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PENGERTIAN 

Pengertian Convergence atau Konvergensi secara harfiah  adalah dua benda atau 

lebih bertemu/bersatu di suatu titik; pemusatan pandangan mata ke suatu tempat 

yang amat dekat. Secara umum, konvergensi adalah penyatuan berbagai layanan 

dan teknologi komunikasi serta informasi (ICTS – Information and Communication 

Technology and Services). Dalam arti paling umum, konvergensi berarti runtuhnya 

penghalang lama yang sebelumnya memisahkan ICTS antara industri dan industri, 

antara aplikasi dan aplikasi, antara produser dan konsumen, antara negara dan 

negara.Masing-masing mempengaruhi kepemilikan minoritas, penggunaan dan 

akses teknologi informasi (IT) dengan berbagai cara.  

Teknologi informasi mutakhir telah berhasil menggabungkan sifat-sifat teknologi 

telekomunikasi konvensional yang bersifat massif dengan teknologi komputer yang 

bersifat interaktif. Fenomena ini lazim disebut sebagai konvergensi, yakni 

bergabungnya media telekomunikasi tradisional dengan internet sekaligus. 

Konvergensi menyebabkan perubahan radikal dalam penanganan, penyediaan, 

distribusi dan pemrosesan seluruh bentuk informasi baik visual, audio, data dan 

sebagainya (Preston, 2001). Kunci dari konvergensi adalah digitalisasi, kerena 

seluruh bentuk informasi maupun data diubah dari format analog ke format digital 

sehingga dikirim ke dalam satuan bit (binary digit). Karena informasi yang dikirim 

merupakan format digital, konvergensi mengarah pada penciptaan produk-produk 

yang aplikatif  yang mampu melakukan fungsi audiovisual sekaligus komputasi. 

Maka jangan heran jika sekarang ini komputer dapat difungsikan sebagai pesawat 

televisi, atau telepon genggam dapat menerima suara, tulisan, data maupun gambar 

tiga dimensi (3G). 

Kemajuan yang dihasilkan oleh teknologi informasi memungkinkan sebuah media 

memfasilitasi aktivitas komunikasi interpersonal yang termediasi. Dalam catatan Mc 

Millan (2004); pada saat internet muncul di penghujung abad 21, masyarakat waktu 

itu masih mengidentikkannya sebagai “tools” alias alat semata dan bukan sebagai 

media tersendiri yang memiliki kemampuan interaktif. Sifat interactivity dari 
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penggunaan media konvergen telah melampaui kemampuan potensi umpan balik 

(feedback), karena pengakses media konvergen secara langsung memberikan 

umpan balik secara langsung atas informasi yang disampaikan. Karakteristik 

komunikasi massa tradisional dimana umpan baliknya tertunda menjadi lenyap 

karena kemampuan interaktif media konvergen.Oleh karenanya, diperlukan 

pendekatan baru di dalam melihat fenomena komunikasi massa. Disebabkan karena 

sifat interactivity media komunikasi baru, maka pokok-pokok pendekatan linear 

(SMCRE = source � message � channel � receiver � effect/feedback) komunikasi 

massa terasa kurang relevan lagi untuk media konvergen. 

Dalam konteks yang lebih luas, konvergensi media sesungguhnya bukan saja 

memperlihatkan kian cepatnya perkembangan teknologi. Konvergensi mengubah 

hubungan antara teknologi, industri, pasar, gaya hidup dan khalayak. Singkatnya, 

konvergensi mengubah pola-pola hubungan produksi dan konsumsi, yang 

penggunaannya berdampak serius pada berbagai bidang seperti ekonomi, politik, 

pendidikan, dan kebudayaan. Perubahan ini ditandai dengan meningkatnya 

penggunaan media konvergen secara luar biasa. Sebutlah misalnya di Amerika 

Serikat; dalam laporannya “The Emerging of Digital Economy” pada Mei 1998, US 

Department of Commerce menyebutkan bahwa dalam tempo 4 tahun saja internet 

telah mencapai 50 juta pengguna. Angka ini tentu saja fantastis mengingat televisi 

