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Aspek Inklusifitas dalam
Pengembangan Ekonomi Desa

S

ejak disahkan UU Desa Tahun 2014, diskursus tentang pertumbuhan
ekonomi, desa selalu menjadi pembahasan bahkan desa saat ini dianggap
sebagai ujung tombak pertumbuhan ekonomi negara. Anggapan ini menjadi
wajar karena sejatinya UU Desa adalah regulasi yang mendorong lahirnya
demokrasi politik dan demokrasi ekonomi secara bersamaan di level desa. Dengan
dua amanah besar tersebut, desa harus bisa menyatukan elemen penting baik di
level demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, yaitu partisipasi warga. Partisipasi
warga menjadi salah satu unsur penting dalam pengembangan ekonomi di desa,
untuk mewujudkan partisipasi maka mensyaratkan aspek inklusif (inclusive growth)
dalam pengembangan ekonomi desa. Pertumbuhan yang inklusif didefinisikan
sebagai pertumbuhan yang tidak hanya menghasilkan peluang ekonomi, tetapi
juga menjamin akses yang adil bagi seluruh anggota masyarakat terhadap peluang
ekonomi yang tercipta. Pertumbuhan yang inklusif memungkinkan semua anggota
masyarakat untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari pertumbuhan dan
pembangunan ekonomi atas dasar kesetaraan terlepas dari latar belakang sosial
ekonomi yang berbeda (Hill, Khan, Zhuang 2012: 2).
Aspek inklusifitas menjadi penting bagi pertumbuhan ekonomi di desa, dengan
aspek inklusifitas akan menjamin pertumbuhan ekonomi di desa tidak ada yang
tertinggal, semua terlibat dalam pertumbuhan ekonomi di desa. Pertumbuhan
inklusif harus disertai dengan pertumbuhan yang ramah lingkungan dan
berkelanjutan. Untuk menciptakan pertumbuhan yang ramah lingkungan dan
berkelanjutan dibutuhkan strategi pertumbuhan yang memperhatikan keseimbangan
lingkungan dan ekosistem dalam jangka Panjang. Strategi pertumbuhan ini tidak
hanya mengejar target pertumbuhan yang tinggi tetapi lebih menitikberatkan pada
upaya mengurangi emisi karbon, mencapai ketahanan energi melalui pengembangan
renewable energy, mengelola sumber-sumber daya hutan, tanah dan air secara
cermat untuk menghindari kerusakan lingkungan dan menjaga ketersediaan sumber
daya bagi generasi yang akan datang sekaligus menciptakan kesempatan ekonomi
dan meminimalisasi dampak sosial yang negatif.
Desa memiliki potensi SDA yang dapat mensejahterakan warganya, tapi
sayangnya banyak desa yang mempunyai potensi yang besar tapi tidak berbanding
lurus dengan kemakmuran desanya, ini disebabkan asset lokal yang dimiliki desa
dikelola oleh pihak luar dan desa hanya menjadi penonton atas eksploitasi sumber
daya lokal dan penerima dampak dari kerusakan lingkungan. Kasus seperti ini
banyak terjadi di desa yang dekat di area hutan, tambang maupun migas, dimana
warga sekitar berada di garis kemiskinan diperparah dengan kerusakan ekologi
akibat eksploitasi alam yang berlebihan tanpa memperhatikan budaya lokal
(IRE;2018).
Kasus-kasus eksploitasi alam bisa saja dicegah bila dalam pertumbuhan
ekonomi desa berpegang pada prinsip inklusi sosial, yang memberi ruang kepada
masyarakat untuk terlibat termasuk kaum marginal mulai dari proses perencanaan,
implementasi hingga evaluasi. Dengan masuknya asperk inklusi maka proses
pembangunan di desa akan selalu terjaga dan tidak mudah dilepas ke pihak
ketiga. Aspek inklusi ini di dalam UU Desa ada di dalam wadah yang bernama
Musyawarah Desa (Musdes). Musdes ini merupakan forum yang semua masyarakat
terlibat dalam setiap keputusan yang diambil oleh desa, dengan begitu masyarakat
tidak hanya terlibat dalam proses pertumbuhan ekonomi di desa tapi juga ikut
mengawasi setiap proses pembangunan yang dilakukan oleh desa. Dengan kata
lain Musdes adalah arena pertarungan kepentingan masyarakat dalam mencapai
konsesus bersama dalam pembangunan di desa.

Pentingnya
Aspek Inklusif
dalam
Pengembangan
Ekonomi Lokal
DINA MARIANA
Peneliti IRE

D

alam kurun empat tahun
terakhir, salah satu diskursus
yang menguat di desa adalah
perihal pengembangan
ekonomi lokal. Pasca pengesahan
Undang-Undang Desa, desa bergegas
menata dan mengalokasikan
anggaran dalam rangka optimalisasi
pemanfaatan potensi lokal. Sumber
daya alam (SDA) adalah aset yang
paling banyak dikembangkan. Misalnya
pariwisata berbasis desa. Hal ini karena
SDA dianggap sebagai aset yang paling
laku “dijual” dan cepat mendatangkan
uang.
Ikhtiar tersebut dilakukan untuk
mengentaskan kemiskinan dan
ketimpangan yang selama ini menjadi
momok bagi desa, sebagaimana
ditunjukkan data BPS. Puluhan tahun
desa menjadi arena pertarungan
ekonomi politik negara maupun
pemodal yang mengeruk sebanyakbanyaknya sumber daya ekonomi
yang ada di desa, tanpa memberi
kesempatan kepada desa untuk turut
mengelola aset yang dimilikinya. Cerita
tentang eksploitasi atas segala sumber
daya yang ada di desa sebenarnya
sudah bukan rahasia lagi. Bahkan
sejak masa kolonial di desa telah
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terjadi kapitalisasi, eksploitasi dan
diferensiasi sosial (Husken; 1998).
Padahal desa memiliki potensi
yang luar biasa terutama SDA untuk
memakmurkan warganya. Sayangnya,
kekayaan SDA tidak berbanding lurus
dengan kesejahteraan desa. Aset lokal
selama ini banyak yang lari ke luar
desa atau dikelola oleh pihak luar
desa, sehingga desa hanya menjadi
penonton atas eksploitasi sumber daya
lokal dan bahkan menerima dampak
dari kerusakan lingkungan. Hal ini
terjadi di banyak desa yang dekat atau
bahkan berada di area hutan, tambang,
maupun migas, di mana warga sekitar
miskin dan mengalami kerusakan
ekologi karena eksploitasi alam yang
berlebihan tanpa memperhatikan
budaya lokal (IRE; 2018).
Kelahiran UU Desa serta beberapa
regulasi lain yang terkait, seperti
kebijakan tentang Perhutanan Sosial,
Corporate Social Responsibility (CSR),
Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA),
merupakan kesempatan yang dapat
dimanfaatkan oleh desa dalam rangka
Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)
desa yang inklusif dan memberikan
kesejahteraan bagi masyarakat desa.
Pengembangan ekonomi lokal
merupakan proses menyatunya
berbagai aktor lokal untuk bekerja
sama dan memanfaatkan sumber
daya lokal dalam rangka menciptakan
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per tumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan (CLGF Asia: 2014).
World Bank memerinci aktor
yang mesti terlibat di dalamnya.
Disebutkan oleh World Bank bahwa
PEL merupakan proses yang dilakukan
secara bersama-sama oleh pemerintah,
usahawan, dan organisasi non
pemerintah untuk menciptakan kondisi
yang lebih baik untuk pertumbuhan
ekonomi dan lowongan pekerjaan di
tingkat lokal.
Selain faktor kemitraan, sisi
partisipasi juga menjadi aspek
yang penting dalam definisi PEL
s e b a g a i m a n a d i t e k a n k a n I LO.
Kombinasi antara kemitraan dan
partisipasi semua pihak, merujuk pada
ILO, akan memungkinkan kerjasama
dalam perancangan dan pelaksanaan
strategi pembangunan secara umum,
dengan menggunakan sumber daya
lokal dan keuntungan kompetitif dalam
konteks global, dengan tujuan akhir
menciptakan lapangan pekerjaan yang
layak dan kegiatan ekonomi.
Berbagai definisi di atas
menunjukkan terbukanya peluang
untuk memodifikasi PEL disesuaikan
dengan konteks desa. Namun
ada beberapa dimensi yang harus
diperhatikan tentang PEL di desa,
antara lain bekerja dalam ruang
lingkup desa atau kawasan perdesaan;
menggunakan sumber daya lokal;

Sumber: diolah dari data BPS

pelaku ekonomi dan penerima
manfaatnya adalah warga desa;
kedaulatan ada di tangan masyarakat;
dijalankan sesuai dengan karakteristik
sosial, ekonomi, dan budaya lokal;
dilaksanakan secara demokratis;
berorientasi pada pertumbuhan
ekonomi inklusif; berkelanjutan;
optimalisasi pemenuhan kebutuhan
lokal; keswadayaan dan kemandirian
serta mengutamakan kemanfaatan
sosial (social benefit).
Prinsip inklusi sosial menjadi
penting dalam PEL, karena membuka
peluang keterlibatan masyarakat desa,
termasuk kelompok marjinal mulai dari
proses perencanaan, implementasi
hingga evaluasi. Hal ini ditujukan
untuk menjawab kebutuhan kelompok
marjinal yang selama ini tereksklusi
dari akses terhadap sumber daya
yang ada, sehingga berdampak pada
kemiskinan (Pierson, John: 2002).

