilitasi dan membangun 
komunikasi dengan media massa khususnya media lokal, agar media massa bisa mengambil peran 
yang aktif dalam melakukan penyebaran informasi mengenai kegiatan Praktik Cerdas ke masyarakat 
di daerah.

Focal point di tiap daerah perlu membangun komunikasi dengan media massa, agar media 
massa mengambil peran intensif untuk mempublikasikan hasil-hasil Praktik Cerdas (La Sara, 
Pembantu Rektor III Unhaleo, Kendari, wawancara, 19 Mei 2012)

Pendapat seseorang tidak semata-mata menyatakan pendapat pribadinya, tapi pendapat tersebut 
merupakan hasil interaksi dengan pendapat-pendapat orang lain. Bahkan mungkin sekali pendapat 
orang lain yang dinyatakan. Umum terjadi di masyarakat Indonesia, bukan hanya opini tapi juga 
tindakan sosial yang merefleksikan perilaku orang-orang lain. Seperti dikatakan oleh George Herbert 
Mead dalam “mind, self and society”: pikiran seseorang tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosialnya. 
Pendapat-pendapat media yang dominan akan meredakan pendapat-pendapat publik yang berbeda 
dengan pendapat yang dominan.

3.3  Jumlah Praktik Cerdas yang Sudah Direplikasi
Media nasional sangat baik untuk digunakan sebagai sarana penyebaran informasi mengenai 
keberadaan Praktik Cerdas itu sendiri. Banyak pemangku kepentingan lain yang tahu informasi 
tersebut dan mau belajar serta menjadikan Praktik Cerdas sebagai sumber referensi dalam mengatasi 
kesulitan pembangunan di daerahnya. Hanya saja, media nasional seperti Kompas, tidak dibaca oleh 
semua kalangan. Masyarakat di daerah kesulitan untuk membaca Kompas secara teratur. Di banyak 
tempat media nasional sulit masuk karena keterlambatan pengiriman atau sama sekali tidak masuk 
karena sulitnya transportasi ke daerah tersebut. 

(Pemberitaan Praktik Cerdas di media nasional) Untuk masyarakat kota ada pengaruhnya, 
untuk bahan diskusi atau belajar. Tapi pembaca untuk pedalaman belum ada hasilnya. Padahal 
sebagian besar Praktik Cerdas adalah kegiatan untuk masyarakat desa sendiri atau masyarakat 



Centre for Innovation Policy and Governance

Warga Bicara Media: Sepuluh Cerita
213

pengguna. Di kota, peneliti, akademisi bisa bicara untuk keperluan mereka sebagai bahan 
diskusi, tapi masyarakat pengguna tidak efektif (Wilson Therik, anggota JiKTI, NTT, wawancara, 
24 Mei 2012)

Dari beberapa Praktik Cerdas yang sudah dimuat di media nasional, tanggapan yang diterima begitu 
baik, dan individu atau kelompok bahkan pemerintah daerah lain datang ke lokasi tempat Praktik 
Cerdas berada untuk belajar dan ada rencana untuk mereplikasi hal tersebut. 

Dari Flores, Papua, Gorontalo, Menado mau ikut belajar mengenai kegiatan pembuatan turbin 
(Pak Linggi, Kepala Desa Batang Uru, wawancara, 18 Maret 2012)

Mungkin ada, karena sudah banyak yang datang kepada kami. Contohnya: PDAM Jawa Timur 
datang ke sini untuk belajar dan studi banding untuk menyadur sistem pengelolaan air kami 
(Bapak Tahir, Ketua Bumdes Asih Tigasa, Lombok Timur, wawancara, April 2012)

Para pelaku Praktik Cerdas sudah menerima tiga atau empat kunjungan individu, kelompok, organisasi 
maupun pemerintah daerah. Semua kunjungan tersebut bertujuan untuk belajar, studi banding dan 
ada rencana untuk replikasi Praktik Cerdas. Hanya belum ada angka atau jumlah yang pasti mengenai 
replikasi yang sudah dilakukan, terutama dari Praktik Cerdas yang sudah diliput oleh media nasional. 
Para pelaku Praktik Cerdas sendiri mengakui bahwa banyak orang yang berkunjung ke tempat mereka. 
Pengaruh untuk membuat orang tergugah dan belajar sudah ada, namun proses kelanjutan replikasi 
belum ada yang nyata.

Membantu program dalam pelaksanaannya bahkan membantu membuat kebijakan. Daerah-
daerah lain juga ikut melakukan strategi pendekatan yang sama. Setelah diberitakan media, 
Kab. Kep Seribu dan Kab. Mamuju mau ke Kab. Halsel untuk belajar. Dampak berbagai media 
mempublikasikan tentang malaria membantu kebijakan pemerintah daerah lainnya untuk 
melirik program malaria (Firmansyah, Pelaksana Program Malaria Center, Halmahera Selatan, 
wawancara, 23 Maret 2012)

4.  Refleksi dan Kesimpulan

Media memiliki peranan yang cukup penting dalam penyebaran informasi, khususnya informasi 
mengenai Praktik Cerdas yang ada di daerah-daerah. Inisiatif-inisiatif lokal yang bisa menjawab 
tantangan pembangunan di daerahnya ini merupakan tema atau cerita yang menarik untuk dibaca 
oleh orang lain. Kompas sebagai media nasional menjadi salah satu media yang bisa menyebarkan 
informasi atau praktik cerdas ke seluruh Indonesia. Sebagai salah satu media nasional besar di 
Indonesia, Kompas memiliki jaringan yang cukup luas di seluruh Indonesia sehingga memiliki banyak 
pembaca yang bervariasi dan heterogen. 

Para pelaku Praktik Cerdas mengakui bahwa peran media dalam penyebaran informasi  memberikan 
kontribusi besar dalam penyebaran informasi mengenai kegiatan mereka. Banyak pemangku 
kepentingan, baik itu individu, kelompok, organisasi bahkan pemerintah tahu mengenai sepak 
terjang mereka. Pengakuan dan perhargaan yang mereka terima tidak lepas dari pemberitaan media. 
Cerita-cerita Praktik Cerdas menjadi bahan berita yang inspiratif, membuat orang lain tergugah dan 
menjadikan cerita tersebut sebagai bahan referensi yang diceritakan lagi kepada orang lain sebagai 
bahan diskusi atau bahan pembelajaran. Lebih lanjut lagi, banyak pelaku pembangunan membawa hal 
tersebut sebagai sesuatu yang dibanggakan di daerahnya, sehingga informasi mengenai keberadaan 
Praktik Cerdas tersebut makin meluas.

Namun peran media nasional dalam penyebaran informasi mengenai Praktik Cerdas belum menyentuh 
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sampai ke level masyarakat lokal. Kompas sebagai media nasional masih sangat sulit didapatkan 
di daerah-daerah, bahkan pelaku Praktik Cerdas sendiri seringkali tidak menyadari bahwa liputan 
mengenai kegiatan mereka sudah dimuat di media tersebut. Informasi yang disebar baru sampai di 
level masyarakat yang memiliki akses baik terhadap informasi, seperti masyarakat di ibukota provinsi 
dan pengambil keputusan, seperti pemerintah provinsi di daerah. Masih ada ruang yang cukup lebar 
antara kedua level ini, sedangkan yang sebenarnya paling membutuhkan adalah masyarakat lokal yang 
bisa jadi membutuhkan solusi-solusi pembangunan di daerah mereka.

Hal ini juga mendorong proses replikasi Praktik Cerdas baru bisa dilakukan sampai di proses 
pembelajaran, studi banding, dan pertukaran informasi. Langkah konkrit atau penjelasan mengenai 
replikasi yang dilakukan satu daerah setelah melihat dan belajar dari Praktik Cerdas tertentu sampai 
saat ini belum terlihat. Namun perlu diapresiasi usaha-usaha pertukaran informasi yang sudah terjadi 
sampai saat ini. Banyak pihak yang mau belajar, melakukan studi banding, dan memiliki semangat 
untuk melakukan usaha replikasi. Peran media dalam hal ini adalah sebagai jembatan dan penghubung 
informasi Praktik Cerdas itu sendiri: menjadi jembatan antara pelaku Praktik Cerdas yang ingin kegiatan 
diketahui oleh orang lain dan pelaku pembangunan yang tertarik untuk belajar serta berniat untuk 
melakukan replikasi, lalu menjadi penghubung antara satu pemangku kepentingan dengan pemangku 
kepentingan lain yang ingin cerita-cerita sukses ini bisa dijadikan contoh dalam meramu rencana 
pembangunan selanjutnya.

Ketertarikan para pelaku pembangunan juga cukup beragam. Semua pemberitaan di media mengenai 
Praktik Cerdas cukup menarik karena cerita-cerita tersebut diwarnai dengan hal yang unik, kreatif, 
orisinil, dan berkelanjutan. Selama ini, isu-isu pembangunan tertentu menjadi tema yang ‘hot’ dan ‘sexy’, 
apalagi pemberitaan mengenai Praktik Cerdas tersebut mengangkat tema-tema yang sekarang sedang 
dibicarakan dan menjadi headline di berbagai media. Para pelaku pembangunan akan melirik berita 
tersebut dan langsung mau terlibat lebih jauh lagi. Keingintahuan akan lebih meningkat apabila berita 
tersebut sesuai dengan tema yang menurut mereka relevan dengan kepentingan mereka sekarang. Hal 
ini sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh Noelle-Neumann dalam Teori Spiral Keheningan (Spiral of 
Silence Theory) (Rajawali Pers, 2007). Kajian ini menitikberatkan peran opini dalam interaksi sosial. Opini 
publik sebagai sebuah isu kontroversial akan berkembang pesat manakala dikemukakan lewat media 
massa. Ini berarti opini publik orang-orang juga dibentuk, disusun, dikurangi oleh peran media massa. 
Jadi, ada kaitan erat antara opini dengan media massa. Opini yang berkembang dalam kelompok 
mayoritas dan kecenderungan seseorang untuk diam (sebagai basis dasar teori spiral kebisuan) karena 
dia berasal dari kelompok minoritas juga bisa dipengaruhi oleh isu-isu dari media massa. 