butuh waktu selama 13 tahun, komputer 16 tahun, radio 38 tahun, dan telepon 74 

tahun untuk dapat mencapai jumlah pelanggan yang sama (Mengko, 2001). Di 

samping itu, berkat kemajuan teknologi informasi pula, biaya maupun infrastruktur 

yang diperlukan untuk dapat mengolah dan mengirimkan informasi pun kian murah 

dari tahun ke tahun. Sebut saja desktop maupun notebook yang sekarang ini laris 

manis bak kacang goreng karena disamping harganya yang makin terjangkau juga 

fasilitas yang disediakan juga makin canggih. 

Industri-Industri: Konvergensi teknologi-teknologi baru melenyapkan perbedaan 

fundamental antara berbagai industri: Antara industri telepon dan industri komputer, 

antara pencipta content (isi pesan) dan pentransmisinya, dll. Industri-industri yang 

dulunya berbeda dan terpisah, kini berkonvergensi menjadi industri yang lebih 

tercampur dan terpadu, baik lewat merger, akuisisi, dan persaingan pasar. 

Aplikasi-Aplikasi: Konvergensi ini paling dirasakan oleh konsumen, ketika mereka 

secara pribadi merasakan runtuhnya pemisah antara berbagai teknologi dan aplikasi 
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komunikasi dan informasi. Teknologi telepon, misalnya, kini sudah bercampur 

dengan mesin penjawab, fax, photocopy, printer, scanner, Internet. Handphone juga 

bisa digunakan untuk menerima e-mail dan melakukan transaksi perbankan. Kini 

banyak piranti informasi bisa melakukan apa saja. 

Produsen-Konsumen: Yang terutama penting bagi kalangan minoritas adalah 

perkembangan Internet telah membongkar tembok pemisah antara produser 

(pembuat pesan) dan konsumen. Kini siapa saja bisa membuat dan mengirim pesan 

lewat Internet ke audience yang jauh lebih besar. Dan pesan yang dibuat itu tidak 

melalui saringan dari pihak pemerintah ataupun swasta komersial. 

Negara-Negara: Konvergensi ini menembus batas teritorial negara dan batas 

“budaya nasional”. Infrastruktur Informasi Nasional pada dasarnya telah berkembang 

menjadi infrastruktur informasi global. Kelompok-kelompok etnis tetap bisa 

berhubungan dengan “tempat tinggalnya”, yang menghubungkan masyarakat 

Minang yang tinggal dan hidup di Amerika dengan masyarakat Minang di kampung 

asalnya di Sumatra Barat. 

Merger Media : Terjadinya banyak merger antar media, mendorong konsentrasi 

kepemilikan. Contoh, 75 persen dari seluruh suratkabar Amerika dimiliki oleh 

jaringan suratkabar nasional, dan empat dari jaringan tersebut mengontrol 21 persen 

pasar. Kepemilikan silang perusahaan media dengan perusahaan non-media 

(perusahaan minyak, energi nuklir, dsb), membuat perusahaan media kurang kritis 

terhadap praktik perusahaan-perusahaan non-media yang “bersaudara” dengannya.  

Berkembangnya teknologi informasi (information technology / IT) semenjak akhir 

milenium kedua telah menyebabkan sejumlah perubahan mendasar dalam 

kehidupan manusia masa kini. Perubahan tersebut muncul seiring lahirnya 

mekanisme baru dalam berkomunikasi yang ditandai dengan penggunaan 

multimedia dimana teks, suara, gambar atau grafis dapat diakses sekaligus ke 

dalam seperangkat media. Masyarakat masa kini dapat mengakses informasi secara 

cepat dan lengkap melalui penggunaan alat komunikasi seperti telepon rumah, 

telepon genggam, televisi, komputer, dan berbagai media elektronik lainnya yang 

telah dilengkapi dengan jaringan internet 
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Pandangan: Ada dua pandangan apakah konvergensi menjurus ke kompetisi 