Belajar dari Desa Karangrejo,
Magelang, Jawa Tengah
Banyak
desa
sudah
mengembangkan potensi lokalnya,
terutama di sektor wisata yang saat
ini lagi naik daun. Tidak sedikit
omzet yang didapat oleh pengelola
wisata, bahkan dapat mencapai
miliaran rupiah per tahunnya, seperti
di tempat wisata Umbul Ponggok di
Desa Ponggok, Klaten. Omzet Umbul

Ponggok mencapai Rp 8,5 miliar per
tahun. Ditambah dengan unit-unit
usaha lainnya, BUM Desa Tirta Mandiri
yang mengelola unit-unit usaha di Desa
Ponggok memiliki omzet total Rp 13
miliar per tahun, dengan sumbangan
pada Pendapatan Asli Desa sebesar
Rp 4 miliar.
Salah satu kunci suksesnya adalah
PEL yang inklusif yang mempercepat
pencapaian dari tujuan PEL itu
sendiri. Desa Karangrejo di Kabupaten
Magelang memberikan contoh berharga
akan pentingnya infrastruktur yang kuat
dalam PEL.
Karangrejo adalah desa yang
memiliki beberapa potensi wisata
yang telah dikenal luas, antara lain
Punthuk Setumbu, Bukit Barede
dan Bukit Rhema. Semuanya
berada di dataran tinggi sehingga
memungkinkan pengunjung untuk
menikmati pemandangan yang indah,
termasuk melihat Candi Borobudur dari
ketinggian. Selain itu, Desa Karangrejo
juga memiliki Balai Perekonomian Desa
(Balkondes) beserta homestay yang
diperoleh dari dana CSR PT PGN yang
dibangun di atas tanah kas desa.
Keseluruhan potensi ini awalnya
dikelola oleh masing-masing kelompok
dan tidak saling terkoneksi satu
dengan lainnya, sehingga berpotensi
memunculkan kompetisi yang tidak
sehat. Inilah yang menjadi kegelisahan

Pemerintah Desa dan sebagian besar
masyarakat, hingga akhirnya ada
kesepakatan di antara kelompok
pengelola, Pemerintah Desa, dan
BPD untuk secara bersama-sama
mengembangkan desa wisata yang
terintegrasi, mulai dari potensi alam
yang dimiliki, Balkondes, homestay,
produk olahan rumah tangga, hingga
kesenian lokal.
Ada sejumlah pembelajaran
penting dari inisiatif dalam PEL di
Desa Karangrejo ini. Pertama, proses
pengambilan keputusan melibatkan
masyarakat, termasuk kelompok
marjinal, seperti penyandang
disabilitas, lansia, perempuan kepala
keluarga, serta masyarakat miskin. Ini
sesuai dengan yang disebutkan Esman
dan Uphoff (1987) bahwa partisipasi
masyarakat (pedesaan) penting untuk
mengelola kepentingan mereka sendiri,
mempengaruhi keputusan publik,
dan terlibat dalam kegiatan yang
mempengaruhi produktivitas ekonomi
dan kualitas hidup.
Kedua, berkembangnya diskursus
PEL dalam arena formal dan informal.
Forum mujahadah di tingkat dusun
adalah salah satu pertemuan infor
mal yang didesain untuk mem
perbincangkan urusan-urusan sosial,
ekonomi dan budaya. Melalui forum
ini juga, warga dusun bersepakat
untuk mendorong percepatan PEL yang
inklusif, dengan melakukan pembagian
peran demi pemerataan ekonomi.
Selain itu, hampir setiap malam
masyarakat berbincang secara informal
tentang ekonomi desa di Balkondes.
Pemerintah Desa pun memanfaatkan
berbagai forum formal yang ada, seperti
Musyawarah Desa, untuk mengajak
masyarakat menyampaikan ide serta
berkomitmen untuk mengembangkan
wisata desa yang terintegrasi dan
inklusif.
Ketiga, melahirkan kebijakan yang
inklusif dalam PEL. Pengelolaan wisata
Bukit Barede membangun kesepakatan
yang menarik soal ini, di mana warga
berkumpul bersama dan menyepakati
pembagian peran. Misalnya, kaum
perempuan memiliki kewajiban
menjaga kebersihan lingkungan dan
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menyiapkan makanan, kaum lakilaki bekerja sebagai pemandu wisata,
kelompok lansia sebagai tim kesenian
yang bertugas menghibur pengunjung,
serta penyandang disabilitas diberi
kesempatan untuk mengelola parkir.

PEL Desa yang Demokratis
Belajar dari konsep dan praktek
yang berkembang di desa, ada
beberapa dimensi dalam PEL yang
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penting untuk diperhatikan. Pertama,
definisi “lokal” di dalam PEL
sesungguhnya tidak merujuk hanya
pada batasan wilayah administrasi
tetapi lebih pada optimalisasi sumber
daya lokal.
Kedua, PEL lahir dari inisiatif lokal
yang dirancang/didesain dan dilakukan
secara demokratis dengan melibatkan
masyarakat termasuk kelompok

Desember 2018

marjinal yang selama ini memiliki
keterbatasan akses terhadap sumber
daya lokal.
Ketiga, berorientasi pada profit
dan benefit sekaligus, artinya aktivitas
ekonomi yang ada harus mampu
memberikan nilai ekonomi dan sosial
dengan tetap memperhatikan prinsipprinsip kelestarian dan keberlanjutan.
Terutama bagi desa yang memilih PEL

IRE/IPANK

dalam pengelolaan wisata, terlebih
wisata alam yang berpotensi merusak
ekologi apabila tidak dipikirkan secara
serius.
Keempat, PEL bekerja dalam
rangka mengatasi kemiskinan dan
menciptakan keadilan ekonomi di
desa. PEL harus mampu menjawab
tantangan kemiskinan yang selama
ini terjadi di desa dan ketimpangan
antara desa dan kota. Ironi yang

terjadi selama ini adalah desa memiliki
sumber daya yang kaya, namun tingkat
kesejahteraan masyarakat masih
rendah.
Pada prinsipnya, tidak ada model
tunggal dalam PEL. Pendekatan
yang diambil harus mencerminkan
kebutuhan dan keadaan setempat,
karena PEL dirancang untuk
menciptakan keadilan ekonomi. Karena
itu, prinsip inklusif menjadi syarat

penting. Dukungan kebijakan yang
inklusif, penguatan institusi ekonomi
dan pemberdayaan masyarakat
menjadi syarat mutlak yang
keseluruhannya dibalut dalam proses
yang demokratis, sehingga semua
orang yang ada di desa memiliki akses
yang sama atas tata kelola ekonomi
lokal untuk kesejahteraan desa dan
masyarakat.
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Undang-Undang
Desa untuk
Kesejahteraan
Petani Pekebun
BRITA MAHARANI
Peneliti IRE

L

uas perkebunan kelapa sawit
di Provinsi Kalimantan Timur
terus meningkat dari tahun ke
tahun. Berdasarkan catatan
dinas perkebunan provinsi, luas kebun
kelapa sawit hingga akhir tahun 2017
mencapai 1.208.697 hektare, naik
hampir 100 ribu hektare dibanding
tahun 2013. Perkebunan kelapa sawit
tersebut tersebar di 10 kabupaten/kota
di Kaltim. Salah satunya di Kabupaten
Berau, yang memiliki kebun sawit
seluas 123.389,50 hektare.
Labanan Makmur merupakan
Petani sawit di Desa Tepian Buah sedang menaikan hasil panen
salah satu kampung (desa) sawit di
Kabupaten Berau, dengan 398 hektare
lahan sawit plasma. Sebanyak 341 Masalahnya, keterbatasan sumber d a n m e m b i m b i n g p e r ke b u n a n
kepala keluarga (KK) dari total 856 modal menghambat pekebun kelapa rakyat di sekitarnya sebagai plasma
KK di kampung ini menggantungkan sawit untuk mengusahakan kelapa dalam suatu sistem kerjasama yang
hidupnya sebagai petani atau pekebun sawit di lahan miliknya. Para pekebun saling menguntungkan, utuh dan
dan buruh kebun. Dengan kata lain, yang berada di areal perkebunan berkelanjutan. Sistem inti-plasma
40 persen penduduk Labanan Makmur kelapa sawit milik perusahaan terpaksa di dalam perkebunan kelapa sawit
memiliki ketergantungan yang sangat “menggadaikan” tanahnya dengan dimaknai sebagai pola kemitraan
besar terhadap keberadaan lahan sistem inti-plasma demi mendapatkan antara perusahaan perkebunan dengan
pertanian maupun perkebunan.
kredit modal.
masyarakat.
Bagi pekebun kelapa sawit—
Sistem inti-plasma secara harfiah
Jika pola ini dimaknai sebagai
seperti juga untuk setiap petani dan diartikan sebagai pola pengembangan k e m i t r a a n m a k a s e y o g y a n y a
pekebun lainnya—ketergantungan perkebunan rakyat di wilayah lahan perusahaan (sebagai inti) menyediakan
akan akses tanah sebagai alat produksi bukaan baru dengan perkebunan lahan, sarana produksi, bimbingan
merupakan hal yang sangat wajar. besar sebagai inti yang membangun teknis, manajemen, menampung dan
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mengolah, serta memasarkan hasil
produksi. Sementara kelompok mitra
(dalam hal ini masyarakat pekebun)
bertugas memenuhi kebutuhan
perusahaan inti sesuai dengan kontrak/
perjanjian yang telah disepakati.
Nampaknya maksud pola kemitraan
ini diselewengkan prakteknya oleh
sejumlah perusahaan perkebunan.
Lahan yang dijadikan sebagai plasma
seharusnya lahan yang disediakan oleh
perusahaan sebagai implementasi UU
No. 39/2014 tentang Perkebunan
dan Permentan No. 98/2013