Pengetahuan para pelaku pembangunan mengenai keberadaan peliputan Praktik Cerdas cukup baik. 
Dalam arti, mereka sudah menyadari apa itu Praktik Cerdas dan tahu bila salah satu Praktik Cerdas 
diliput di salah satu media. Hampir setiap pelaku pembangunan setidaknya membaca satu atau dua 
liputan Praktik Cerdas yang ada di media. Para pelaku pembangunan menganggap Praktik Cerdas 
sebagai pengalaman yang unik, menarik, bermanfaat bagi masyarakat, dan bisa direplikasikan di 
tempat lain sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada yang melihat Praktik Cerdas sebagai kegiatan 
‘praktis’ yang bisa mengubah kehidupan secara umum. Dari beberapa media yang sering dibaca, 
hampir sebagian besar pelaku pembangunan membaca dua jenis media, yaitu media lokal (koran lokal) 
dan media nasional (Kompas). 

Perlu dipikirkan untuk penyebaran informasi yang lebih merata. Penggunaan media nasional seperti 
Kompas sudah sangat tepat. Hanya perlu ada kerjasama lebih lanjut dengan media lokal yang ada di 
daerah agar penyebaran informasi bisa didapat oleh semua kelompok. Porsi atau waktu pemberitaan 
mengenai keberadaan Praktik Cerdas di daerah perlu dibuat lebih teratur. Peran media BaKTI juga 
perlu ditingkatkan lagi. Malah media BaKTI seharusnya bisa memiliki peran yang lebih penting, karena 
BaKTI memiliki berbagai macam media dengan segmentasi yang berbeda pula. Kerjasama dengan 
media nasional lain perlu dibuka, juga membuka kerjasama dengan media elektronik selain dengan 
media cetak yang selama ini sudah dilakukan.
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Mendorong media lokal agar ikut dalam kegiatan-kegiatan pemberitaan Praktik Cerdas atau kerjasama 
dengan media lokal itu dalam penyediaan berita-berita yang berhubungan dengan Praktik Cerdas 
agar mendorong proses replikasi ke arah yang lebih nyata lagi. Media lokal tetap menjadi salah satu 
penghubung informasi dengan masyarakat lokal yang ada di daerah-daerah. Hampir setiap pelaku 
pembangunan di daerah juga mengakses informasi yang berasal dari media lokal. Penguatan 
kerjasama dengan media lokal membuat masyarakat lokal tahu tentang Praktik Cerdas yang ada di 
daerah mereka. 

Selain itu, diperlukan juga kerjasama dalam meningkatkan kapasitas penggunaan media oleh si pelaku 
Praktik Cerdas yang ingin menyebarkan informasi tentang kegiatan mereka. Pelatihan-pelatihan 
sederhana terkait bagaimana mereka bisa menggunakan media komunikasi yang sederhana pula, akan 
mengangkat sisi-sisi cerita yang tidak diangkat oleh media nasional atau pun media lokal itu sendiri. 
Tingkat pemahaman masyarakat lokal akan lebih tinggi bila si masyarakat itu sendiri yang berbicara 
melalui bahasa dan pendekatan lokal.

Para pelaku pembangunan yang membaca berita-berita Praktik Cerdas biasanya membicarakan 
dan membawa informasi tersebut kedalam jaringannya. Maka lahirlah diskusi-diskusi informal yang 
membahas hal itu. Sehingga, diskusi-diskusi formal atau informal perlu ditingkatkan lagi di daerah-
daerah dengan memanfaatkan isu tematik yang diusung oleh Praktik Cerdas. Diharapkan dari diskusi-
diskusi tersebut ada kesepakatan dan rencana yang jelas untuk membuat suatu rencana pembangunan 
yang lebih mementingkan masalah di daerah tersebut.

Peran media tetap dibutuhkan dalam mendorong replikasi Praktik Cerdas, tetapi yang diperlukan 
adalah usaha-usaha yang intensif setelah media melakukan peliputan Praktik Cerdas tersebut. Yang 
dibutuhkan adalah bagaimana menyebarkan informasi itu seluas-luasnya dan membuat semua orang 
tahu mengenai hal tersebut, kemudian mendorong pelaku pembangunan melakukan replikasi agar 
masalah-masalah pembangunan bisa diatasi.
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Persepsi Media terhadap Isu Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBTI)
Pendamping: Inaya Rakhmani

Komentar pendamping:

Yang pertama, saya ingin menyatakan betapa pentingnya penelitian ini. Masih sedikit sekali penelitian 
yang layak dikutip terkait isu LGBTI dan media di Indonesia (bahkan hampir tidak ada). Namun ada 
beberapa permasalahan dalam review ini, sebagaimana saya paparkan di bawah:

Latar Belakang
Latar belakang mengemukakan beberapa argumen penting dan signifikan, seperti misalnya ‘[Media] 
Berdampak negatif ketika media mengangkat isu LGBT secara memihak atau tidak sesuai dengan 
faktanya. Dan sebaliknya akan berdampak positif ketika media mengangkat isu secara imparsial atau 
sesuai faktanya’ yang tidak didukung rujukan. Pernyataan jadi lemah, karena terkesan presumptuous 
(mengambil kesimpulan dini). 

Saya juga mengusulkan penggantian istilah ‘obyektif’ (lihat komentar IR dalam AI Final Report, hal. 1) 
menjadi ‘imparsial’ (tidak berpihak). Tidak ada jurnalis/pekerja media/individu yang tidak subyektif, 
bahkan AI berargumen bahwa persepsi itu relatif atas individu (bukankah jurnalis itu individu?). 
Permasalahannya disini adalah apakah proses jurnalistik dan/atau produksi media berpihak pada 
heteronormativitas (dan kenapa?) yang kemudian menghasilkan framing (lihat komentar IR dalam AI 
Final Report, hal. 2). 

Metodologi
Seperti bagian latar belakang, metodologi pun tidak menggunakan sumber rujukan. Selain itu, tidak 
disebutkan rasionalisasi pemilihan jenis media (misalnya televisi, majalah, surat kabar, online, film. 
Padahal jenis media yang berbeda memiliki karakteristik yang berbeda pula) dan outlet media (misalnya 
kenapa the Jakarta Post dan bukan Kompas? Kenapa MNCTV bukan RCTI?). 

Disebutkan kendala wawancara adalah kesibukan pekerja media. Seharusnya hal ini sudah 
dipertimbangkan dalam rancangan penelitian (minimal membuka kontak dengan 3 outlet media dari 
tiap jenis media). Dan kendala ini semestinya tidak perlu disebut, kecuali memperkuat argumen temuan 
penelitian. Misalnya, AI menyebut adalah permasalahan moralitas, ketakutan karena masyarakat masih 
sensitif. Apakah pekerja media tidak bersedia diwawancarai karena permasalahan ini? 

Yang terakhir, pertanyaan penelitian menyebutkan ‘sejauh mana’ yang lazim disebutkan dalam 
penelitian kuantitatif karena bermaksud mengukur. Dalam penelitian kualitatif, pertanyaan seharusnya 
‘apa, bagaimana, kenapa, siapa’ (lihat komentar IR dalam AI Final Report, hal. 5).

Review laporan
Ardhanary Institute
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Temuan dan Analisis
Saya meng-copypaste beberapa komentar penting dalam AI Final Report:

“Kebijakan ANTV menyangkut akses terkait informasi yang akan diberitakan harus menyangkut kepentingan 
banyak publik” [Framing. Harus menurut siapa? Bagaimana? (saya duga rating)] Karena tujuan media 
adalah memberikan informasi kepada publik dan memberikan alternatif supaya masyarakat tahu mereka 
harus melakukan apa berdasar informasi yg kita sampaikan [Kalimat berikutnya ini dari perspektif 
jurnalistik] Termasuk untuk informasi soal LGBT, misalnya mencuat isu pembunuhan yang dilakukan 
oleh gay [Lihat tidak, bagaimana Yuke mengaitkan antara pembunuhan dengan ‘gay’? Apa sih 
relevansi antara keduanya? Apakah akan tetap disebut begitu kalau yang membunuh bukan 
homoseksual?] dari situ kita lihat kebutuhan masyarakat apa untuk mengetahui persoalan tersebut. Misal 
jika kebutuhan masyarakat adalah terkait dengan identitas gay kenapa sampai melakukan pembunuhan, 
dari sini kita mencoba melihat faktanya seperti apa, untuk itu kita menggali informasi lebih dalam wawancara 
dengan psikolog [Apakah ANTV akan memanggil psikolog juga untuk berita pembunuhan yang 
dilakukan oleh seorang heteroseksual?] dan kaum gay itu sendiri. Salah satu contohnya saat liputan 
dengan Mujianto, kita lihat dari berbagai aspeknya.” (Yuke Mayaratih, ANTV)

“Femina adalah majalah wanita yang bersifat umum (general-service magazine for women segment) 
sehingga isu yang ditampilkan amat beragam. Suatu isu diangkat biasanya karena ada kejadian tertentu 
dalam masyarakat (dalam arti luas, secara langsung maupun tidak langsung) yang menjadi concern bagi 
femina dan penting diketahui wanita.  [framing]. Hal ini juga berlaku untuk isu LGBT. Note: Saya lampirkan 
beberapa contoh artikel di Femina yang membahas isu ini pada 3 tahun terakhir sebagai tambahan 
perspektif bagi Anda.” (Petty S Fatimah, Femina)