(persaingan antarmedia dan media yang lebih beranekaragam) atau konsentrasi 

(penumpukan kepemilikan media dan monopoli)? Digitalisasi membuka seluruh 

pasar bagi kompetisi, dengan merendahkan prasyarat masuk (entry barrier). Bahan 

mentah (raw masterial) bagi semua industri media ini kini adalah nol-dan-satu yang 

didigitalkan. Jika media-media ini diibaratkan ikan, memang ada ikan-ikan yang jadi 

lebih gemuk karena memakan ikan-ikan lain. Tetapi ukuran kolam ikannya sendiri 

juga semakin besar. Ini berarti tingkat konsentrasi media tidak menjadi lebih besar, 

dan mungkin justru makin berkurang. 

 
JURNALISME ONLINE 

Fenomena jurnalisme online sekarang ini menjadi contoh menarik. Khalayak 

pengakses media konvergen alias ”pembaca” tinggal meng-click informasi yang 

diinginkan di komputer yang sudah dilengkapi dengan aplikasi internet untuk 

mengetahui informasi yang dikehendaki dan sejenak kemudian informasi itupun 

muncul. Alhasil, aplikasi teknologi komunikasi terbukti mampu mem-by pass jalur 

transportasi pengiriman informasi media kepada khalayaknya. Di sisi lain, jurnalisme 

online juga memampukan wartawan untuk terus-menerus meng-up date informasi 

yang mereka tampilkan seiring dengan temuan-temuan baru di lapangan. Dalam 

konteks ini, konsekuensi lanjutnya adalah berkurangnya fungsi editor dari sebuah 

lembaga pers karena wartawan relatif mempunyai kebebasan untuk segera meng-up 

load informasi baru tanpa terkendala lagi oleh mekanisme kerja lembaga pers 

konvensional yang relatif panjang. 

Pada aras teoritik, dengan munculnya media konvergen maka sejumlah pengertian 

mendasar tentang komunikasi massa tradisional terasa perlu diperdebatkan kembali. 

Konvergensi menimbulkan perubahan signifikan dalam ciri-ciri komunikasi massa 

tradisional atau konvensional. Media konvergen memadukan ciri-ciri komunikasi 

massa dan komunikasi antarpribadi dalam satu media sekaligus. Karenanya, terjadi 

apa yang disebut sebagai demasivikasi (demasssification), yakni kondisi di mana ciri 

utama media massa yang menyebarkan informasi secara masif menjadi lenyap. 

Arus informasi yang berlangsung menjadi makin personal, karena tiap orang 

mempunyai kebebasan untuk memilih informasi yang mereka butuhkan. 
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Dalam konteks yang lebih luas, konvergensi media sesungguhnya bukan saja 

memperlihatkan perkembangan teknologi yang kian cepat. Konvergensi mengubah 

hubungan antara teknologi, industri, pasar, gaya hidup dan khalayak. Singkatnya, 

konvergensi mengubah pola-pola hubungan produksi dan konsumsi, yang 

penggunaannya berdampak serius pada berbagai bidang seperti ekonomi, politik, 

pendidikan, dan kebudayaan. Di negara maju semacam Amerika sendiri terdapat 

tren menurunnya pelanggan media cetak dan naiknya pelanggan internet. Bahkan 

diramalkan bahwa dalam beberapa dekade mendatang di negara tersebut 

masyarakat akan meninggalkan media massa tradisional dan beralih ke media 

konvergen. Jika tren-tren seperti itu merebak ke berbagai negara, bukan tidak 

mungkin suatu saat nanti peran pers online akan menggantikan peran pers 

tradisional. Konvergensi memberikan kesempatan baru kepada publik untuk 

memperluas pilihan akses media sesuai selera mereka. Dari sisi ekonomi media, 

konvergensi berarti peluang-peluang profesi baru di dunia industri komunikasi. 