tentang Pedoman Perizinan Usaha
Perkebunan, yang mewajibkan
perusahaan perkebunan memfasilitasi
pembangunan kebun masyarakat
paling rendah 20 persen dari total
luas areal kebun yang diusahakan
perusahaan perkebunan. Ketentuan
ini yang seringkali dimanipulasi oleh
perusahaan.
Lahan plasma yang digunakan
perkebunan diperoleh dari masyarakat
yang “menggadaikan” tanahnya
demi mendapatkan kredit modal.
Dengan model bagi hasil dengan

perusahaan perkebunan, masyarakat
mengembalikan kredit modal yang
diberikan. Biasanya pemberian modal
ini dilakukan dengan perpanjangan
tangan koperasi-koperasi pertanian/
perkebunan. Praktek semacam ini
berlaku hampir di seluruh daerah yang
mengembangkan perkebunan kelapa
sawit dan seolah dianggap wajar
sekalipun ini keliru.
Pengalaman yang tidak jauh
berbeda dirasakan masyarakat
petani/pekebun di kampung Labanan
Makmur. Di kampung ini pola kebun
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plasma bukan karena masyarakat
“menggadaikan” lahannya demi
kredit modal, namun pola kebun
plasma “ditawarkan” perusahaan.
Ditawarkan bukan berarti dilakukan
atas kesukarelaan dan kebaikan hati
perusahaan yang ingin meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, sebab
yang menerima keuntungan terbesar
tetaplah perusahaan.
Berawal pada 2013, masyarakat
yang memiliki lahan perkebunan
diminta untuk mengumpulkan bukti
kepemilikan lahannya (sertifikat),
dengan dalih akan diadakan program
konsolidasi tanah. Pada kenyataannya
setelah konsolidasi tanah dilakukan,
bukti kepemilikan lahan milik
masyarakat tidak dikembalikan. Justru
masyarakat melalui koperasi Labasari
dikumpulkan untuk menandatangani
perjanjian “kemitraan” kebun plasma.
Masyarakat tidak tahu persis
isi perjanjian kemitraan itu, karena
masyarakat tidak diberikan dokumen
perjanjiannya. Masyarakat hanya
tahu bahwa pembagian bagi hasil
dari kebun plasma tersebut adalah
20:80. Artinya 20 persen dari hasil
perkebunan menjadi milik masyarakat,
sedangkan 80 persen yang lain menjadi
milik perusahaan. Penentuan bagi hasil
20:80 ini nampaknya juga diadopsi
dari praktek di perusahaan lain.
Betapa tidak menguntungkannya
hasil yang diterima oleh warga
Labanan Makmur. Jika pola kebun
plasma dimaknai sebagai kemitraan
seharusnya sebuah perjanjian dibuat
dengan proses negosiasi yang setara
di antara yang bermitra. Namun bisa
dipastikan proses ini tidak dilakukan.
Terbukti masyarakat sama sekali tidak
mengetahui berapa besar kredit utang
yang sebenarnya, berapa bunga yang
ditetapkan, berapa hasil pendapatan,
dan dari mana penentuan bagi
hasil yang ditetapkan. Jangankan
mengetahui perhitungan yang jelas
terkait perjanjian yang ditandatangani,
dokumen perjanjian pun masyarakat
tidak memilikinya.
Kondisi ini diperparah dengan
potongan untuk pengelola koperasi
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sebesar 5 persen yang diambil dari
bagian yang diterima masyarakat.
Alhasil untuk lahan perkebunan
masyarakat seluas kurang lebih 1,75
hektare, masyarakat hanya menerima
bagian sebesar 2 juta rupiah per enam
bulan, tanpa mengetahui berapa hasil
keseluruhan yang didapatkan dari 1,75
hektare kebun sawit.
Jika kemitraan melalui pola
kebun plasma dicanangkan sebagai
cara mengurangi kesenjangan
pendapatan perusahaan perkebunan
dengan masyarakat pekebun, maka
menilik datanya, yang ada justru
semakin memperlebar kesenjangan.
Pola kebun plasma justru semakin
memberikan keuntungan yang lebih
bagi perusahaan.
Nasib yang tidak lebih baik dialami
juga oleh pekebun sawit swadaya.
Mereka dihadapkan pada biaya
produksi yang tinggi, sedangkan harga
jual hasil kebunnya rendah. Mereka
menghadapi tengkulakisme yang culas
sehingga tidak punya daya tawar yang
tinggi untuk menentukan harga. Jika
kerumitan ini tidak mendapatkan
jalan keluarnya, posisi pekebun sawit
swadaya ini akan terus melemah.
Bukan hal yang tidak mungkin akhirnya
mereka juga akan “menggadaikan”
lahannya dan terpaksa menerima
pola kebun plasma, sekalipun tidak
menguntungkan bagi mereka.

UU Desa Peluang bagi
Masyarakat Pekebun Sawit
Disahkannya UU Desa tahun 2014
semestinya dimanfaatkan dengan
baik oleh desa dan masyarakat. Ruh
UU Desa adalah “memerdekakan”
masyarakat pedesaan dan memberikan
mandat sepenuhnya untuk mengurus
dirinya sendiri. Diharapkan UU ini
dapat menjadi salah satu solusi untuk
mengatasi problem kesenjangan dan
kemiskinan di pedesaan.
UU Desa membawa sejumlah
peluang dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, dan
pemberdayaan masyarakat desa.
Peluang itu termasuk penyelesaian
problem-problem krusial yang dialami
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Petani sawit di Desa Tepian Buah akan menjua

masyarakat di pedesaan serta pendirian
unit usaha melalui Badan Usaha
Milik Desa, yang diarahkan untuk
pengembangan usaha masyarakat
desa.
Pemberlakuan UU Desa dapat
menjadi salah satu jalan keluar
untuk mengurai benang kusut
praktek pola kebun plasma yang
tidak menguntungkan pekebun dan
buruh kebun. Pertama, desa dapat
mendorong warganya (khususnya
petani/pekebun) untuk membentuk
unit-unit kerukunan usaha seperti
koperasi tani. Koperasi yang dibentuk

IRE/IPANK

al hasil panen

ini bukan semacam koperasi “agen”
antara perusahaan dengan anggota
koperasi, tapi benar-benar dibentuk
dan dikelola oleh masyarakat sebagai
jalan mengurangi penderitaan pekebun
dan buruh kebun.
Ke depannya koperasi bisa
mengembangkan usaha simpan
pinjam dengan bunga lunak. Tujuannya
mencegah pekebun terjerat dalam
praktek peribaan (bunga berlipatlipat). Selain itu koperasi tani ini
juga mengembangkan produksi
secara kolektif dan berjuang untuk
menetapkan harga yang rasional bagi

petani/pekebun. Jika di kemudian hari
pola kemitraan seperti pola kebun
plasma ditawarkan, koperasi ini
berperan mendorong kemitraan yang
lebih adil, perjanjian yang lebih setara,
dan bagi hasil yang lebih rasional bagi
petani/pekebun.
Kedua, pasca ditetapkannya UU
Desa, desa juga memiliki peluang
besar untuk mengembangkan unit
usaha melalui Badan Usaha Milik Desa
(BUMDesa). Pendirian BUMDesa ini
semestinya tidak hanya berorientasi
pada keuntungan saja, namun juga
memperhatikan kepentingan sosial.

BUMDesa dapat mengambil tugas
untuk mengembangkan usaha
penyediaan sarana dan prasarana
produksi bagi petani/pekebun,
termasuk menyediakan bibit, pupuk,
obat dan sarana lain dengan harga yang
lebih murah sehingga dapat menekan
biaya produksi. Melalui BUMDesa
juga diperjuangkan model kemitraan
kegiatan pembangunan perkebunan
kelapa sawit di mana petani/pekebun
ikut memiliki saham di pabrik kelapa
sawit.
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Ketangguhan
atas Bencana
dalam Industri
Pariwisata
SUPARLAN
Pegiat Sosial Lingkungan dan
Kebencanaan-Dewan Daerah
WALHI Yogyakarta dan Staf Komisi
& Advokasi Yayasan SHEEP