“Di Jakarta Post ada kebijakan untuk memberikan akses kepada isu-isu terkait dengan human rights bagi 
kelompok-kelompok yang termajinalkan, dan isu demokrasi. Jadi isu LGBT kita angkat dalam perspektif HAM 
dan Demokrasi. Jika sedang ada event penting LGBT misalnya International Days Against Homophobia maka 
berita yang diangkat mengenai LGBT berada dihalaman muka/depan.” (Ahmad Junaedi, the Jakarta Post) 
[Jakarta Post punya kebijakan seperti ini karena berbicara pada pasar pembaca yang menuntut 
hal tersebut (ekspatriat)]

“Tapi sejauh ini sudah cukup terbuka dengan adanya Ardhanary, Our Voice, dll. Cuma sayangnya banyak 
mereka yang tidak berbicara apa adanya, tidak mengemukakan perasaan mereka, atau banyak juga media 
yang tidak mau ya?” [Kutipan yang kuat. Kenapa media tidak mau?] (Yuke Mayaratih, ANTV)

“Namun gambaran LGBT di media menurut saya seringkali digambarkan sebagai sosok kreatif, unik, 
‘berbeda’.  Dari sisi  negatif, kadang-kadang menjadi sumber kelucuan/olok-olok, kehidupan LGBT tidak 
jarang didramatisir berlebihan.” [Tidak disebut disini faktor ekonomi media] (Petty S Fatimah, Femina)

“Saya tidak terlalu sepakat dengan berita-berita yang membuat lelucon waria, transgender kan masih banyak 
kita temukan di TV, di Koran. Justru itu membuat stereotipnya lebih kuat.” (Ahmad Junaedi, the Jakarta Post) 
[Kontras antarmedia ini menarik]

“Saya rasa enggak ya, belum. Ada juga ketakutan dari kelompok masyarakat tertentu bahwa komunitas 
LGBT ini akan menyebar dan mengancam, misalnya, menyebar, semakin besar, semakin diterima, [Kenapa 
kalau menyebar? Ketakutan itu sendiri kenapa?] jadi ada beberapa orang yang ketakutan tentang 
isu itu. jadi gagasan supaya LGBT bisa diterima secara luas, saya rasa enggak, tapi LGBT adalah fakta yang 
ada disekitar kita dan diterima dan diberikan hak-haknya, itu iya. Caranya menyampaikannya adalah 
jika  adanya news packnya, kayak ada hari AIDS nasional atau  hari AIDS sedunia, maka dimunculkan isu 
itu. [Ini bukan ruang, ini stereotyping bahkan stigmatising bahwa AIDS berhubungan dengan 
homoseksualitas] Tapi kalo ujuk-ujuk misalnya menyuarakan kepentingan lesbian, kayaknya enggak ya.” 
(Yuke Mayaratih, ANTV)

“Di sisi lain, hal ini dianggap enggak harus diberitain, kita enggak punya durasi waktu untuk bahas itu, jadi 
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siapa yang nentuin ya selain kepentingan redaksi, tapi di setiap tim produksi, ada yang namanya rapat? 
proyeksi. Di rapat itu ditentuin ini pantas enggak diangkat dan di rapat itu hadir manager produksi, produser, 
dan yang lainnya. Jadi siapa yang menentukan berita tersebut ya pimpinan redaksi.” [Faktor ekonomi 
media] (Drajat Syaiful Rahmat, MNC Group)

“Pertama karena kurangnya perspektif pengelola media bahwa berita itu ya tentang oramg-orang terkenal, 
politik, hiburan. [Bukan hanya ini. Menyuarakan minoritas berlawanan dengan kepentingan 
pencarian profit media. Kutipan Petty: “Jika yang dimaksud adalah gagasan atau pandangan 
LGBT mengenai LGBT Relatif ya.  Bagaimana pun harus diakui  tema LGBT masih dianggap sensitif 
bagi sebagian masyarakat.” (Petty S Fatimah, Femina) - Menunjukkan bahwa ada ketegangan 
(‘Bagaimanapun’)] (Ahmad Junaedi, The Jakarta Post)

“Misalnya kasus Ahmadiyah dan FPI, sebenarnya dalam kacamata umat muslim, mungkin Ahmadiyah itu 
sesat atau tidak, tapi lepas dari itu mereka juga makhluk hidup yang punya kebebasan untuk hidup dan 
ancaman, nah di mana keberpihakan media?” [Keberpihakan media ada ketika topik tertentu tidak 
bisa muncul karena rapat redaksi yang diatur oleh manajer produksi (profit)] (Yuke Mayaratih, 
ANTV)

Hal 10: Lalu apa yang bisa ditarik dari kedua kutipan ini? Apa kaitannya dengan ‘Pemenuhan Hak 
Warga: Informasi Terpercaya, Infrastruktur Media, dan Pembuatan Kebijakan secara Partisipatif’ dan 
‘Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999  Tentang Hak asasi Manusia (HAM), sebagaimana dinyatakan 
dalam Pasal 14 ayat (1) ”Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang 
diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya”’?

Ada beberapa isu penting yang berhasil diangkat dari temuan, namun tidak dijadikan bagian argumen 
AI Final Report:

-	 Berdasarkan data, terlihat bahwa pekerja media melihat isu LGBT ‘masih sensitif’ bagi para 
audiens/pembaca, sehingga topik tersebut dikemas dengan terlampau hati-hati (sampai tidak 
menyuarakan hak LGBT) atau dijadikan komoditas (sensasionalisasi).

-	 Saya sendiri ingin tahu, apa pendapat AI, berdasarkan kegiatan organisasi selama ini, yang 
melandasi isu moralitas ini? Apakah agama (tapi Republika Online tidak menunjukkan bias 
ini) atau tradisi (Benedict Anderson ketika ke Jawa tahun 70an merasa amat diterima oleh 
penduduk setempat, sebagai seorang homoseksual)? Seharusna ini disebut dalam latar 
belakang.

-	 Bahwa ada faktor ekonomi media yang menentukan apa berita yang layak diangkat (proses 
produksi media) yang mengusulkan bahwa media membingkai topik. Media komersial, 
dengan tujuan pencarian profit, menggunakan dan/atau menghindari ‘topik sensitif’. Kutipan 
Petty mengenai topik LGBT yang masih sensitif menunjukkan bahwa media ‘menghindari 
konfrontasi’, kenapa? Dari temuan, terutama dalam bagian tentang rapat redaksi, terlihat 
bahwa (namun tidak digali) tujuan pencarian profit-lah yang memarjinalkan suara minoritas.

-	 Namun, ketika berita tersebut sensasional (misalnya pembunuhan yang dikaitkan dengan 
homoseksualitas) maka topik tersebut muncul. Temuan ini tidak dikaitkan dengan argumen 
‘positif’ dan ‘negatif’ sebagaimana muncul di bagian latar belakang. Memang ada suara, tapi 
kontennya negatif (stigma sosial). 

-	 Tidak dipaparkan pula kenapa the Jakarta Post (JP) berbeda. Saya menduga, terutama dari 
temuan terdahulu dan ideologi media, bahwa JP menyasar target pembaca ekspatriat, 
sehingga pengemasan berita, rekrutmen, rapat redaksinya pun berbeda dengan jenis dan 
outlet media lainnya. Sebenarnya temuan ini bisa lebih digali lagi, terutama karena meskipun 
ideologinya berbeda dengan jenis dan outlet media lainnya, JP tetap media komersial (bukan 
media pemerintah ataupun ‘advokasi suara marjinal’). 

-	 Pada bagian mengenai media online, yang disebut justru Republika Online yang bukan ruang 
bagi demokratisasi media tapi perpanjangan dari institusi media komersial. Seharusnya jika 
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ingin mengangkat isu media online sebagai peluang bagi demokratisasi media, AI memilih 
forum-forum dimana anggotanya amat vokal membela hak LGBT. Atau kasus-kasus media 
online yang menggambarkan dukungan, dan semacamnya. Namun di sisi lain, temuan ini 
menarik karena Republika adalah media dengan ideologi Islam sedangkan laporan berita 
mengenai ‘Sanubari Jakarta’ tidak parsial/memihak heteronormativitas. Apa analisis AI 
mengenai hal ini?

Kesimpulan dan Rekomendasi
Saya memberi komentar untuk tiap paragraf dalam bagian rekomendasi (lihat komentar IR dalam AI 
Final Report, hal. 11-12), namun pada intinya menyarankan bahwa dalam bagian kesimpulan sudah tidak 
lagi mendeskripsikan hal-hal yang sudah disebut dalam laporan. Seharusnya kesimpulan mengaitkan 
antara latar belakang dengan temuan, serta menganalisis (menarik inti sari) gagasan-gagasan yang 
muncul dari temuan. Rekomendasi yang diusulkan oleh AI baik (lihat komentar IR dalam AI Final Report, 
hal. 12). Saya hanya ingin menambahkan bahwa barangkali perlu ada survey mengenai jurnalis dari 
tiap jenis media dan outlet media yang mempelajari kekhususan. Penelitian Media Monitoring UNICEF 
menemukan bahwa ada kekhususan jurnalis terhadap isu-isu tertentu, misalnya kesehatan, hukum, 
gender, dst. Kekhususan ini terbentuk karena efisiensi produksi media (tiap jurnalis yang memiliki 
kekhususan sudah mengenal narasumber, organisasi yang terlibat, dst sehingga mempercepat proses 
pengumpulan berita). Data ini bisa menjadi baseline bagi AI untuk merealisasi strategi ‘Berdasarkan 
hasil rekomendasi dari narasumber yang diwawancarai, salah satunya yang sangat penting bagi LGBT 
sendiri yaitu untuk mendekati media massa dan memperkenalkan isunya sehingga dikenali secara 
baik. Pendekatan bisa dilakukan melalui personal jurnalis, lembaga yang menaungi para jurnalis 
atau hearing ke media massa.’ yang tepat sasaran. [Rekomendasi yang baik. Lebih menarik lagi 
kalau bisa dipaparkan. Apakah Ardhanary punya pengalaman berinteraksi dengan jurnal yang 
awalnya resisten terhadap isu homoseksualitas dan kemudian belajar untuk menggunakan 
landasan humanis dalam pemberitaan?]