Tidak kalah pentingnya di dalam mempersiapkan sumber daya yang mampu 

merespon kebutuhan pasar ke depan adalah sektor pendidikan. Pendidikan 

sekarang harus mampu merespon tantangan perubahan yang salah satunya 

diakibatkan oleh merebaknya media konvergen. Terutama untuk jenjang pendidikan 

tinggi, diperlukan bukan saja kurikulum yang merangkum pelbagai aspek teknis 

mekanis teknologi komunikasi baru (ICT); melainkan juga perlu ditanamkan kaidah-

kaidah profesional sehingga pada saatnya nanti para lulusan dapat berkarya di 

masyarakat secara etis dan bertanggung jawab.  

 

MEDIA BLOG 

Fenomena menarik belakangan ini adalah munculnya Jurnalisme Internet. Melalui 

Internet semua orang bisa menjadi wartawan, atau (katakanlah) bekerja layaknya 

wartawan, yakni melalui blog atau menjadi blogger. Walau dimulai sejak 1994 oleh 

Brad Fitzpatrick, blog atau weblog sejak 2004 semakin diminati banyak pengguna 

Internet. 

Wikipedia, ensiklopedia bebas layanan di Internet, mencatat bahwa Weblog, Web 

log atau singkatnya Blog adalah  aplikasi web yang memuat secara periodik tulisan-

tulisan (posting) pada sebuah halaman situs Internet (webpage) umum. Posting-
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posting tersebut seringkali dimuat dalam urutan aktualitas posting secara terbalik, 

meskipun tidak selamanya demikian. Situs web semacam itu biasanya dapat 

diakses oleh semua pengguna Internet sesuai dengan topik dan tujuan dari si 

pengguna blog tersebut. 

Media Blog pertama kali di populerkan oleh Blogger.com (http://www.blogger.com). 

Semenjak itu, banyak terdapat aplikasi-aplikasi yang bersifat terpakai secara bebas 

(Open Source), sehingga pengembangannya mudah dilakukan oleh para blogger. 

Wikipedia juga mencatat, blog sejauh ini mempunyai fungsi yang sangat beragam, 

dari sebuah catatan harian sampai dengan media publikasi dalam sebuah kampanye 

politik, program-program media dan korporasi. Sebagian blog dikelola oleh seorang 

penulis tunggal, sementara sebagian lainnya oleh beberapa penulis. Banyak juga 

weblog yang memiliki fasilitas interaksi dengan para pengunjungnya, yang dapat 

memperkenankan mereka untuk meninggalkan komentar atas isi dari tulisan yang 

dipublikasikan. Namun demikian, ada juga yang yang sebaliknya atau yang bersifat 

non-interaktif. Situs-situs web yang saling berkaitan berkat weblog, atau secara total 

merupakan kumpulan weblog sering disebut sebagai blogosphere. Bilamana sebuah 

kumpulan gelombang aktivitas, informasi dan opini yang sangat besar mengerupsi 

beberapa subyek atau sangat kontroversi dalam blogoshpere, maka hal itu sering 

disebut sebagai blogstorm atau badai blog. 

Sejak 2004 blog semakin fenomenal, karena fungsinya kian kental dengan konsep 

journalisme Internet. Semakin banyak pengelola blog menerapkan gaya penulisan 

wartawan, sarat fakta dan berkaidah 5W+H. Mereka pun menyajikan sumber-

sumber berita yang akurat dengan menyebutkan asal-usul informasi yang mereka 

kutip kembali. Bahkan, semakin banyak politisi, sastrawan, dan kalangan profesional 

memanfaatkan blog untuk menuangkan gagasan. Tidak sedikit pula wartawan yang 

memiliki blog, sehingga mereka dapat menyuarakan opininya lantaran secara 

profesional di lembaga media massa mereka tidak dimungkinkan beropini langsung. 

Oleh karena itu pula, kian banyak blog yang dimiliki kalangan profesional yang tinggi 

kredibilitasnya lantaran menyajikan informasi secara aktual, akurat dan lengkap, 

sehingga menjadi referensi umum, termasuk bagi wartawan dalam membuat berita. 