Indonesia

P

enetapan industri pariwisata
sebagai sektor unggulan
dalam pembangunan nasional
oleh Presiden Joko Widodo
telah membawa dampak signifikan
bagi pertumbuhan ekonomi lokal.
Pariwisata, yang usahanya saling
terkait dalam rangka menghasilkan
barang dan/atau jasa bagi pemenuhan
kebutuhan wisatawan, menjadi salah
satu sektor ekonomi terbesar dan
tercepat pertumbuhannya.
Berbicara tentang pariwisata di
daerah, Yogyakarta adalah salah satu
kota tujuan wisata yang tumbuh pesat.
Merujuk data statistik kepariwisataan
Yogyakarta tahun 2017, keseluruhan
kunjungan Wisatawan Mancanegara
ke obyek-obyek wisata di Yogyakarta
sebanyak 601.781 orang, sedangkan
Wisatawan Nusantara mencapai
25.349.012 orang, sehingga totalnya
mencapai 25.950.793 orang.
Pa r a w i s a t a w a n b a i k d a r i
mancanegara dan nusantara tersebut
mengunjungi 131 obyek wisata
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di Yogyakarta. Data tersebut terus
meningkat dari tahun sebelumnya. Di
Yogyakarta ada tiga jenis potensi wisata
yang berkembang, yaitu wisata alam,
wisata budaya, dan wisata buatan.
Wisata alam menawarkan nuansa alam
dengan panoramanya yang indah. A
dapun wisata budaya menawarkan
berbagai tradisi dan budaya khas kota
gudeg. Sementara wisata buatan
adalah kegiatan wisata yang sengaja
diciptakan.
Industri pariwisata bernuansa alam
menjadi tujuan wisata yang paling
pesat perkembangannya. Di desa
Mangunan, misalnya, setiap dusunnya
kini memiliki aneka jenis wisata
alam. Tempat wisata itu dibangun
antara tahun 2002-2018. Di antara
tempat wisata alam tersebut adalah
Kebun Buah Mangunan, Hutan Pinus
(Pinussari, Seribu Batu, Bukit Panguk,
Bukit Mojo), Kaki Langit (7 Langit ,
Dan Watu Lawang), Napak Tilas
Sultan Agung (Watu Goyang), Songgo
Langit (Jspb Songgo Langit), Guo Gajah
(Guo Gajah, Watu Mabur), Kediwung
(Tlogo Giri), dan Kera Ekor Panjang
(Jurang Tembelan, Warna Kera).
Wisata alam memiliki sejumlah
keunggulan dibanding jenis wisata
lainnya. Misalnya, wisata alam
menyajikan nuansa alami dengan
udara yang masih segar dan
menyediakan berbagai tempat selfie
yang menjadi daya tarik tersendiri bagi
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wisatawan. Namun begitu, pengelolaan
industri wisata alam harus mampu
menghadirkan dimensi ketangguhan
terhadap bencana.
Pengelola pariwisata, termasuk
wisata alam, harus dapat meng
identifikasi dampak dari 12 jenis
ancaman bencana di wilayah
Yogyakarta. Ancaman itu adalah
banjir, gempa bumi, tanah longsor,
kekeringan, cuaca ekstrem, kebakaran
hutan dan lahan, letusan gunung api,
tsunami, gelombang pasang, kegagalan
teknologi, epidemi dan wabah penyakit.
Berbagai kejadian bencana ini
sebelumnya telah secara nyata
mengakibatkan dampak buruk bagi
keberlangsungan industri pariwisata.
Badai Cempaka pada akhir 2017
lalu menyebabkan banjir di sungai
Oya, Gunung kidul, lokasi yang
sebelumnya tidak memiliki sejarah
banjir. Akibatnya terjadi kerusakan
di sejumlah obyek wisata seperti Air
Terjun Sri Getuk, dengan kerugian
diperkirakan mencapai Rp 500 juta.
Artinya industri pariwisata alam rentan
terpengaruh oleh 12 bencana yang
mengancam Yogyakarta.
Integrasi pengelolaan pariwisata
dengan konsep pengurangan
risiko bencana sangat diperlukan
mengingat perkembangan industri
pariwisata alam yang rentan terhadap
ancaman bencana tersebut. Gerakan
membangun pengelolaan pariwisata

DOK/IRE

Air terjun Sri Gethuk Bleberan, Gunungkidul

dalam perspektif pengurangan risiko
bencana sebenarnya telah diinisiasi
di desa Mangunan, hasil kerjasama
antara Yayasan SHEEP Indonesia dan
POKDARWIS Mangunan pada awal
Februari 2018, dengan menghadirkan
BPBD Kabupaten Bantul, Dinas
Pariwisata, Pokdarwis Desa, Dinas Tata
ruang. Workshop tersebut menyepakati
bahwa pengelolaan pariwisata harus
memiliki perspektif Pengurangan Risiko
Bencana agar memberikan keamanan,
kenyamanan, dan keberlanjutan bagi
pengelola dan pengunjung.
Dalam pengelolaan pariwisata pada
prinsipnya ada tiga hal penting yang
harus dikelola, di antaranya adalah
materi yang memuat profil tujuan
wisata, sumber daya manusia (SDM)
yang memuat tentang pengelola dan
pemandu, serta sarana prasarana yang
dapat memfasilitasi kenyamanan dan
akses para pengunjung wisata.

Ketiga pilar dalam pengelolaan
pariwisata ini perlu menerapkan
inovasi yang mengintegrasikan
konsep pengurangan risiko bencana.
Pertama, ketersediaan SDM pengelola
atau pemandu wisata, yang tidak saja
dibekali pengetahuan tentang profil
tujuan wisata dan bahasa, namun
juga memiliki kemampuan mengenali
ancaman bencana di wilayah tujuan
wisata. Karena itu, keterampilan dalam
kesiapsiagaan bencana di wilayah
tujuan wisata sangat penting. Ketika
terjadi cuaca ekstrem atau longsor,
misalnya, pemandu harus memiliki
skema kesiapsiagaan antisipasi untuk
para pengunjung.
Kedua, peningkatan standar
operasional dan kualitas/kuantitas spotspot wisata, misalnya tempat-tempat
selfie, yang lebih baik, karena selama
ini sarana/prasarana tersebut dibangun
dengan mengunakan bahan-bahan

lokal seperti kayu dan bambu yang
kualitasnya belum terlalu diperhatikan.
Ketiga, spot-spot tujuan
wisata yang telah dibuka untuk
umum perlu mendapat tambahan
parameter dan variabel ketangguhan
untuk memberikan keamanan dan
kenyamanan pengunjung. Misalnya
kebutuhan air bersih dan fasilitas MCK,
parkir, dan rambu-rambu kawasan
rawan bencana atau rambu jalur
evakuasi.
Ketiga poin ini penting menjadi
bagian dari dokumen rencana induk
pengelolaan pariwisata berbasis
kabupaten dan desa, agar konsep
pariwisata memberikan rasa
aman, nyaman, dan berkelanjutan.
Ketangguhan pengelolaan pariwisata
akan berkontribusi terhadap
keberlanjutan ekonomi dan
kesejahteraan kepada pengelola dan
masyarakat sekitar.
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Menyoal
Kesejahteraan
Buruh
Perempuan
ZULFI
Peneliti IRE

K

emiskinan menjadi isu yang
seolah tidak dapat dilepaskan
dari kehidupan kita. Terdapat
banyak hal yang menjadi
pemicu lahirnya kemiskinan. Pada
kelompok buruh atau pekerja,
pengupahan yang jauh dari layak
seringkali dianggap sebagai salah satu
faktor yang menyuburkan kemiskinan.
Kemiskinan ini kemudian memberikan
dampak besar pada aspek-aspek yang
lain, seperti kesejahteraan hidup.
Padahal buruh atau pekerja
merupakan salah satu faktor penentu
dalam kegiatan produksi. Hadirnya
buruh dapat memberikan nilai tambah
bagi satu unit kegiatan ekonomi.
Akan tetapi, di balik perannya yang
signifikan, kesejahteraan buruh
sering kali luput untuk diperhatikan.
Hal ini terutama terjadi pada buruh
perempuan. Banyak buruh perempuan
bekerja melebihi waktu kerja, dengan
bayaran yang tidak seimbang. Alih-alih
mampu meningkatkan kesejahteraan
hidup, justru semakin menurun
kesejahteraannya.
Fa k t a m e n u n j u k k a n b a h w a
kesejahteraan buruh perempuan masih
memprihatinkan, masih jauh dari
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layak. Keuntungan dari proses produksi
hanya dirasakan oleh pemilik modal.
Tidak ada efek menetes ke bawah
(trickle down effect) bagi buruh. Buruh
justru disibukkan dengan kegiatan
produksi semata. Berangkat dari
konteks tersebut, tulisan ini hendak
menelaah lebih jauh signifikansi upah
terhadap kesejahteraan para buruh,
khususnya buruh perempuan yang ada
di Yogyakarta.

Mengapa Kesejahteraan Buruh
Perempuan Rendah?
Berbicara tentang buruh akan
berkaitan dengan aspek-aspek
yang melingkupinya seperti sistem
pengupahan dan kesejahteraan
buruh. Setidaknya, ada tiga faktor
yang menjadi penyebab rendahnya
kesejahteraan buruh perempuan di
Indonesia. Pertama, adanya pertukaran
yang timpang (unequal exchange)
antara pemilik modal dan pekerja.
Kedua, hubungan yang eksploitatif
antara kapitalis dan buruh. Ketiga,
peran dan posisi negara yang terkadang
tidak jelas dalam membela buruh.
Faktor pertama penyebab rendahnya
kesejahteraan kaum buruh perempuan
ialah adanya unequal exchange.
Unequal exchange telah menjadikan
kemiskinan terkadang nampak inheren
dengan kelas buruh. Pendapat tersebut
didukung oleh realitas yang ada saat
ini di mana perusahaan-perusahaan
transnasional menjalankan kegiatan