Centre for Innovation Policy and Governance

Warga Bicara Media: Sepuluh Cerita
224

Perkembangan Media Daring dan Jurnalisme Warga
Pendamping: Agung Wardana

Pendahuluan

Bagi Indonesia, sebuah negeri yang mengklaim diri demokratis dan bahkan menjadikan demokrasi 
sebagai identitas dalam pergaulan internasional, jaminan dan perlindungan atas hak asasi manusia 
adalah kewajiban negara. Mekanisme kontrol atas kewajiban ini hanya dapat berjalan ketika partisipasi 
publik dibuka lebar bagi masyarakat. Adapun dalam implementasinya partisipasi publik haruslah 
dibangun diatas 3 (tiga) pilar yakni: akses informasi, akses untuk terlibat dalam pengambilan keputusan; 
dan akses keadilan.

Selama ini pilar pertama, akses informasi, secara dominan diperoleh masyarakat melalui media massa. 
Namun, dengan adanya Internet, maka masyarakat memiliki lebih banyak sumber informasi, antara 
lain media sosial ataupun media online (media dalam jaringan/daring). Informasi yang diperoleh dari 
berbagai sumber sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk menggunakan hak-nya guna terlibat 
dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan dan kepentingannya serta mencari 
keadilan apabila ia dirugikan oleh keputusan yang diambil.

Sedemikian signifikan peranan media dalam jaringan dan media sosial di Internet dalam memperkaya 
sumber informasi, namun masih sedikit pengkajian tentang topik ini dapat ditemukan di Bali. Pada 
titik inilah penelitian Sloka Institute dan Bali Sruti menjadi sangat relevan. Dengan mengetahui sejauh 
mana perkembangan media dalam jaringan (daring) dan jurnalisme warga, kita dapat membaca bahwa 
sedang terjadi perubahan dalam corak dan alat produksi informasi beserta pertukarannya. 

Dengan demikian, kita jadi bisa merefleksikan di mana posisi kita dalam proses perubahan yang sedang 
berjalan ini.

Penulisan hasil penelitian ini pun telah dilakukan dengan baik dan menarik. Struktur pemaparan yang 
mengalir dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dibantu oleh grafik membuat pembaca mudah 
memahami maksud dari penulis. Meski berkesan deskriptif, pembahasan hasil penelitian tersebut 
telah mampumenjawab tiga pertanyaan besar yang diajukan, yakni perkembangan Internet dan 
jejaring sosial, perkembangan media arus utama, dan dampaknya pada partisipasi dalam jurnalisme 
warga dalam konteks Bali. Penarikan kesimpulan pun telah mencerminkan temuan temuan dan dapat 
menunjukkan kecenderungan yang sedang terjadi di lapangan. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Sloka Institute bersama Bali Sruti ini Nampak menunjukkan sikap 
optimisme terhadap perkembangan jejaring sosial dan jurnalisme warga di Bali. Tanpa bermaksud 
mengurangi sikap optimisme tersebut, terdapat beberapa poin yang dapat disampaikan dalam review 
ini. Adapun poin tersebut antara lain: pemilihan narasumber, teori dan pendekatan yang digunakan, 
referencing system (sistem referensi) sebagaimana akan dijabarkan berikut:

1.  Pemilihan Narasumber
Narasumber dipilih dari unsur atau latar belakang (pekerjaan) yang beragam walau masih didominasi 

Review laporan Sloka Institute
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oleh laki-laki. Namun keberagaman latar belakang ini belum tentu menunjukkan keberagaman 
pandangan. Jika dilihat pendapat para narasumber, dapat ditarik benang merah bahwa narasumber  
memiliki persepsi yang positif terhadap jurnalisme warga. Dari 10 narasumber kunci, sebenarnya 
dapat dilanjutkan dengan metode menggelinding mencari sudut pandang ‘berbeda.’ Dengan demikian, 
diskusi yang disajikan dalam penelitian ini menjadi lebih kaya dan paling tidak dapat mewakili sedikit 
kompleksitas sosial di Bali.

Dari 10 narasumber yang terpilih, @tglo_kool sebenarnya merupakan narasumber paling unik untuk 
diwawancarai. Namun jika membaca hasil penelitian ini nampaknya pertanyaan yang diajukan kepada 
@tglo_kool tidak dikembangkan menjadi pertanyaan yang lebih spesifik sesuai dengan latar belakang 
narasumber sebagai anggota intelijen kepolisian. Jika saja pertanyaan dikembangkan, maka peneliti 
akan mendapatkan gambaran motif dan bagaimana sosial media berdampak pada model pemantauan 
dan pengumpulan informasi-informasi intelijen. Hal ini sekaligus akan menguji tesis bahwa media 
sosial, termasuk di dalamnya jejaring sosial, juga merupakan alat bagi intelijen militer atau polisi dalam 
melakukan pemetaan, analisa sosial dan membaca dinamika masyarakat setempat96.
 
Khusus untuk metode survei, dari tiga pertanyaan utama untuk 401 responden, yang terelaborasi dalam 
hasil penelitian ini adalah profil responden terutama sebaran wilayah. Sedangkan elaborasi belum 
menyentuh sebaran jenis kelamin responden, dinamika kelas dan gender terhadap pola penggunaan 
Internet dan jejaring sosial. 

Pertanyaan ketiga yakni pola konsumsi dan persepsi responden terhadap media nasional maupun 
lokal kurang dibahas dalam hasil penelitian. 
   
2.  Teori dan Pendekatan yang Digunakan
Jejaring sosial yang merupakan elemen penting dalam penelitian ini, namun sayangya tidak dijelaskan 
kerangka teoritisnya. Secara kategoris, jejaring sosial merupakan salah satu bentuk media sosial yang 
populer saat ini, misalnya Facebook dan Twitter. 

Memang media sosial sendiri belum memiliki definisi baku karena perkembangannya sangat pesat 
tetapi paling tidak pembaca penting diberikan sedikit pemahaman tentang apa yang penulis (peneliti) 
rujuk dengan nama ‘jejaring sosial’ dalam penelitian tersebut. Atau, penulis dapat saja memberikan 
sedikit penjelasan teoritik apa yang menyebabkan media sosial menjadi berkembang pesat dan 
diterima masyarakat, misalnya merujuk pada kecepatan, ketersediaan, dan jangkuannya97.

Dalam penelitian yang dilakukan, pengkajian terhadap perkembangan media arus utama di Bali lebih di 
dominasi oleh sudut pandang keragaman berita. Hal ini menunjukkan bahwa penulis mengkaji media 
menggunakan variabel yang lazim digunakan oleh pendekatan Liberal-Pluralisme. Sederhananya dalam 
pendekatan ini, semakin beragam berita, masyarakat dianggap semakin banyak memiliki pilihan untuk 
dikonsumsi sesuai keinginan sehingga kebebasan opini dapat terbentuk dalam rangka membangun 
checks and balances dalam sistem demokrasi98.

Dalam pengkajian media massa arus utama sebaiknya tidak hanya melalui variabel keragaman berita  
semata. Untuk mendapatkan diskusi dan kajian yang lebih kritis dalam menganalisis prilaku media 
massa dapat menggunakan 5 filter yang dikembangkan dari teori ‘Propaganda Model’ oleh Herman dan 
Chomsky. Adapun 5 filter tersebut adalah: (1) kepemilikan, ukuran dan orientasi profit; (2) komposisi 
iklan sebagai sumber utama dan hubungan antara iklan dan proses produksi berita; (3) narasumber 

96  Lihat Thomas Mayfield III, A Commander’s Strategy for Social Media (2011) JFQ Issues 60, 1st Quarter [online] 
www.ndupress.edu [diakses pada 30 Oktober 2012]
97	  Lihat misalnya Daniel A Laundau, How Social Media is Changing Crisis Communication: A Historical Analysis, MA Thesis of 
Fairleigh Dickinson University (2011) [online] www.danlandau.net/writing/sources/research/danlandau_thesis.pdf [diakses pada 29 
Oktober 2012]
98	  Mullen dan Klaehn, The Herman-Chomsky Propaganda Model: A Critical Approach to Analysing Mass Media Behaviour (2010) 
4 Sociology Compass 216
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dari agen-agen kekuasaan (politik, ekonomi, kultural); (4) kritik yang diorganisir untuk menunjukkan 
kontrol sosial; (5) dorongan ideologis/paradigma sesuai dengan kepentingan elit99.

Dengan kajian kritis ini akan memberikan gambaran mendalam terkait kondisi media massa arus utama 
dan hubungannya dengan masyarakat Bali. Jika mengacu pada jawaban narasumber tentang peranan 
jurnalisme warga, berbagai pendapat yang terungkap dalam penelitian tersebut berangkat dari refleksi 
individualnya terhadap media arus utama yang kemudian ‘dibenturkan’ dengan harapannya pada 
jurnalisme warga. Analisis melalui pendekatan kritis ini juga akan lebih menunjukkan korelasi logis peta 
media massa arus utama di Bali dengan pendapat narasumber yang tidak melulu urusan keberagaman 
berita.

Selanjutnya, selain peranan jejaring sosial pada partisipasi warga, yang menarik juga untuk dikaji adalah 
peranan jejaring sosial terhadap prilaku individu dalam berkomunikasi di dunia maya. Sebuah tesis 
menyatakan bahwa media sosial, termasuk di dalamnya jejaring sosial, tidak saja merupakan media 
pertukaran informasi, tetapi juga merupakan sarana pembentukan identitas (identity-formation)100. 

Menurut pandangan Foucaultian, media sosial bekerja layaknya model penjara Jeremy Bentham, yakni 
Panopticon, yang memudahkan seorang sipir di menara pengawas untuk mengawasi dan memantau 
seluruh narapidana101. Menurut Foucault, efek terbesar dari Panopticon ini adalah untuk mendorong 
kesadaran diri sebagai penghuni penjara dan penampakan diri permanen dalam memastikan 
berfungsinya kuasa (power) secara otomatis102.