Secara ringkas, Wartawan LKBN ANTARA Priyambodo RH, menulis tentang 

perkembangan praktek journalisme internet: 
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” ..Gelombang Pertama jurnalisme ber-Internet mulai nampak pada tahun 1982 - 

1992 atau tahap sepuluh tahun awal perjuangan. Periode tersebut menjadi penentu 

gejala Internet sebagai jejaring komputer global yang memungkinkan semua orang 

memiliki “mainan baru” dalam dunia informasi. Saat itulah banyak pakar menyebut 

sebagai babak: “Selamat Datang Teknologi Informasi Multimedia”. 

Gelombang Kedua jurnalisme ber-Internet berlangsung pada tahun 1992 - 2001 

yang ditandai dengan semakin komplitnya ISP di AS dan UE memberikan fasilitas 

kecepatan akses data multimedia dibarengi dengan kemampuan prosesor PC 

melakukan sejumlah pekerjaan secara bersamaan (multi tasking), serta keandalan 

pusat jejaring komputer (server) mengatur alur komunikasi. Saat itu kecepatan akses 

data multimedia menggunakan modem sudah mengalami kemajuan dari 14,4 KBps 

menjadi 36,6 KBps dan terus melaju hingga 56,6 KBps. 

Gelombang Ketiga jurnalisme ber-Internet mulai bereaksi semakin cepat pada tahun 

2002 yang ditandai dengan maraknya teknologi bersimbolkan huruf “m” yang 

bermakna “mobile Internet”. Sistem akses Internet menjadi nirkabel dan aplikasi 

komputer dapat menyatu di telepon selular genggam (ponsel alias HandPhone/HP). 

Teknologi aplikasi nirkabel (Wireless Application Protocol/WAP) dan paket layanan 

radio (General Packet Radio Service/GPRS) sangat memungkinkan pengguna 

ponsel dapat pula mengakses Internet untuk mengirim dan menerima e-mail, pesan 

berfoto, bersuara dan gambar bergerak. Selain itu, peselancar di dunia maya dapat 

mengakses data dengan kecepatan mencapai 4 Mega Bytes per second (MBps) 

dengan memanfaatkan jaringan televisi kabel. 

Gelombang Keempat jurnalisme ber-Internet, sekalipun ada yang menganggap 

masih masa transisi sehingga sejumlah pakar menyebutnya sebagai Gelombang 

Ketiga Setengah, terasa lajunya pada 2006. Saat ini, lagi-lagi, dunia kewartawanan 

semakin diarahkan untuk memanfaatkan Internet lantaran hasil temuan teknologi 

informasi yang maju pesat, antara lain ditandai dengan berkembangnya cakupan 

sebaran wilayah WiFi menjadi WiMax yang lebih luas, dan sejumlah aplikasi kerja 

sampai dengan database dapat tersimpan secara online sekaligus offline.  
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TANTANGAN BARU  

Konsep kewartawanan agaknya semakin menemukan bentuk barunya di Internet, 

antara lain ditandai pula dengan seiring gencarnya  pemerintah pusat dan sejumlah 

provinsi menerapkan administrasi kepemerintahan secara digital memanfaatkan 

Internet. Sejumlah laman resmi pemerintah provinsi dimanfaatkan untuk menjalin 

interaksi dengan publiknya. Bahkan, mereka membuka akses pengiriman informasi 

dari publiknya guna dipublikasikan –tentunya setelah melalui proses penyuntingan 

layaknya mekanisme di redaksi media massa—dalam situs Internet. 

Dari serangkaian perkembangan pemanfaatan konsep journalisme internet di 

kalangan pengguna Internet hingga laman resmi pemerintah itulah, maka media 

massa nasional agaknya tidak boleh ketinggalan mengembangkan manajemen 

pemberitaan menjadi lebih cepat, akurat, lengkap dan segera diakses masyarakat 

dunia. 

 

PERUBAHAN SOSIAL DAN BUDAYA 
Secara khusus, konvergensi teknologi informasi menyebabkan bergesernya pola 

perilaku manusia dalam bekerja, belajar, mengelola lembaga bisnis atau 

perusahaan, menjalankan pemerintahan, maupun dalam melakukan perdagangan. 