Desember 2018

bisnisnya di negara berkembang atas
dasar melimpahnya jumlah tenaga
kerja yang mau dibayar murah.
Di Indonesia, upah buruh yang
murah justru menjadi salah satu
keunggulan komparatif yang digunakan
untuk menarik investor. Alih-alih
investasi ditujukan untuk perbaikan
ekonomi, negara Dunia Ketiga justru
hanya dijadikan sebagai wilayah
operasi bisnis manufaktur saja. Hal
ini menyebabkan terjadinya pengalihan
surplus keuntungan bagi negara
kapitalis sentral. Pihak yang paling
parah menanggung eksploitasi ini tentu
saja kaum buruh yang termarginalisasi
dan teralienasi dalam proses produksi.
Keadaan itu semakin diperparah
dengan adanya ketimpangan gender
yang terjadi di perusahaan, terutama
pada sistem pengupahan yang berasal
dari pembagian tugas kerja. Seringkali,
di dalam perusahaan, perempuan
ditempatkan pada pekerjaan yang
lebih mudah dan juga upah yang
lebih murah dibandingkan pria.
Dalam pembagian peran, perempuan
mempunyai batasan-batasan dalam
mengakses peran kerja. Misalnya
tugas mekanik hanya bisa dilakukan
oleh pria. Adapun perempuan yang
mempunyai kemampuan dalam
perihal mesin tidak bisa menjadi
seorang mekanik dikarenakan adanya
pembedaan mengenai gender di dalam
perusahaan.
Rendahnya kesejahteraan

buruh perempuan juga disebabkan
adanya hubungan yang eksploitatif
antara kapitalis dan buruh. Para
pemilik modal senantiasa berusaha
untuk menekan biaya produksi dan
memaksimalkan keuntungan yang
diperoleh. Akibatnya, alih-alih buruh
mampu meningkatkan kesejahteraan
dirinya dan keluarganya dengan upah
yang didapat, mereka justru terjebak
dalam sistem kerja yang merugikan.
Buruh justru disibukkan dengan
kegiatan produksi yang menopang nilai
tambah perusahaan. Walhasil, buruh
justru semakin terbelenggu dalam
kubangan kemiskinan.
Potret semacam ini dapat kita
jumpai pada buruh wig di Bantul.
Pemilik modal menerapkan sistem
borongan. Gaji pekerja didasarkan pada
jumlah produk yang sudah mereka
kerjakan. Sistem borongan diharapkan
bisa menjadi solusi atas eksploitasi
yang dilakukan oleh perusahaan,
tetapi sistem ini justru menambah
beban para pekerja melalui jumlah
dari produk yang harus diselesaikan.
Sistem borongan menjadikan pekerja
harus bekerja ekstra demi memenuhi
kebutuhan mereka. Apabila tidak
dapat memaksimalkan produksi
maka upah yang diperoleh sangatlah
sedikit, sehingga para pekerja harus
bekerja lebih untuk memperoleh upah
yang mencukupi untuk memenuhi
kebutuhan keluarga, hingga akhirnya
mereka harus lembur setiap hari.
Dalam praktiknya, kenaikan
upah buruh di dalam perusahaan
menuntut para pekerja untuk bekerja
ekstra. Akibatnya, peningkatan upah
merupakan hal yang percuma; kenaikan
gaji yang diikuti dengan kenaikan target
menunjukkan bahwa sebenarnya tidak
ada selisih penghasilan setiap tahun.
Semakin bertambahnya tuntutan di
perusahaan, membuat para pekerja
tidak dapat memenuhi kebutuhan
keluarganya.
Keadaan yang demikian ini
tentunya menyulitkan pekerja yang
ingin mencari nafkah tambahan di luar
pekerjaan utamanya. Selain menjadi
semakin terbatas ruang geraknya,
buruh juga mengalami kesulian untuk

bersosialisasi dengan lingkungan
rumah, bahkan tidak ada waktu untuk
berkumpul bersama keluarga. Jelas
sudah bahwa tuntutan yang dilakukan
oleh perusahaan sangat memberatkan
bagi para pekerja.
Faktor terakhir yang menjadi
penyebab rendahnya kesejahteraan
kaum buruh ialah peran dan posisi
negara yang terkadang tidak jelas
dalam membela buruh. Relasi yang
eksploitatif antara pemilik modal dan
buruh semakin diperparah dengan
peran negara yang seringkali lebih
berpihak pada kekuatan kapital. Daya
tawar kelas kapital dalam proses
produksi semakin meningkat di
tengah situasi pasar tenaga kerja yang
ada saat ini. Dan, celakanya negara
justru lebih banyak memihak kepada
kekuatan kapital tersebut.
Dengan alasan peningkatan
investasi dan pertumbuhan ekonomi,
negara justru begitu “akrab” dengan
pemilik kapital. Satu bukti konkret
yang dapat kita saksikan ialah terkait
mekanisme pengupahan. Dalam hal
ini negara memainkan fungsi arbitrasi
untuk mendamaikan kepentingan
buruh dan pengusaha, namun ujungujungnya kepentingan kapitalis
lebih diprioritaskan dengan dalih
produktivitas ekonomi jangka pendek.
Kebijakan ekonomi yang digariskan
negara selama ini cenderung
mengikuti nalar neoliberal. Kebijakan
ekonomi yang ada diciptakan demi
memaksimalkan produktivitas yang
tujuannya untuk menaikkan surplus
ekonomi bagi kapitalis domestik
maupun internasional. Dengan
demikian, diperlukan penguatan
kapasitas organisasional dan ideologis
buruh dalam satu wadah serikat buruh.
Hal ini bertujuan untuk mendukung
perbaikan nasib kaum buruh di
Indonesia.
Bagi penulis, peluang terjadinya
transformasi perburuhan akan jauh
lebih potensial jika dilihat dari
kacamata struktural. Perubahan atas
relasi yang eksploitatif harus dimulai
dengan melakukan perombakan
faktor-faktor struktural yang selama

Faktor pertama penyebab
rendahnya kesejahteraan
kaum buruh perempuan
ialah adanya unequal
exchange. Unequal
exchange telah menjadikan
kemiskinan terkadang
nampak inheren dengan
kelas buruh.
ini menjerat kaum buruh dalam
proses alienasi dan eksploitasi proses
produksi.
Proses pertukaran yang tidak setara
(unequal exchange) menjadi awal
munculnya eksploitasi sumber daya
dan pengalihan surplus ekonomi oleh
negara-negara kapitalis sentral kepada
negara-negara Dunia Ketiga. Selain itu,
hubungan industrial yang bercorak
eksploitatif antara kapitalis dengan
buruh semakin memposisikan buruh
hanya sebagai faktor produksi dengan
upah yang harus ditekan seminimal
mungkin, demi memaksimalkan
keuntungan. Selain relasi antara buruh
dan kapitalis yang tidak setara dan
bahkan cenderung eksploitatif, peran
negara dalam membela kepentingan
kaum buruh juga perlu ditingkatkan
dan diperkuat.
Upaya transformasi struktural perlu
diarahkan pada proses dekonstruksi
faktor-faktor penyebab rendahnya
kesejahteraan buruh. Selama ini,
pendekatan yang dilakukan pemerintah
hanya berfokus pada pemberian
insentif dan stimulus ekonomi jangka
pendek. Padahal, pendekatan tersebut
justru tidak membuat buruh menjadi
mandiri dan berdaya. Oleh karena
itu, diperlukan pendekatan lain yang
mampu meningkatkan kedudukan
kaum buruh. Hal ini menjadi penting
karena upaya-upaya jangka pendek
yang ada tersebut tidak dibarengi
dengan upaya jangka panjang untuk
mengurai belenggu struktural yang
dihadapi oleh kaum buruh

FLAMMA Review

Edisi 54

Desember 2018

13

Berdaya dalam
Keterbatasan

INDA LESTARI
Peneliti IRE

M

anusia memang memiliki
berbagai keterbatasan.
Antara satu dengan yang lain
mempunyai keterbatasan
lebih besar dibanding orang pada
umumnya. Sebagian keterbatasan
itu sudah ada sejak lahir dan ada
pula akibat dari kecelakaan. Kita
mengenalnya dengan istilah difabel.
Keterbatasan tersebut membuat
mereka menjadi kelompok yang
terpinggirkan. Mereka dianggap
tidak memiliki kemampuan yang
memadai layaknya orang normal. Hal
ini berdampak pada kesejahteraan
kelompok difabel tersebut, sehingga
perlu ada pembangunan tanpa ada
seorang pun yang tertinggal atau
terlupakan.
Berlandasan semangat tersebut,
IRE menggelar proyek pendampingan
di beberapa desa untuk memberikan
perspektif tentang pentingnya desa
inklusi. Desa inklusi adalah desa yang
program, anggaran, dan kebijakannya
tak melupakan seorang pun warganya.
Mengapa hal ini penting menjadi
perhatian?
Selama ini praktik ketidaksetaraan
terhadap kelompok marginal di desa
masih banyak terjadi. Semangat desa
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inklusi pun menjadi ideologi utama
program VOICE , yaitu lembaga yang
menawarkan pendanaan bagi program
gerakan akar rumput yang berpihak
pada difabel, LGBTI, kelompok rentan
dan marjinal dengan pelakanaan
kerjasama lima lembaga. Dibentuklah
konsorsium dalam pelaksanaan
kegiatan tersebut yaitu Consortium
Inclusive Village (CIV).
Ada empat desa yang menjadi
sasaran program CIV, yaitu Guwosari,
Karangsari, Karangpring, dan Rapoa.
Berbagai hal menarik muncul selama
program berjalan. Salah satunya adalah
semangat dari kelompok difabel untuk
terlibat dalam program dan kegiatan
di desa. Mereka selama ini diposisikan
sebagai kelompok marjinal, sehingga
sering luput dari perhatian pemerintah
desa.
Program CIV berusaha menyadar
kan pemerintah dan warga desa
bahwa segala elemen masyarakat
berhak berkontribusi dalam kebijakan,
program, serta anggaran desa tanpa
terkecuali. Secercah harapan pun
ditangkap oleh kelompok difabel:
bahwa mereka juga memiliki hak yang
sama dengan warga lainnya. Harapan
ini menyalakan semangat kelompok
difabel untuk maju membangun
kebaikan bagi hidupnya serta desanya.
Salah satu tokoh difabel yang layak
menjadi contoh adalah Muzakir, pria
paruh baya dari Desa Rapoa, Bantaeng,
Sulawesi Selatan. Muzakir lahir dengan
bentuk kaki yang ukurannya tidak
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normal. Untuk berjalan ia punya dua
opsi: memakai tongkat penyangga
atau dengan cara mengesot. Namun
keterbatasan tersebut tidak membuat
nyali dan semangatnya surut. Malah
sebaliknya, keadaan tersebut semakin
memotivasi dirinya. Keterbatasan itu
membuat ia terpacu untuk memiliki
keunggulan lain.
Ia sudah meraih keunggulan itu.
Kini ia telah menjadi petani rumput
laut yang sukses. Dalam sekali panen
ia mampu menghasilkan berton-ton
rumput laut. Bila kekurangan di kakinya
membuat ia sulit bergerak bebas ketika
di darat, maka berbeda ceritanya
ketika di laut tempat ia bertani. Ia bisa
bergerak lincah dalam mengendalikan
perahu ataupun berenang.
Muzakir tak menyimpan semangat
itu untuk dirinya sendiri, tapi juga
ditularkan kepada orang lain. Bukan
hanya kepada kelompok penyandang
difabel, ia juga membangkitkan
semangat optimisme kepada mereka
yang tidak memiliki keterbatasan.
Api semangat itu terlihat jelas ketika
IRE mengadakan pelatihan bagi
aktor perubahan di Desa Rapoa. Saat
hampir semua peserta pesimis dapat
melakukan sesuatu untuk kemajuan
desa, ia tampil memberikan motivasi
bagi peserta lainnya.
Muzakir bahkan bersedia
menyumbangkan rumput lautnya demi
kesejahteraan warga. Ketika pada akhir
pertemuan disepakati bahwa salah satu
Rencana Tindak Lanjut (RTL) pelatihan