Berangkat dari pandangan inilah media sosial sering kali dinilai sebagai ‘virtual panopticon’ yang 
membuat penggunanya merasa selalu dipantau oleh ‘menara pengawas’ dalam hal ini disebut follower 
(twitter) atau friend (facebook). Pada titik tertentu, perasaan berada dalam pengawasan permanen ini 
membuat penggunanya merekayasa diri menjadi sebagaimana ia ingin dinilai oleh ‘menara pengawas’. 

Jadilah, media sosial sebagai semacam alat rekayasa sosial. Tesis tersebut memang belum final, oleh 
karena itu sebenarnya penelitian ini dapat saja berkembang untuk membuktikan kebenarannya dalam 
konteks pengguna media sosial di Bali. Atau, mungkin dapat menjadi rekomendasi penelitian lanjutan.

3.  Sistem Referensi
Meski secara umum penulisan referensi dapat dimengerti pembaca, namun penulisannya tidak 
konsisten. Penulis sebernarnya dapat memilih untuk menggunakan in-text citation (catatan badan) atau 
footnote (catatan kaki) atau dapat memilih sistem referensi yang disukai, misalnya Harvard System, 
Oxford System, dan lain-lain. Biasanya, jika memilih in-text citation, maka footnote dapat tetap digunakan 
tetapi khusus untuk menambahkan penjelasan yang tidak terangkum di badan tulisan. Selain itu, untuk 
sumber yang berasal dari Internet, juga dicantumkan penulis, judul, tahun selain link rujukan; setelah 
link, dicantumkan kapan rujukan tersebut diakses. Kunci dalam melakukan rujukan adalah konsistensi.

Penutup

Di era teknologi informasi saat ini, informasi tidak saja merupakan saja merupakan kekuatan tetapi 
juga elemen vital yang dibutuhkan setiap warga negara dalam menikmati dan mempertahankan hak-
hak dasarnya. Selanjutnya, banjirnya informasi membutuhkan kecerdasan masyarakat untuk memilih 
dan memanfaatkan informasi yang benar dan tepat sesuai kebutuhannya. Salah satu langkah untuk 

99	  Lihat Mullen dan Klaehn, ibid, 218
100  Tim Rayner, Foucault and Social Media: Life in a Virtual Panopticon (2012) [online] http://
philosophyforchange.wordpress.com/2012/06/21/foucault-and-social-media-life-in-a-virtual- panopticon/ [29 
Oktober 2012]
101  Joshua Fairfield, Escape Into the Panopticon: Virtual Worlds and the Surveillance Society (2009) 118 The 
Yale Law Journal Pocket Part 131
102  Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison (Vintage Book, New York, 1995) 201
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meningkatkan kecerdasan masyarakat dalam mengelola informasi adalah dengan jalan menyajikan 
kajian-kajian kritis kepada masyarakat.

Di sinilah penelitian “Perkembangan Media Daring dan Jurnalisme Warga” yang dilakukan oleh Sloka 
Institute dan Bali Sruti di Bali memiliki signifikansi. Ia membukakan pintu masuk pencerdasan masyarakat 
di tengah keringnya kajian kritis terhadap perkembangan media di Bali. Selain menggambarkan kondisi 
media massa arus utama dan kencenderungan prilaku berinternet, penelitian ini juga mendorong 
partisipasi publik dalam mengelola informasi melalui teknologi informasi dengan memanfaatkan 
keunggulan media sosial, terutama jejaring sosial yang tersedia.
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Review laporan ICT Watch

Analisis Kebutuhan Media Alternatif Baru Guna Mengangkat/Menyampaikan Informasi Publik
Pendamping: Inaya Rakhmani

Laporan menarik dan ditulis dengan baik. Bagian pendahuluan tampak melalui proses kajian 
literatur yang memadai, sehingga argumen pun terbangun dengan baik. Latar belakang konsekuensi 
konglomerasi media terhadap homogenisasi informasi adalah isu yang relevan, terutama dalam 
konteks negara demokrasi dengan ekonomi liberal. 

Posisi media alternatif di tengah dominasi media mainstream dalam menentukan agenda informasi 
sangat penting (crucial). Argumen bahwa media alternatif memberikan platform juga relevan. Di sini, 
perlu pembedaan antara media alternatif (Atton 2002) dan Internet yang sempat dilihat sebagai medium 
atau teknologi pembebasan. Pandangan yang pertama melihat bahwa ketika ada dominasi struktur 
(media mainstream), informasi alternatif akan selalu muncul sebagai counter-hegemony.  Contohnya 
adalah newsletter, rumor, CB (Citizen Band) radio, dst. Pandangan yang kedua melihat bahwa adalah 
fitur yang tersedia oleh teknologi Internetlah yang memungkinkan para pengguna berinteraksi dengan 
pengguna lainnya (McLuhan). Dalam konteks Indonesia, mailing list apakabar (Sen dan Hill, 2000, h: 197) 
merupakan kasus yang bisa disebut. Menjelang reformasi, interaksi di Internet yang tidak bisa diawasi 
oleh pemerintah melumaskan penyampaian gagasan politik yang berseberangan dengan ideologi 
negara.

Meskipun latar belakang kuat dan konsisten, cenderung melemah ketika masuk ke bagian paparan. 
Secara garis besar dibagi menjadi hyperlocality, prinsip jurnalistik, kemudian aspek bisnis dan teknologi. 
Apakah keempat pembagian ini didasarkan pada hasil wawancara? Rasionalisasi penulis ketika memilih 
keempat pembagian ini sebaiknya disebutkan. 

Hyperlocality
Paparkan konten lokal yang naik ke permukaan melalui media alternatif yang muncul. Bisa dibatasi 
dalam blogosphere lokal, atau satu komunitas di daerah tertentu. Apa unsur lokal yang bisa muncul, 
yang otherwise tidak akan muncul melalui media mainstream karena dominasi struktur. Apa keuntungan 
dari hyperlocality? Apa bedanya hyperlocality dan locality? Sempat disebut faktor ekonomi lokal; perkuat 
dengan contoh kasus/data.

Prinsip Jurnalistik
Saya bisa paham kenapa prinsip jurnalistik relevan dalam konteks citizen journalism, tapi tidak disebut 
di awal apa memang citizen journalism merupakan fokus dari penelitian ini. Atau bisa juga disebut 
sebagai contoh kasus. ‘Hyperlocality dalam Blogosphere Indonesia’ dan ‘Prinsip Jurnalistik dan Citizen 
Journalism’. Dengan begini, pembagian menjadi jelas mengacu pada kasus yang dipilih.

Ada sebuah temuan penting, yaitu bagaimana fitur web 3.0 bisa digunakan sebagai sistem 
verifikasi yang mengikuti kaedah jurnalistik (link ke URL, comments pembaca, dst). Sebagai 
tambahan bacaan, saya lampirkan ‘Ethics, Social Media and Mass Self-Communication’ (Vagaan, 
2011). Baca juga ‘Citizen Journalism’ (Stuart Allan and Einar Thorsen, 2009) (sebagian buku 
bisa diakses melalui Googlebooks) dan disebut beberapa kali dalam ‘Handbook of Journalism 
Studies’ (Karin Wahl-Jorgensen dan Thomas Hanitzsch, 2009) (juga terlampir). Definisi dalam 
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sumber tersebut bisa memperkuat argumen penulis dalam bagian Prinsip Jurnalistik.

Ketika tiba di bagian Aspek Bisnis dan Teknologi, terkesan tiba pada titik jenuh. Jika data tidak cukup 
untuk memberikan paparan lebih pada bagian aspek bisnis dan teknologi, saya sarankan masukkan di 
catatan kaki saja. 

Jika diputuskan untuk memasukkan bagian Aspek bisnis dan Teknologi, sebaiknya menggunakan salah 
satu kasus yang fenomenal untuk mempelajari apa sih, media alternatif yang sustainable di Indonesia. 
Apa sih, yang menjadikan mereka sustainable? 
Untuk itu, coba kembali ke tujuan penelitian:

- Mengetahui bagaimana media alternatif baru (dalam bentuk online) dibutuhkan masyarakat

- Mengidentifikasi seperti apa kriteria/model/aplikasi media alternatif yang dibutuhkan masyarakat.

Saya menyarankan untuk mempelajari salingsilang (Roby Muhamad dan/atau Enda Nasution 
bisa diwawancara) dan proses pencarian dana lembaga ini. Kasus tersebut (atau kasus 
apapun yang dipilih ICT Watch untuk memberikan ilustrasi tersebut) untuk menjawab tujuan 
penelitian ‘mengidentifikasi kriteria yang dibutuhkan masyarakat’. Untuk itu, perlu melihat 
kasus yang berhasil bertahan secara finansial (self-funding) serta sustainable (manajerial/
pengelolaan). Terutama terkait bukti bahwa sustainability ini mengindikasikan ‘masyarakat’ 
(sistem sosial, bukan hanya publik, tapi juga industri, pasar, pemerintah, komunitas global, 
dst. Ataukah yang dimaskud penulis ‘publik’ bukan masyarakat?) bersedia berkontribusi dalam 
keberlangsungannya. 

Kalau dirasa salingsilang bukan merupakan media alternatif (karena kontennya sendiri tidak 
memberikan informasi alternatif (dan kalau ini alasannya, gunakan sumber rujukan)), bisa 
dipelajari bagaimana proses pendanaan menentukan konten media alternatif. Dengan ini, 
penulis berargumen bahwa bahkan media yang ‘tampak alternatif’ (non-industri) ternyata pada 
akhirnya harus mengikuti kepentingan ‘pengiklan’. Bisa juga dibandingkan dengan Engagemedia 
dan Korupedia yang, asumsi saya, secara ideologis ‘lebih’ independen dari ‘pengiklan’, meskipun 
pada praktiknya tergantung pada lembaga donor. 