Sejalan dengan itu, kini kita akrab dengan aktivitas bisnis baik perdagangan maupun 

perbankan yang akrab kita kenal dengan sebutan e-commerce dan e-banking. Di 

sektor pemerintahan saat ini telah dikenal istilah e-government. Dalam dunia 

pendidikan, kini dikenal pembelajaran jarak jauh melalui internet atau e-learning. 

Bahkan dunia seni pun tak luput dari sentuhan teknologi informasi dimana kalangan 

pekerja seni dapat memperkenalkan karyanya ke dunia internasional tanpa tersekat 

oleh batas-batas teritorial. Dalam konteks hubungan antarindividu pun terjadi 

perubahan yang dramatis atas pola-pola komunikasi interpersonal dan aktualiasi diri 

dengan munculnhya web-blog, komunitas online maupun online games. 

Di sektor komunikasi massa, konvergensi teknologi informasi memperlihatkan 

fenomena yang luar biasa. Jika dahulu aktivitas komunikasi massa hanya mengenal 

media cetak dan media elektronik, kini telah dikenal beragam media massa berbasis 

internet. Era konvergensi media komunikasi sekarang ini ditandai dengan luluhnya 

konsepsi lembaga pers yang sifatnya masif dan melembaga menjadi media interaktif 
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yang aksesnya bersifat personal atau individual. Bahkan di negara maju semacam 

Amerika sendiri saat ini tengah berlangsung kecenderungan menurunnya pelanggan 

media cetak dan meningkatnya pelanggan internet.  

Diramalkan bahwa dalam beberapa dekade mendatang di negara tersebut 

masyarakat akan meninggalkan media massa tradisional dan beralih ke media 

konvergen. Ini juga berarti terjadi perubahan budaya konsumsi informasi 

masyarakat, dari masyarakat pembaca dan penonton pasif menuju masyarakat 

pembaca dan penonton aktif. Publik alias pengakses media konvergen sekarang ini 

tidak lagi dapat diatur dalam mengkonsumsi informasi media karena mereka 

cenderung memilih informasi yang paling mereka senangi atau paling mereka 

butuhkan melalui media konvergen. 

Secara ekonomi, dengan berubahnya kebudayaan masyarakat yang diakibatkan 

oleh konvergensi maka sesungguhnya tercipta peluang-peluang besar untuk 

memanfaatkannya menjadi suatu ladang bisnis yang luar biasa. Konvergensi 

membuka peluang-peluang profesi baru di dunia industri, perdagangan, bahkan 

politik sekalipun. Sebut saja diantaranya industri media atau pers online; dengan 

merebaknya lembaga pers online maka peluang-peluang baru di dunia profesi 

jurnalistik online akan makin terbuka lebar. Hal ini diakibatkan oleh berubahnya 

prosedur-prosedur konvensional dalam industri pers seperti tentang content 

informasi, prosedur-prosedur organisasi dan keahlian wartawan itu sendiri. 

Konvergensi teknologi komunikasi sekarang memudahkan wartawan online bekerja, 

karena berita-berita aktual dapat segera diedit sendiri dan segera dikirim dengan 

bantuan internet sehingga peran editor menjadi berkurang. Kemudahan lain 

termasuk produksi dan pengolahan gambar yang sekarang ini dilakukan secara 

digital menyebabkan waktu yang digunakan semakin singkat serta dapat disimpan 

dalam jumlah yang tidk terbatas. Teknologi seluloid untuk mengambil gambar obyek 

berita tanpa terasa telah ditinggalkan dalam dunia profesi wartawan. 

Secara umum, konvergensi teknologi informasi sesungguhnya menyediakan 

keuntungan yang tidak terhitung bagi masyarakat luas. Keberadaan jaringan 

komputer yang melancarkan arus komunikasi konvergen sesungguhnya ibarat 

“information highway” alias jalan raya informasi yang menyediakan kesempatan 

yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengakses dan menggunakannya 

demi keperluan hidup. Sebagai jalan raya virtual, konvergensi teknologi informasi 

selayaknya dianggap sebagai infrastruktur penunjang kemajuan sebanding dengan 
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jalan raya fisik yang telah berhasil menunjang pembangunan. Memang belum ada 

satupun teori sederhana yang dapat menjelaskan hubungan bahwa tersedianya 

infrastruktur informasi akan menentukan keberhasilan ekonomi suatu negara. 