IRE/HESTI

Petani rumput laut di Desa Rappoa Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan
adalah membuat berbagai olahan
bahan lokal berbasis rumput laut,
ia bersedia memberikan berapapun
kebutuhan rumput laut untuk dikelola
kelompok pemberdayaan ibu-ibu.
Optimisme Muzakir juga berhasil
menginspirasi warga difabel lainnya.
Pada beberapa pertemuan komunitas
yang dikoordinasi oleh Community
Organizer (CO) atau perwakilan
dari tiap desa yang dipilih oleh
setiap lembaga anggota CIV untuk
menjalankan program di setiap
desanya dan telah diberi pelatihan
sebelumnya. Pertemuan komunitas
tersebut dihadiri oleh kelompok rentan
termasuk difabel, ia memang banyak
memberikan masukan dan memompa
semangat bagi sesamanya. Warga
difabel pun terlihat mulai menyadari
bahwa apapun kekurangan yang
mereka miliki selalu ada peluang di
dalamnya.
Cerita inspiratif lainnya kita dapat
kan pada sosok Sigit, pria paruh
baya asal Desa Guwosari, Pajangan,
Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Tangan
kiri tidak tumbuh sempurna adalah

keterbatasannya, namun sama sekali
tidak membuat ia tidak percaya diri. Ia
tak pernah menganggap serius setiap
perkataan orang lain yang meragukan
kemampuannya.
Rasa percaya diri tersebut
terlihat pada setiap kegiatan yang
dilaksanakan oleh IRE. Peserta dalam
setiap kegiatan selalu terdiri dari
berbagai latar belakang, baik dari
pemerintah desa, tokoh pemuda, dan
kelompok rentan marginal. Sigit tak
pernah sekalipun terlihat malu untuk
mengungkapkan pendapat. Segala hal
yang menurutnya perlu disampaikan,
baik kritik, masukan, dan pertanyaan,
selalu disampaikan secara gamblang
dan jelas.
Ia juga menularkan semangatnya
kepada sesama kelompok rentan
marjinal di desanya. Melalui per
temuan-pertemuan komunitas yang
didampingi Project Officer (PO)
perwakilan yang ditugaskan dari
masing lembaga anggota CIV dan CO
Desa Guwosari, ia mendorong dan
menularkan optimisme. Bekalnya
adalah pengetahuan yang ia peroleh

selama berkegiatan dengan IRE: bahwa
kelompok marginal memiliki hak dan
sangat mungkin untuk maju bersama.
Pertemuan-pertemuan itu akhirnya
melahirkan kelompok rentan marjinal
desa yang dinamai Kelompok Mekar
Jaya. Kelompok ini bersepakat
menunjuk Sigit sebagai ketua.
Kelompok ini sudah mengajukan
izin kepada pemerintah desa agar
tidak hanya sebatas komunitas, tapi
sebagai organisasi resmi yang dinaungi
pemerintah desa.
Sigit juga memiliki peran strategis
di desa, yakni sebagai Tim 11
perumus RPJMDes bagi kepala desa
baru Guwosari. Ia memanfaatkan
kesempatan ini untuk memperjuangkan
kepentingan dan kebutuhan kelompok
difabel agar kebijakan, program, serta
anggaran desa lebih peka. Program
yang ia perjuangkan tidak sebatas
bantuan dana, namun juga bertujuan
agar warga difabel dapat berdaya dan
dapat meningkatkan kehidupannya.
Contohnya adalah program pelatihan
dan modal usaha yang sesuai dengan
kemampuan yang mereka miliki.
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Diskursus
Teknologi Dalam
Rezim Politik
Pengakuan

AGUNG KRESNA BAYU
Mahasiswa Sosiologi UGM
Yogyakarta

P

aradoks identitas dan teknologi
menjadi diskursus seksi di era
kontemporer. Perkembangan
teknologi secara masif, serta
bingkai revolusi 4.0, menjadi penanda
perubahan lanskap sosial, ekonomi,
budaya, dan politik dunia hari ini.
Selama ini linimasa kajian teknologi
dan identitas kebanyakan bermuara
pada wacana representasi, tentang
layar kaca yang menjadi arena unjuk
diri untuk menampilkan sesuatu
dan berujung pada kehausan akan
pengakuan khalayak (Aprianta, 2011;
Suryadi, 2009; Hanika, 2016; Achsa,
2015).
Di sini penulis tidak ingin terjebak
dalam romantisme representasi serta
pro-kontra dilema antara teknologi dan
identitas, melainkan ingin menyoal
paradoks teknologi dan identitas secara
lebih luas. Dengan menggunakan
asumsi dasar Antonio Negri, Empire
(2000) dan multitude (2004),
penulis ingin mengurai kompleksitas
identitas atas dasar teknologi dalam
memainkan bahasa ideologi yang
melatarbelakanginya.
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Fenomena klaim oleh negara
maju/tertinggal dalam penguasan dan
pengembangan teknologi menjadi
tilikan awal untuk mengelaborasi
permainan bahasa identitas teknologi
dalam tataran global. Selanjutnya
konsep diri dan identitas Jacques
Lacan akan dipakai untuk membaca
fenomena kenikmatan identitas.
Dengan demikian diharapkan akan
dihasilkan kajian yang komprehensif
dan holistik dalam mengkaji identitas
dan teknologi.

Perkembangan Teknologi
Berdalih Revolusi 4.0
Alfin Toffler (1980) mengatakan
kita saat ini berada pada the third
wave (gelombang ketiga), ditandai
dengan merebaknya industrialisasi
dan kuatnya posisi teknologi informasi.
Menurut Catell yang merangkai konsep
information age, saat ini terjadi
restrukturasi fundamental terhadap
sistem kapitalisme dan memunculkan
kapitalisme informasional yang
ditandai dengan pergeseran basis
sirkuit kapitalisme dari alat produksi
menuju informasi. Kajian lain
menyematkan revolusi 4.0 ini dengan
disruption. Clayton Christensen (1997)
mendefinisikan disruptif sebagai
tindakan merusak yang ditandai oleh
terjadinya gangguan dan perubahan.
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Aspek lainnya yang penting untuk
diurai di era kontemporer saat ini
adalah kecepatan. Merujuk pada
konsepsi Lyotard, adagium saat ini
bukan lagi negara kuat yang bertarung
dengan negara lemah, tetapi negara
cepat yang dapat mengalahkan negara
lambat (Sarup, 2003: 217). Paul Virilio
juga menekankan aspek kecepatan
sebagai kekuataan di era globalisasi
dan menyebutnya sebagai dromologi
(Sarup, 2003: 232).
Menarik untuk mencermati
pertarungan teknologi antar negaranegara dunia, atas dasar akumulasi
kemampuan berproduksi dalam
teknologi. Atau, dalam contoh yang
lebih klasik, pertarungan teknologi
nuklir. Telah berlangsung sejak perang
dingin, hingga saat ini pertarungan
antar negara atas kekuatan nuklir
masih berlangsung. Teknologi nuklir
dimaknai sebagai kebanggaan negara
karena memberikan keamanan, posisi
tawar, serta dapat dipakai untuk
memainkan ideologi kekuasaannya
dengan menyebar teror terhadap negara
lain. Akan tetapi kebanyakan pengamat
menilai pertarungan teknologi nuklir
dalam tataran simbol nuklirnya, dan
lupa bahwa catatan sejarah di balik
pertarungan nuklir adalah perbedaan
ideologi antara blok barat dan timur
(Rogers, 1982).