[Catatan liar: ‘Dibutuhkan masyarakat’ – artinya masyarakat berkontribusi bukan, terhadap 
keberlangsungan media alternatif tersebut? Kalau ‘Demi Ucok’ dan ‘Linimas(s)a’ tidak berhasil 
menggalang dana, artinya masyarakat tidak membutuhkannya? Sehingga tidak tergerak untuk 
menyumbang uang. Siapa ‘masyarakat’ yang dimaksud penulis?] 

Teknologi
Apa sebenarnya yang mau dicapai dengan bagian Teknologi? Barangkali akan menarik untuk 
melihat bagaimana teknologi itu sendiri memfasilitasi interaksi antar para pengguna dan bagaimana 
konsekuensinya terhadap informasi yang dijasikan (‘alternatif’?). 

Belum pernah ada penelitian di Indonesia yang memaparkan konsekuensi teknologi atas 
penyajian informasi alternatif, terutama terkait dominasi media mainstream. Hal tersebut bisa 
memberikan kontribusi signifikan, baik dalam ranah akademik maupun praktik. Barangkali 
bisa juga menelusuri program-program ICT Watch yang sustainable, yang berhasil melibatkan 
pengguna Internet dan menyediakan platform alternatif atas media mainstream. Di sini elaborasi 
data sangat penting, seperti yang disebutkan pada bagian awal penelitian (grounded theory). 

Kesimpulan 
Kesimpulan bukan merangkum poin-poin penting, tapi menyajikan ke pembaca ‘simpul’ tulisan 
(intisari). Yang biasa dilakukan oleh penulis adalah membaca ulang dari awal sampai akhir penelitian. 
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Biasanya pada tahap ini, setelah membaca data dan menuliskan paparan, teori-teori yang disebut pada 
bagian awal direvisi kembali. Pada bagian kesimpulan, penulis mengaitkan antara kerangka berpikir di 
bagian awal dengan temuan. 

Beberapa poin yang bisa membantu:

• Benar atau tidak, bahwa media alternatif itu menyajikan informasi alternatif atas dominasi media 
mainstream? Apa bukti yang disajikan oleh penelitian ini yang menjawa pertanyaan tersebut.

• Bagaimana media alternatif dibutuhkan masyarakat? Kalau dibutuhkan, artinya masyarakat ikut 
berkontribusi dan tidak terlena oleh informasi media mainstream yang homogen dan berpihak 
pada ideologi pemilik media) Kalau ternyata tidak begitu halnya, kenapa?

Saya menyarankan artikel direvisi dan dipublikasi di jurnal ilmiah (saya juga menyarankan dipublikasi 
di Jurnal Komunikasi Indonesia (di bawah Depkom UI – karena merupakan kerjasama antar-institusi 
yang potensial); di mana akan disebut tiap institusi yang terlibat (CIPG-ICT Watch). Kajian media dan 
komunikasi kekurangan penelitian terapan dan, jika direvisi, artikel ini akan sangat bermanfaat. 
Mitra bestari kami Daniel Dhakidae, Mario Birowo, Rachmah Ida, Merlyna Lim, Ariel Heryanto, Putut 
Widjanarko, Ade Armando, to name a few. Editornya Ignatius Haryanto, Eka Wenats, Endah Triastuti. 
Saya adalah Redaktur Pelaksana, jadi bisa membantu untuk organisasi proses penulisan jika dibutuhkan. 
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Konvergensi Media & Kesejahteraan Jurnalis
Pendamping: Ignatius Haryanto

Komentar pendamping
Editor: Secara garis besar, pendamping melihat bahwa masih banyak bagian dari penelitian yang 
semestinya dapat dianalisis lebih jauh. Tanggapan dari pendamping akan dipaparkan di bawah ini. 
Kami merangkum poin-poin tanggapan dari pendamping sesuai dengan bagian dari laporan yang 
dikomentari langsung oleh pendamping:

1. Istilah yang digunakan: Pendamping tidak yakin dengan penggunaan istilah pelanggan di sini, 
apakah ini merupakan terjemahan dari kata “audience” – yang mencakup pengertian yang lebih 
luas dari sekedar pelanggan, dimana audiens adalah sasaran / tujuan komunikasi media baik dalam 
bentuk media cetak, elektronik, ataupun media online. Istilah pelanggan terlalu menyempitkan hal 
karena konotasinya adalah berurusan dengan hal-hal yang terkait dengan masalah bayar membayar. 
Kenyataannya dalam banyak media sekarang tak ada lagi “pelanggan” apalagi yang merupakan 
“pelanggan yang loyal” karena banyaknya sumber informasi alternatif yang disodorkan dan mungkin 
untuk dikonsumsi.

2. Mengenai konvergensi, meskipun sebagai konsep sudah dikenal cukup lama di sejumlah negara 
berkembang, semestinya dapat didalami kembali apakah betul konvergensi ini dilakukan demi efisiensi 
atau memang hanya merupakan ekspansi bisnis saja, namun tergolong baru dalam pelaksanaannya. 

3. Perlu dicek kembali jumlah media yang dimiliki oleh Kompas Gramedia. Ada halaman yang 
menyebutkan bahwa grup ini memiliki “hampir seratus media cetak”, namun di halaman selanjutnya 
jika dijumlahkan per media platform, jumlahnya masih lebih dari 100. 

4. Mengenai status dan peran jurnalis, terutama di Kompas: penulis juga harus paham bahwa struktur 
pembagian perusahaan di dalam kompas tak jauh berbeda dari pengembangan pada tahun 1990an, 
dimana ada pembedaan antara divisi koran Kompas, dengan divisi koran daerah-pers daerah – yang 
kemudian melahirkan “Tribun” di samping masih mengelola surat kabar daerah ‘lama’ yang tidak 
menggunakan kata Tribun - seperti Serambi Indonesia, Banjarmasin Post, Sriwijaya Pos, hingga Pos 
Kupang. Penulis dapat melihat disertasi Daniel Dhakidae (1991) untuk rujukan mengenai struktur dasar 
Kompas,

5. Mengenai praktek penayangan berita untuk kontributor, seharusnya dapat dijelaskan lebih 
lanjut. Tidak semua berita yang dikirim oleh kontributor akan otomatis diterima oleh redaksi. Status 
ketidaktetapan ini juga menjadi sumber ketidakpastian bagi kontributor atau koresponden. Dalam 
praktek, saya (pendamping) sering menemukan item berita dari suatu peristiwa daerah yang disiarkan 
oleh dua atau tiga stasiun yang berbeda, padahal angle atau sudut pengambilan gambar sama. Ini 
merupakan cara berstrategi yang dilakukan oleh kontributor karena ketidakpastian status dan 
pengupahan yang didasarkan hanya pada penayangan item pemberitaannya. 

6. Penulis sebenarnya dapat menggali pasokan berita dari sisi uang/kompensasi. Contoh: berapa 

Review laporan Aliansi Jurnalis 
Independen (AJI)
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harga laporan per televisi, seberapa ia berbeda dengan laporan media online, media cetak, dan media 
lainnya. Juga untuk konten media, contohnya: konten majalah Trust, sebaiknya diperdalam lagi, apakah 
konten Trust masuk atau dipergunakan di media lain dibawah naungan MNC atau tidak? – Hal yang 
sama juga berlaku dengan permasalahan ANTV dan TV One. Semestinya dapat diperdalam analisisnya 
apakah hal ini terjadi karena masalah human agency dari masing-masing (jurnalis) yang berbeda posisi 
tawar ketika berhadapan dengan pemilik media atau kah ada permasalahan lainnya.

7. Penulis dapat mempertajam analisis mengenai alat kerja. Faktor alat kerja sangat penting di sini, 
perlu ditanyakan, perangkat yang ada: kamera televisi, kamera foto, perekam itu siapa yang beli? 
Apakah dibelikan dari perusahaan atau diusahakan sendiri? Bagaimana mengatur ‘kepemilikan’ 
perangkat kerja tersebut? Bagaimana pula dengan smartphone? Apakah itu diusahakan sendiri oleh 
pekerja, atau disediakan oleh perusahaan – dalam rangka mempermudah proses pengiriman berita. 
Juga perlu digali, adanya alat kerja baru ini apakah mengusir kemungkinan adanya pekerja lain, karena 
ada perangkapan tersebut?

8. Mengenai kompensasi/honorarium, tidak disebutkan rincian angka, sehingga untuk mengatakan 
beberapa kontributor  mempunyai honorarium yang sama kurang valid untuk dinyatakan. Perlu juga 
dibahas lebih lanjut mengenai penggajian koresponden. Bukankah ada semacam honor basic dan 
honor berdasarkan produktivitas? Bagiamana keterangan ini bisa diintegrasikan dalam tesis besar soal 
kesejahteraan dan konvergensi media.

9. Pada saat menuliskan perbedaan ritme pekerjaan dari seorang jurnalis di tempatnya bekerja dulu 
dan sekarang, ada baiknya dapat dijabarkan perbedaan apa saja yang terjadi, dan dalam hal apa ada 
atau tiadanya perbedaan ritme pekerjaan,

10. Pembahasan mengenai konvergensi akan lebih baik jika di lihat lebih jauh dalam kenyataannya, 
sejauh mana secara praktis konvergensi dapat berjalan. Jurnalis yang meliput untuk tiga media 
sekaligus, apakah itu membodohi masyarakat atau tidak, membohongi masyarakat atau tidak, juga 
apakah hal ini membuat isi media seragam atau tidak?