Berdasar konsep Heiddegger,
teknologi pada mulanya diartikan
sebagai manipulasi yang bertujuan
memudahkan manusia (Lim, 2012:
45). Namun, teknologi saat ini alihalih menjadi alat yang mempermudah
pekerjaan manusia, justru menjadi
alat merepresi kemanusiaan. Konsepsi
perkembangan teknologi dan revolusi
teknologi dalam wacana disruptif juga
mendengung-dengungkan dalil yang
menyatakan bahwa negosiasi dengan

teknologi menjadi kunci agar kita tetap
bertahan. Tilikan inilah yang menjadi
paradoks pengembangan teknologi
yang dulu diciptakan sebagai makhluk
namun sekarang menjadi khalik.

Ideologi Liberal dan
Perkembangan Teknologi
Narasi di atas semakin kompleks
saat dikaitkan dengan produksi
diskursus liberal saat ini dalam nalar

demokrasi dan multikulturalisme.
Ideologi liberal yang menjadikan
kebebasan sebagai asas utama
melahirkan pemaknaan demokrasi
yang kebablasan. Hal tersebut
berhubungan dengan bagaimana
memaknai teknologi dan identitasi.
Maka identitas dimaknai sebagai
konstruksi diri atas penilaian orang
lain atau peneguhan diri (Heryanto,
2015: 87). Oleh karenanya produksi

representasi identitas dan teknologi
semakin runyam dan dengan dalih
eksistensi terjadi saling eksklusi serta
kembali pada jebakan siapa yang
terkuat dia yang akan menang.
Selama ini setiap negara mengklaim
bawah negara lain adalah saingan
atau lawan yang harus ditiadakan.
Apalagi saat mengelaborasi teknologi
berbasis keamanan militeristik, semisal
nuklir tadi. Dalam proses ini penulis
mencoba menyoal kasus tersebut
menggunakan konsep empire dan
multitude. Sebagaimana diungkapkan
oleh Antonio Negri (2000), empire
bermakna tatanan global baru yang
membentuk network of power.
Empire berkaitan dengan
kemunculan multitude. Secara harfiah
multitude berarti yang banyak atau
subjek beragam (Negri & Hardt, 2004).
Kebanyakan orang menilai empire
terepresentasi pada sebuah negara,
misalnya saat kita melabelkan negara
adikuasa Amerika sebagai empire dan
negara lainnya multitude. Namun
pandangan tersebut harus didekon
struksi, sebab empire memiliki makna
yang lebih luas serta jangan-jangan
mereka yang mengkritik merupakan
pion dari empire yang sama.
Berdalih demokrasi-multikultural
isme pula, hadirnya teknologi disambut
gegap gempita karena dapat menjadi
salah satu media yang memunculkan
ruang publik baru. Akan tetapi
mereka tidak menyadari bahwa dunia
kontemporer memberikan sharing
risiko dalam setiap perubahan sebagai
bagian tak terpisahkan (Beck, 1992).
Membaca identitas dalam bingkai
kenikmatan, Lacan mendefinisikan
kenikmatan sebagai hasrat kesenangan
atau kekerasan yang berlebih (Sarup,
2003: 335). Memakai pemahaman
Lacan ini, negara-negara dunia yang
sedang berlomba dalam pengembangan
senjata nuklir merupakan bagian dari
konsep kenikmatan. Menggunakan
tahap konstruksi the real, imaginary,
dan symbolic (Sarup, 2003: 337)
sebagai “pisau analisis”, negaranegara adikuasi hasil produksi perang
dingin, Amerika dan Rusia, seolah
menempatkan diri sebagai the real
dan negara seperti Cina, Iran, Korea
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Utara, dan Israel berusaha berebut
posisi dalam tahapan the imaginary.
Akibatnya demokrasi-multikulturalisme
yang pada mulanya berkeinginan untuk
membentuk tata dunia yang lebih baik,
malah bisa terjerumus memproduksi
kekerasaan atas dalih keamanan atau
persaingan.
Era demokrasi-multikulturalisme
yang mengkanalisasi perbedaan
identitas sebagai basis kedaulatan
merupakan salah satu permainan
ideologi liberal yang berujung pada
merayakan perbedaan. Sebuah negara,
komunitas, atau diri dapat saling
dibedakan saat terdapat label atau
identitas yang mengkonstruksinya. Oleh
karenanya liberalisme yang berusaha
untuk meneguhkan pengakuan dan
kebebasan atas identitas bermuara
pada problematika saat ini dalam
era politik pengakuan. Pengakuan
sejatinya merupakan penilaian diri atas
pandangan orang lain (Tjaya, 2012),
akan tetapi produksi pengakuan
tersebut justru menjadi arena
persaingan yang saling mengebiri dan
meniadakan kelompok lain.
Fenomena serupa juga tampak
dalam dunia digital. Ambil contoh saat
kita melihat media sosial yang seolah
ingin menjadi pilar demokrasi. Belum
lama ini, media ini dibuat sebagai
arena pertarungan dalam memberikan
makna atas serangkaian aksi teror di
Indonesia. Munculnya imbauan untuk
tidak menyebar foto korban atau
hastag bernada gerakan dan cercaan
menjadi pertarungan dalam media
sosial. Padahal sejatinya hal inilah
yang diinginkan oleh penyebar teror.
Dan kita terjebak dalam permainan
bahasa mereka. Begitu pula dengan
perkembangan teknologi nuklir.
Produksi media sosial membuat
pemaknaan bineritas atas penciptaan
nuklir: sebagai pertarungan atau
perdamaian.

Epilog: Merangkai Cakrawala
Pemahaman Teknologi
Perkembangan teknologi dapat
diwacanakan dan dinilai dari sudut
pandang positif dan negatif. Kehadiran
teknologi dapat dimaknai sebagai basis
identitas, sementara memanipulasinya
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sebagai produksi identitas. Saat
memandang teknologi sebagai basis
identitas maka kita akan melihat
bagaimana klaim kelas atas standar
tertentu dan produksi ketimpangan
yang berlandasakan pada akumulasi
teknologi. Alhasil tujuan sebagai
dekonstruksi kesenjangan malah
memperunyam dan membuat segregasi
baru.
Dampak hadirnya teknologi dalam
era disruptif dimaknai sebagai satusatunya kekuatan atau senjata, kali ini
bukan hanya berkaitan dengan modal
melainkan bagaimana bernegosiasi
dengannya, agar dapat tetap bertahan
hidup. Memakai pandangan Marcuse
(1964) maka konsep teknologi saat ini
berusaha memproduksi masyarakat
satu dimensi. Di sisi lain dampak
negatif dari perkembangan teknologi
adalah reproduksi segregasi dan
simplifikasi pengetahuan. Tidak adanya
kontrol atau kuasa atas perkembangan
teknologi tersebut menyebabkan
terjadi kebebasan tak berbatas dan
menisbikan aspek lain. Alhasil
reproduksi bencana kemanusiaan
menyertai perkembangan teknologi.
Pe n u l i s i n g i n m e n y e m a i
pemahaman baru terkait teknologi.
Selama ini teknologi hanya dimaknai
dalam tataran alat atau peranti.
Akan tetapi saat merujuk pada
pandangan Foucault (1969) maka
kita akan memahami bahwa klasifikasi
teknologi terbagi dalam empat takaran:
teknologi sistem tanda, teknologi
kuasa, teknologi diri, dan teknologi
produksi. Elaborasi secara lebih
kompleks atasnya dapat menunjukkan
bagaimana simplifikasi pemahaman
kita akan teknologi terkunci dalam
lanskap produksi, padahal senyatanya
perjuangan hari ini bukan hanya soal
bagaimana kita menguasai teknologi,
melainkan bernegosiasi dengannya
dalam rezim politik pengakuan.
Karena itu, perluasan cakrawala dalam
memahami teknologi menjadi langkah
awal bagi kita untuk melihat teknologi
secara lebih kompleks dan mengajukan
sebuah kajian yang bermuara pada
kritik ideologi di baliknya.

Negri Medsos
RESENSI BUKU
Judul Buku
: Media Sosial Perspektif 		
Komunikasi, Budaya dan
		
Sosioteknologi
Pengarang
: Dr. Rulli Nasrullah, M.Si
Penerbit
: Simbiosa Rekatama
Tahun Terbit
: 2018
Dimensi Buku : v + 229 hlm ; 24x15,5 cm

M

EDIA sosial memiliki
penga ruh besar terhadap
kehidupan, karena hampir
semua orang di seluruh
dunia telah menggunakan media
sosial. Melalui media sosial itu, setiap
orang kini dapat berkomunikasi tanpa
terbatasi oleh jarak dan waktu. Setiap
orang juga dapat dengan mudah
menyampaikan dan mencari informasi.
Dunia seolah-olah tidak memiliki
batasan lagi, termasuk untuk hal-hal
yang selama ini dianggap rahasia. Dan
bukan hanya itu: Media sosial juga
menjadi alat efektif dalam berbagai
bidang.
Kini hampir segala hal berhubungan
dengan media sosial, dari pendidikan,
bisnis, politik, hingga hiburan. Media
sosial pun tidak lagi ditempatkan
dalam konteks saluran atau medium,
tetapi sudah merupakan gaya hidup.
Disebutkan dalam buku ini, media
sosial sudah menjadi kebutuhan primer
bagi setiap individu. Mengutip hasil
penelitian bertajuk We Are Sosial
(http://wearesocial.sg), buku ini ingin
menunjukkan bagaimana perilaku
masyarakat di berbagai negara di
seluruh dunia dalam mengakses
internet dan media sosial. Untuk
Indonesia, data riset We Are Sosial
menunjukkan bahwa pengguna
Internet mencapai sekitar 15 persen
dari total populasi atau sekitar 38 juta
orang. Sementara itu ada sekitar 62
juta orang yang terdaftar serta memiliki
akun media sosial di Facebook. Data