11. Ada pernyataan sebagai berikut: “Sejumlah tuntutan perubahan akibat konvergensi, atau menuju 
konsep newsroom baru ini, diakui oleh para manajer MNC, Kompas, dan Tempo, mengubah cara kerja 
jurnalis, dan keahlian yang harus dimilikinya. Dengan perkembangan saat ini, jurnalis mulai dituntut untuk 
memiliki keahlian lebih banyak. Jika ia wartawan cetak, ada kebutuhan agar dia juga bisa menulis untuk 
singkat dan cepat agar bisa mengisi untuk media online, dan kalau perlu juga memiliki keahlian meliput 
menggunakan kamera video agar bisa mengisi konten TV dan online dan membuat berita versi audio untuk 
radio.” Komentar pendamping: Dalam kenyataannya apakah hal ini dapat dilakukan? Dalam contoh 
apa hal ini bisa dilakukan? Ekspedisi Cincin Api dari Kompas dilakukan lewat suatu perencanaan jangka 
panjang. Apakah hal ini bisa dilakukan untuk pencarian berita yang berkejaran dari menit ke menit?

12. Mengenai tantangan dan kendala yang dihadapi beberapa grup media seperti Tempo dan MNC 
dalam melakukan konvergensi, penulis dapat melihat buku Here’s a Pony Inside Somewhere yang 
menggambarkan bagaimana gagalnya merger yang dilakukan oleh Time Warner dan American Online, 
yang sempat disebut sebagai merger media paling besar dalam sejarah. Merger ini terjadi pada tahun 
2000.
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Perspektif Difabel pada Media Mainstream di Solo
Pendamping: Priyandono W. Atmojo

Pengantar dan Tujuan

Pengantar yang memaparkan kota Solo sebagai yang merupakan salah satu pusat rehabilitasi difabel 
yang sejak tahun 1946 yang diprakarsai oleh Prof. Dr. Soeharso serta pemaparan sejarah panjang kota 
Solo sebagai kota cikal bakal lahirnya pers di Indonesia dengan perkembangan dalam percaturan pers 
di Indonesia perlu didukung dengan adanya data-data (formal) yang dapat memperkuat pernyataan 
tersebut.

Perlu dibangun keruntutan pemaparan dan menarik benang merah untuk mengkaitkan antara 
perkembangan keadaan difabel di Solo dengan perkembangan kehidupan media di Solo, selain itu 
perlu dilengkapi dengan data-data atau fakta yang sebagai pendukung pernyataan yang disampaikan. 
Adanya justifikasi negatif (tanpa data) sebagai ilustrasi dikhawatirkan akan menggiring penelitian 
ini pada pemikiran sempit. Perlunya pemaparan data-data dan fakta-fakta yang melatarbelakangi 
mengapa penelitian ini perlu dilaksanakan juga akan membantu mempertajam masalah yang diteliti.

Benarkah peneliti meneliti Perspektif Difabel pada Media Mainstream di Solo?
Dalam laporan penelitian biasanya telah ada format yang dipersyaratkan seperti Judul Halaman, 
Abstrak, Pendahuluan, Metode, Hasil, Diskusi, Referensi, dan sebagainya, namun dalam laporan 
penelitian ini belum terlihat hal tersebut, seperti tidak adanya daftar Halaman dan Abstrak. Dalam 
laporan penelitian ini juga terlihat ketidak konsistenan peneliti dalam merumuskan judul penelitian 
dengan Rumusan masalah dan  Tujuan penelitian.

Dasar Pemikiran dan Kerangka Teori 
Pemaparan tentang pemahaman “Difabel” sedikit memberi pencerahan pemikiran bagi masyarakat 
awam tentang permasalahan difabel, penulis menjelaskan pemahaman tentang difabel dengan 
cukup lugas. Kajian teori  mengenai media yang dipaparkan kurang memadai, kurangnya referensi, 
kepustakaan dan hasil hasil penelitian terbaru dirasakan sangat kurang, dengan menambah referensi, 
kepustakaan dan hasil hasil penelitian terbaru dapat menjadi pijakan yang kuat untuk membangun 
dasar pemikiran dalam penelitian ini.

Kerangka teori sebenarnya dapat dibangun secara lebih menarik dengan menelaah kenapa kebijakan 
pemberitaan atas media yang ada di Solo masih minim peruntukan bagi difabel. Permasalahan masih 
minim pemberitaan yang peruntukan bagi difabel ini dapat dijelaskan dari  satu teori atau beberapa 
teori yang relevan seperti  kebijakan media/newsroom policy atau dapat juga di jelaskan dengan faktor-
faktor pekerja media. 

Bila pilihan permasalahan yang di angkat adalah masalah minimnya pemberitaan tentang difabel, 
permasalahan ini dapat dijelaskan dengan masalah kebijakan media bukan opini pekerja media 
terhadap minimnya pemberitaan. Tentu saja data wawancara dapat dipakai. Karena itu hal ini 
mempengaruhi perumusan masalahnya dan bagaimana mau menjawabnya.

Review laporan Yayasan Talenta
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Metode
Dengan menggunakan Metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara 
mendalam, namun (keterbatasan peneliti) terlihat bahwa wawancara kering dan tidak produktif, hal 
ini dikuatkan dalam refleksi peneliti dengan pernyataan “sering kali jawaban yang diberikan sekedar 
merespon pertanyaan-pertanyaan, interaksi sosial antara peneliti dan responden belumlah sedemikian 
cair, wawancara terkesan formal, kurang tajam peneliti, tidak semua sumber data yang direncanakan 
bisa memberi kontribusi data”.
Kelengkapan data tidak terjadi karena sumber data yang telah ditetapkan dengan purposive sampling 
(yang telah ditentukan) tidak terpenuhi (dipenuhi) hanya karena masalah teknis.

Metode Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah model interaktif, proses analisis 
dilakukan sejak awal bersamaan dengan proses pengumpulan data, proses seleksi, pemfokusan, 
penyederhanaan dan abstraksi data dalakukan dari fieldnote, sedangkan sajian data harus mengacu 
pada rumusan masalah sehingga narasi yg tersaji merupakan deskripsi mengenai hal yang rinci untuk 
menjawab setiap permasalahan yg ada.

Bentuk narasi kalimat, matrik, gambar, jaringan kerja, tabel, semua dirancang untuk merakit informasi 
secara tertur supaya lebih mudah dilihat dapat dimengerti dalam bentuk lebih kompak.

Penarikan Simpulan dan Verifikasi
Dari proses reduksi data dan sajian data telah ada konklusi-konklusi namun simpulan akhir tidak akan 
dilakukan sampai pada waktu proses pengumpulan data berakhir. Simpulan perlu diverifikasi agar 
cukup mantap dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Verifikasi perlu dilakukan dengan 
aktifitas pengulangan utk tujuan pemantapan penelusuran data kembali. Verifikasi dpt dilakukan 
dengn mengembangkan ketelitian dengn diskusi antar anggota kelompok peneliti dan uji validitas 
belum terlihat interaktifnya dalam paparan.

Struktur pemaparan data temuan penelitian
Struktur pemaparan data terkesan terputus – putus, sehingga sulit untuk diikuti alur pemikirannya, 
selain itu pemaparan pokok pokok temuannya terkesan tidak tuntas yang dimungkinkan kurang 
komplitnya Perolehan data di lapangan.

Penelitian kualitatif tentang isu difabel dalam media ini semestinya lebih banyak terfokus pada 
penelitian lapangan dengan data utamanya hasil wawancara mendalam atau in-depth interview, dalam 
penjelasanya peneliti tidak dapat mengembangkan proses wawancara secara betul-betul mendalam 
sehingga temuan temuan lapangan sangat terbatas atau bahkan hanya mendapatkan data permukaan 
(standar formal) nya saja. Dengan data data yang diperoleh sangat terbatas maka peneliti tidak bisa 
menstrukturkan pemaparan data hasil temuan lapangannya’ 

Keterkaitan data temuan penelitian dan argumen
Dengan melihat rekomendasi penulis: 
Pertama, insan media yang diwawancarai lebih mendudukkan diri sebagai responden sehingga 
seringkali jawaban yang diberikan sekedar merespon pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kedua, 
tingkat interaksi sosial antara peneliti dan responden belumlah sedemikian cair sehingga mempengaruhi 
opini maupun pendapat yang akan disampaiakan dan terkesan menjaga kepentingannya. Ketiga, lokasi 
wawancara memang lebih banyak dilakukan di kantor media yang bersangkutan yang masih agak sulit 
mengesampingkan kesan keformalan. Keempat, sangat disadari bahwa penelitian kualitatif semacam 
ini membutuhkan ketajaman peneliti dan membutuhkan waktu yang lama agar mencapai hasil 
maksimal. Kelima, televisi lokal, Terang Abadi TV (TA TV) tidak berhasil diajak bekerjasama sehingga 
tidak dapat ditampilkan laporanya dalam riset ini.

Melihat pernyataan tersebut di atas dapat dipastikan temuan-temuan, data-data yang didapat adalah 
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temuan atau data permukaan yang tentu saja belum menyentuh substansi dari penelitiannya, untuk 
menjadi laporan yang sempurna  perlu pendalaman temuan temuan yang telah didapat sebagai titik 
tolak mendalami temuan-temuan selanjutnya dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan 
validitas dan reliabilitas.

Alur penulisan, alur argumen
Penulisan laporan final yang ditulis dalam format yang sangat singkat tentu saja tidak kurang diikuti 
dengan alur argumen yang lengkap berdasarkan hasil wawancara yang merepresentasikan fakta atau 
data di lapangan.
Kesimpulan

Dengan mencermati laporan hasil penelitian secara menyeluruh termasuk refleksi yang disampaikan 
penulis laporan ini mestinya belum bisa mendapatkan simpulan final dari sebuah penelitian kualitatif 
yang lebih menekankan pada makna. 
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Proses Pembelajaran Bersama

Program Engaging Media, Empowering Society yang CIPG kerjakan bersama Hivos dan Ford Foundation, 
bukanlah sebuah proyek riset semata. Program ini lebih dari sekedar melakukan riset mengenai media 
di Indonesia tetapi juga menularkan kemampuan riset kepada teman-teman Civil Society Organizations 
(CSOs) masyarakat sipil baik yang terbentuk dalam organisasi non pemerintah atau kelompok yang 
lebih cair. Sebagai sebuah awalan, CIPG berusaha menularkan kemampuan riset ini kepada 11 
kelompok masyarakat sipil dari berbagai daerah di Indonesia.

Kendati sasaran program ini adalah kelompok masyarakat sipil, bukan berarti penerima manfaat 
program ini adalah mereka semata. Sebaliknya, pengalaman beberapa bulan mendampingi rekan-
rekan kelompok masyarakat sipil melakukan riset juga merupakan sebuah kesempatan baik bagi CIPG 
dan HIVOS untuk belajar banyak hal. Keunikan latar belakang masing-masing mitra menjadikan CIPG 
dan HIVOS belajar bahwa dalam melakukan pendampingan, satu mitra/lembaga/komunitas tidak bisa 
diperlakukan sama dengan mitra/komunitas yang lain. Masing-masing kelompok masyarakat sipil 
memerlukan model pendekatan personal yang berbeda sesuai dengan persoalannya dan tantangannya.

Dalam kaitan pendekatan personal yang berbeda, dalam banyak kesempatan CIPG dan HIVOS belajar 
bahwa komunikasi terus menerus antara CIPG/HIVOS dengan mitra sangatlah penting. Justru karena 
setiap mitra adalah unik, menjaga relasi mitra satu dengan yang lain perlu dilakukan dengan berbagai 
macam cara; entah dengan saling berkirim SMS, pembicaraan melalui telepon, menjalin relasi melalui 
social media (utamanya Facebook mengingat beberapa mitra belum terlalu familiar dengan Twitter), 
diskusi di milis, atau bahkan dengan melakukan kunjungan langsung. Kunjungan langsung ke 
lokasi tempat tinggal mitra bahkan dirasakan sangat mendukung untuk memahami latar belakang, 
keunikan, serta problematika dalam melakukan riset dari tiap mitra sehingga tim pendamping dapat 
menyesuaikan apa saja yang harus dilakukan untuk membantu kelangsungan proses belajar bersama. 

Secara lebih khusus, kesempatan melakukan kunjungan langsung (visitasi) ke lokasi tinggal mitra juga 
dimanfaatkan tim CIPG dan HIVOS untuk mengadakan mini workshop mengenai metodologi riset. Mini 
workshop ini diadakan selain sebagai wadah transfer ilmu melakukan riset kepada masyarakat luas, juga 
dimaksudkan untuk menjalin relasi dengan CSO lain yang dekat dengan mitra CIPG/HIVOS. Bagi CIPG 
dan HIVOS sendiri, kesempatan melakukan mini workshop ini sekaligus merupakan kesempatan untuk 
belajar menyampaikan materi melakukan riset dengan pembahasan yang sederhana, “membumi”, dan 
lebih dekat dengan realitas sehari-hari yang dihadapi oleh kelompok di tempat tersebut. 

Melakukan Riset

Melakukan riset pada umumnya dikategorikan sebagai kegiatan akademik yang penuh dengan analisis, 
data, dan metode-metode yang kompleks. Sebagian besar orang juga menganggap riset hanya bisa 
dilakukan oleh orang berpendidikan tinggi. Selain itu, riset juga memiliki kesan kegiatan berbiaya 
tinggi. Program ini mencoba untuk memutarbalikkan impresi-impresi negatif mengenai riset. Riset 
bisa dilakukan oleh semua orang, riset tidaklah sulit, dan riset bisa dilakukan dengan biaya seminim  
mungkin. Cerita-cerita dari lapangan yang tertuang di buku ini adalah bukti nyata bahwa riset dapat 
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dilakukan oleh siapa saja. 

Salah satu cerita menarik dari mitra kami di Lombok yaitu Jaringan Radio Komunitas Nusa Tenggara 
Barat (JRK NTB). Teman-teman JRK NTB menjalankan proses riset ini penuh dengan berbagai 
keterbatasan, dari mulai keterbatasan infrastruktur sampai dana. Keterbatasan pertama adalah 
tersebarnya domisili ketiga anggota peneliti tersebut di mana untuk satu tempat ke tempat lainnya 
berjarak ratusan kilometer dengan waktu tempuh menggunakan sepeda motor sekitar 1,5-2 jam. Salah 
satu cerita mengharukan  adalah ketika mereka akan melakukan koordinasi riset ini di salah satu rumah 
peneliti di Lombok Timur. Kedua peneliti harus naik motor sekitar 1,5 jam (dengan jalanan yang sangat 
sepi dan saat itu sedang musim hujan). Untuk sampai ke rumah tersebut mereka harus menyeberangi 
sungai melalui sebuah jembatan tali, sialnya ketika itu jembatannya putus! Tak ada pikiran untuk 
mengganti jadwal rapat, mereka tetap berusaha sampai rumah tersebut, caranya? Mereka beruntung 
ada sekelompok warga yang memberikan jasa menggotong motor untuk menyeberangi sungai, singkat 
cerita dibantulah kedua peneliti tersebut melewati sungai dan sampailah mereka di tempat pertemuan. 
Tidak hanya keterbatasan di atas tetapi ada keterbatasan lainnya yaitu; koneksi internet. Sebagian 
besar warga NTB menggunakan internet melalui modem itupun harus bersusah payah mencari sinyal 
atau jika tidak punya modem terpaksa mencari warnet terdekat (yang jaraknya tidak dekat). Namun 
dengan keterbatasan ini, teman-teman JRK NTB berhasil melakukan penelitian dengan baik.

Gambar 4. Salah satu peneliti JRK NTB sedang mewawancarai pelaku PNPM secara on-air

Cerita menarik lainnya datang dari teman-teman Institut Dayakologi (Pontianak). Dayakologi melakukan 
riset mengenai “Peran media terhadap perempuan adat di rumah Betang Sahapm, Kalimantan 
Barat”. Rumah Betang Sahapm adalah sebuah perkampungan masyarakat asli Dayak yang berjarak 
sekitar 150km dari kota Pontianak. Perjalanan menuju obyek penelitian tersebut tidaklah mudah, 
karena membutuhkan waktu sekitar 3 jam dari Pontianak dan tidak dapat menggunakan sembarang 
kendaraan untuk menuju ke sana. Mereka harus menggunakan mobil jeep 4x4 untuk melintasi jalan 
yang sebagian belum beraspal untuk sampai di Rumah Betang. Rumah Betang sendiri  adalah sebuah 
rumah panggung  cukup tinggi (harus menaiki tangga sekitar 2-3 meter) yang berukuran sekitar 1,5 kali 
lapangan sepakbola. Rumah Betang dihuni oleh sekitar 50-60 kepala keluarga, total jiwa yang tinggal 
di rumah tersebut adalah sekitar 250 orang. Rumah tersebut sangat sederhana, aliran listrik seadanya, 
hanya ada 2 TV di Rumah Betang, tidak ada telepon apalagi Internet. Kondisi ini mengharuskan teman-
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teman Dayakologi melakukan perjalanan ke sana sekitar lima kali pulang-pergi, bahkan ada beberapa 
perjalanan hanya untuk membuat janji diskusi dan wawancara karena tidak adanya sarana komunikasi 
jarak jauh. Walau harus melewati medan yang cukup berat dan pengorbanan waktu & tenaga yang 
cukup besar, teman-teman Dayakologi menikmati proses riset ini. Merekapun berhasil menyelesaikan 
penelitian ini dengan baik.

Gambar 5. Teman-teman Dayakologi dan mitra lokal lainnya sedang mengikuti workshop yang 
diadakan CIPG

Tidak kalah seru adalah cerita dari Riau. Kendati di dalam menjalankan riset, rekan-rekan AMAN Riau 
menemui berbagai kendala namun mereka juga berhasil menyelesaikan penelitian dengan cukup 
baik. Bahkan, perjalanan penelitian mereka sedikit banyak telah membuka pintu media terhadap isu 
masyarakat adat. Pada saat teman-teman AMAN mewawancara para pelaku media di Riau, tanpa 
diduga justru pelaku media lokal berbalik menjadikan isu masyarakat adat sebagai salah satu bahasan 
pokok liputan. Rekan-rekan AMAN, tentu, menjadi salah satu responden utama liputan itu. Sampai 
hari ini, tidak kurang dari 5 kali cerita-cerita mengenai masyarakat adat dan problem mereka telah 
menghiasi media cetak di Riau, entah Halauan Riau, Riau Pos, Tribun, atau media cetak lain. Walau pada 
saat itu, publikasi di aneka media cetak lokal ini belum menuntaskan penelitian itu sendiri, namun 
setidaknya hal ini menunjukkan bahwa media bisa terbuka (dan seharusnya bisa) pada masyarakat 
untuk membuat liputan yang lebih peka pada persoalan lokal. 

Sekelumit cerita di atas mungkin cukup sulit untuk dibayangkan masyarakat di kota besar. Segala 
kecanggihan dan kemudahan a la kota besar sering membuat orang melakukan segala sesuatu dengan 
cepat dan instan. Faktanya, kemudahan membuat orang menjadi lebih menggampangkan sesuatu 
dan hasilnya cenderung dangkal. Semoga dengan cerita ini mata kita lebih terbuka tentang riset dan 
semakin banyak orang yang tertarik melakukan riset. Riset aktual justru berawal dari sesuatu yang 
sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Bagi CIPG dan HIVOS sendiri, seluruh proses capacity building ini adalah juga capacity building internal: 
kami makin menyadari bahwa pembangunan kapasitas yang efektif adalah melalui pendampingan. 
Pendampingan yang tepat memungkinkan transfer dan upaya berbagi pengetahuan dan pengalaman 
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berjalan jauh lebih tepat dan terarah – yang sering tak ada rumusnya di buku-buku manual tentang 
capacity building.

Jakarta, 16 November 2012