tersebut juga menunjukkan bahwa ratarata pengguna Internet di Indonesia
menghabiskan waktu hampir 3 jam
untuk berselancar di media sosial
(halaman 12).
Menggunakan data We Are Sosial
terbaru terbitan Januari 2019, penulis
menemukan angka penetrasi Internet
dan media sosial di Indonesia kini
jauh lebih tinggi. Misalnya, tingkat
penetrasi Internet dan media sosial
telah mencapai 56 persen atau 150
juta orang.
Dalam buku ini media sosial
didefinisikan sebagi “medium di
internet yang memungkinkan pengguna
merepresentasikan diri ataupun
berinteraksi, bekerja sama, berbagi,
berkomunikasi dengan pengguna
lain, dan membentuk ikatan secara
virtual” (halaman 11). Karakternya
yang berbeda dari media konvensional
membuat informasi di media social
bisa disebarkan ke banyak pihak
tanpa dapat dikontrol, tidak memiliki
pembatasan, lebih cepat, mudah
diakses, dan interaktif.
Dalam Bab II buku ini dijelaskan
juga karateristik media sosial secara
detail dan terperinci yang meliputi: (1)
jaringan, yakni media sosial memiliki
karakter jaringan sosial dan terbangun
dari struktur sosial yang terbentuk di
dalam jaringan internet; (2) informasi,
yakni di media sosial informasi
menjadi komoditas yang dikonsumsi
oleh pengguna dan komoditas tersebut

pada dasarnya merupakan komoditas
yang diproduksi dan didistribusikan
antarpengguna itu sendiri; (3)
arsip, yakni kehadiran media sosial
memberikan akses yang luar biasa
terhadap penyimpanan. Dalam hal
ini pengguna tidak lagi terhenti pada
memproduksi dan mengkonsumsi
informasi, tetapi juga informasi itu
telah menjadi bagian dari dokumen
yang tersimpan.
Karakter ke-4 adalah interaksi.
Karakter dasar dari media sosial
ini berupa terbentuknya jaringan
antarpengguna yang memungkinkan
interaksi, misalnya dengan saling
mengomentari. Karakter (5) adalah
simulasi sosial, karena layaknya
masyarakat atau negara, media sosial
juga memiliki aturan dan etika yang
mengikat penggunanya. Aturan ini bisa
berasal dari perangkat teknologi atau
bisa pula karena interaksi di antara
sesame penggunanya. Karakter yang
tak kalah penting adalah (6) konten,
sebagai penanda bahwa di media sosial
khalayak tidak hanya memproduksi
konten di ruang yang disebut Jordan
sebagai their own individualized place,
tetapi juag mengonsumsi konten yang
diproduksi oleh pengguna lain.
Munculnya media jejaring sosial
di dunia dimulai dengan munculnya
Friendster pada 2002 yang merupakan
aplikasi untuk membangun relasi
pertemanan dunia maya dengan
cakupan yang luas, yakni seluruh
dunia. Setelahnya, bermunculan
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banyak jenis media sosial. Sebutlah
Facebook (2004), Twitter (2006),
BBM (2013), Whatsapp (2010), dan
Instagram (2010), dan lain sebagainya
yang mempermudah penggunanya
untuk bertukar informasi.
Jenis-jenis media sosial tersebut
termasuk dalam kategori media
jejaring sosial (sosial networking) yang
merupakan sarana yang bisa digunakan
pengguna untuk melakukan hubungan
sosial, termasuk konsekuensi atau
efek dari hubungan sosial tersebut, di
dunia virtual. Karakter utama dari situs
jejaring sosial adalah setiap pengguna
membentuk jejaring sosial pertemanan,
baik terhadap pengguna yang sudah
diketahuinya dan kemungkinan
sering bertemu di dunia nyata
(offline) maupun membentuk jejaring
pertemanan baru.
Seperti dibahas dalam Bab 3 buku
ini, pengarang buku ini mengambil
kesimpulan bahwa ada enam kategori
besar untuk melihat pembagian media
sosial yaitu; (1) media jejaring sosial
(sosial networking), (2) jurnal online
(blog), (3) jurnal online sederhana atau
microblog (micro-blogging), (4) media
berbagi (media sharing), (5) penanda
sosial (sosial bookmarking), (6) media
konten bersama atau wiki.
Hasil penelitian yang dipublikasikan
di http://wearesosial.sg pada Januari
2014 menunjukkan bahwa Facebook,
Twitter, maupun Google+ memiliki
jumlah pengguna yang terbilang
banyak dimiliki oleh warga Indonesia
(halaman 48).
Dalam media sosial khalayak
memiliki dua peran sekaligus yaitu
sebagai konsumen dan produsen.
Khalayak sebagai konsumen
menangkap informasi yang dikemas
dalam media sosial dan sekaligus
khalayak juga bisa menyebarkan atau
membuat informasi di media sosial
atau berperan sebagai produsen. Media
sosial dan khalayak memang memiliki
hubungan sangat erat, karena khayalak
dalam media sosial cenderung terlibat
aktif. Ini sangat berbeda dengan peran
khalayak di media tradisional yang
hanya sebagai obyek saja. Seperti
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rincian yang tertera dalam buku ini
di Bab 6, di media sosial, khalayak
merupakan khalayak aktif. Tidak hanya
mengkonsumsi atau menggunakan
konten, tetapi juga memproduksi dan
menyebarkan konten. Realitas ini bisa
dilihat pada istilah seperti prosumer
(Cesaero, 2011) atau Produsage
(Burns, 2010) yang menunjukkan
bagaimana khalayak tidak lagi bisa
dipandang hanya sebagai consumer
atau user, tetapi dalam berbagai
konteks khalayak juga bisa dilihat
sebagai producer. (Halaman 102)
Media sosial memiliki kekuatan
besar dalam menyuarakan tuntutan
atau kritik rakyat terhadap regulasi
yang diambil oleh pemerintah. Bahkan
banyak kasus hukum yang telah
diviralkan agar menjadi perhatian atau
mendapat tindakan oleh pihak yang
berwajib yang dilakukan oleh khalayak
di dunia media sosial. Selain itu media
sosial bisa menggerakkan massa untuk
melakukan aksi secara online dengan
memunculkan petisi online, bahkan
bisa menggerakkan massa secara
offline. Ini termasuk dalam lingkup
demokratisasi digital yang mana media
sosial hadir membawa nilai-nilai baru
di tengah penggunanya. Tidak hanya
dimanfaatkan dalam menceritakan
diri (self disclosure), tetapi juga telah
meningkat menjadi medium aspirasi
warga secara online (Jordan, 1999;
saco, 2002; Wilhelm, 2000).(halaman
128)
Banyak peristiwa-peristiwa yang
terjadi di dunia dengan mudah
diketahui oleh banyak khalayak. Salah
satu contohnya gempa bumi yang
melanda Yogyakarta pada 27 mei
2006 yang langsung bisa diketahui
oleh banyak khalayak dan informasinya
bisa tersebar di seluruh dunia sehingga
bisa mendatangkan banyak bantuan
bagi para korban. Ini merupakan bukti
transformasi yang terjadi pada khalayah
yang tidak hanya menjadi penerima
berita saja, akan tetapi sekaligus
menjadi penyebar atau pelapor
informasi. Khalayak dengan telepon
genggam dan sambungan ke dunia
online melalui media sosial tersebut
membuat informasi dengan mudah
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dapat diakses oleh banyak khalayak,
sehingga dapat mendatangkan hal-hal
positif dengan banyaknya bantuan yang
berdatangan.
Adanya media sosial merupakan
kombinasi dari keleluasaan dalam
melaporkan sekaligus menyebarkan
laporan peristiwa lapangan. Media
sosial dengan beragam bentuknya,
mulai dari forum, situs jejaring
sosial, berbagai media atau
berbagi opini, memberikan media
bagi pengguna untuk berinteraksi
sekaligus berpar tisipasi dalam
kegiatan-kegiatansosial vir tual.
Sehingga khalayak dengan bebas bisa
menyebarkan informasi, memberi
pandangan, melakukan kritik,
menyampaikan infomasi. Fenomena
media sosial juga memberikan sisi
berbeda. Sebagaimana dijelaskan
oleh Turkle (2011) bahwa kemajuan
teknologi dan perangkatnya
menyebabkan komunikasi dan
hubungan dengan orang lain semakin
banyak serta luas (Halaman 212).
Secara keseluruhan buku ini
berisi bab-bab yang memaparkan
konsep yang berkaitan dengan media
sosial yang mencoba menghadirkan
fenomena bahwasannya media sosial
memiliki ikatan yang erat terhadap
khalayak, yang tidak bisa terlepas dari
konteks sosial budaya, bahasa, etika,
teknologi,,dan problematika kehidupan.
Kelebihan buku ini adalah pada setiap
pembahasan, istilah pengertian
disajikan dari berbagai sumber, tokohtokoh maupun dari referensi buku, serta
di masing-masing bab disertakan data
riset atau statistik. Fakta dari berbagai
sumber yang berkaitan dengan media
sosial, mengenai kasus-kasus yang
ada di Indonesia itu disajikan dalam
bentuk gambar atau tabel sehingga
terlihat menarik dan mudah dipahami.
DI setiap akhir bab, penulis juga
memberi kata kunci sebagai inti atau
ringkasan dari isi bab yang dipaparkan,
sehingga mempermudah penulis dalam
memahami isi bab. Selain itu di setiap
bab juga diberi saran referensi bukubuku yang sesuai dengan pembahasan
bab tersebut.
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