Kendati demikian, pengalaman banyak negara maju memperlihatkan bahwa pada 

saat teknologi informasi dimanfaatkan secara optimal, masyarakat dapat menikmati 

ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan di negara-negara yang belum 

memanfaatannya. 

Dalam konteks ini maka konvergensi sesungguhnya mempunyai peran untuk 

menumbuhkan pelbagai kegiatan ekonomi. Dalam masyarakat informasi, sebuah 

adagium baru mengatakan bahwa kekuasaan ekonomi masa kini ditentukan oleh 

penguasaan informasi. Barang siapa dapat menguasai dan menggunakan informasi 

dengan baik, maka ia berpotensi untuk sukses secara ekonomi.  

 

HUMAN DEVELOPMENT INDEX 

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (information and 

communication technology/ICT) membuat arus globalisasi (politik, sosial, ekonomi, 

dan budaya) terasa makin deras mengalir ke seluruh penjuru dunia. Menghapus 

batas-batas ruang antar negara, bahkan menghapus batas jarak dan waktu. Menurut 

David Harvey, kecenderungan ini dapat disebut sebagai pemampatan ruang-waktu 

yang dapat mendorong percepatan perubahan dunia kehidupan [David 

Harvey:1990]. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dunia juga tidak dapat 

mengelak dari pengaruh derasnya arus globalisasi tersebut. Terlebih, setelah 

pemerintahan sentralistik dan represif (Orde Baru) tidak berkuasa. Reformasi 

telekomunikasi (yang ditandai penghapusan monopoli telekomunikasi menyusul 

pemberlakukan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi) 

dapat menggelinding sangat pesat. Hingga arus globalisasi semakin menukik tajam 

karena dampaknya mampu menyentuh langsung kepada individu-individu di pelosok 

pedesaan.  

Cepatnya perkembangan ICT pasca reformasi politik 1998 dan reformasi 

telekomunikasi 1999 itu setidaknya telah menciptakan banyak perubahan di tengah 

masyarakat Indonesia akibat pengaruh terjadinya konvergensi atau 'perkawinan 

fungsi' antara teknologi komputer (baik perangkat keras maupun perangkat lunak) 

dan teknologi komunikasi (telepon seluler dll) sebagai sarana pengolah/penyebaran 
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informasi (data, teks, audio, visual). Betapa tidak? Masyarakat desa yang semula 

kurang pergaulan (kuper) dan gagap teknologi (gaptek) kini punya peluang untuk 

berkomunikasi, menggali/mengolah informasi dan menjalin relasi dengan setiap 

orang di berbagai tempat untuk melakukan kerja-kerja kreatif dan produktif.  

Ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke juga bisa lebih menyatu 

karena penduduknya bisa melakukan kerja-kerja sinergi antar pulau (telework) 

dalam waktu lebih cepat dan singkat berkat berkembangnya konvergensi antara 

teknologi, komunikasi dan informasi (ICT) di Indonsia pasca reformasi 

telekomunikasi ini. Sayangnya, di balik derasnya arus reformasi dan globalisasi 

tersebut,  

Human Development Index (HDI)/ Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / adalah 

pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar 

hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan 

apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara 

terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi 

terhadap kualitas hidup.[1] Indeks ini pada 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel 

india Amartya Sen dan Mahbub ul Haq seorang ekonom pakistan dibantu oleh 

Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of 

Economics dan sejak itu dipakai oleh Program pembangunan PBB pada laporan 

IPM tahunannya. Digambarkan sebagai "pengukuran vulgar" oleh Amartya Sen 

karena batasannya, indeks ini lebih fokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan 

berguna daripada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. 

Indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk 

mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan 

manusianya. 

IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar 

pembangunan manusia: 

• hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat 

kelahiran 

• Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa 

(bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar , menengah , atas gross 

enrollment ratio (bobot satu per tiga). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Harapan_hidup
http://id.wikipedia.org/wiki/Melek_huruf
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
http://id.wikipedia.org/wiki/Standar_hidup
http://id.wikipedia.org/wiki/Standar_hidup
http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_maju
http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_berkembang
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Negara_terbelakang&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Negara_terbelakang&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_Manusia#cite_note-0
http://id.wikipedia.org/wiki/Amartya_Sen
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mahbub_ul_Haq&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gustav_Ranis&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Yale_University
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lord_Meghnad_Desai&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=London_School_of_Economics&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=London_School_of_Economics&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/PBB
http://id.wikipedia.org/wiki/Harapan_hidup
http://id.wikipedia.org/wiki/Tingkat_baca_tulis
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gross_enrollment_ratio&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gross_enrollment_ratio&action=edit&redlink=1
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• standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk 

domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli. 

Setiap tahun Daftar negara menurut IPM diumumkan berdasarkan penilaian diatas. 

Pengukuran alternatif lain adalah Indeks Kemiskinan Manusia yang lebih berfokus 

kepada kemiskinan. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI) Indonesia 

ternyata masih tertinggal dari negara-negara tetangga. Pada tahun 2004, ranking 

HDI Indonesia memang mengalami peningkatan, yakni dari ranking ke-112 pada 

tahun 2003 naik ke rangking 111 pada tahun 2004.  

Pada tahun 2006, rangking HDI Indonesia naik lagi menjadi 108. Kendati demikian, 

HDI Indonesia tetap jauh tertinggal jika dibandingkan dengan HDI Malaysia dan 

Thailand (lihat Tabel di bawah). Padahal, HDI diukur berdasar tingkat pendapatan 

per kapita, pendidikan dan kesehatan. Celakanya, di balik pesatnya perkembangan 

ICT itu juga membawa dampak-dampak negatif. Salah satunya adalah maraknya 

peredaran video-video mesum yang direkam dengan telepon seluler multi media. 

Ironinya, tidak sedikit para pejabat publik dan pelajar yang terjebak dalam fenomena 

video mesum by telepon seluler ini. Di sisi lain, banyak juga modus kejahatan yang 

berkembang dengan menggunakan teknologi telekomunikasi (cybercrime).  
Tabel Ranking HDI Indonesia dan Asia Negara 2003, 2004, 2006 Thailand 74 76 74 

Malaysia 58 59 61 Philipina 85 83 84 Indonesia 112 111 108 China 104 94 81 

Vietnam 109 112 109 Sumber: UNDP  

Pertanyaan yang muncul kemudian, sampai sejauh manakah keuntungan positif 

yang diperoleh masyarakat dari konvergensi ICT dewasa ini? Mungkinkah tingginya 

dinamika konvergensi ICT dewasa ini akan memberikan dampak postif lebih luas 

kepada masyarakat ketimbang dampak buruk semacam maraknya video mesum 

dan cybercrime? Mungkinkah konvergensi ICT itu dapat mendorong masyarakat 

Indonesia bergerak lebih maju untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara 

lain? Sebaliknya, mungkinkah pesatnya perkambangan konvergensi ICT justru akan 

memperlebar kesenjangan sosial ekonomi antara yang kuat dan yang lemah karena 

penduduk Indonesia masih banyak yang cacat teknologi komunikasi dan informasi 

(ICT difable)? Serangkaian pertanyaan di atas, barangkali patut direnungkan 

sebagai bahan refleksi dalam menyongsong masa depan bangsa Indonesia di era 

http://id.wikipedia.org/wiki/Produk_domestik_bruto
http://id.wikipedia.org/wiki/Produk_domestik_bruto
http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_IPM
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Indeks_Kemiskinan_Manusia&action=edit&redlink=1
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informasi ini. Harus diakui, antara dekade 1990-an hingga menjelang 2010 ini 

memang ada perbedaan menyolok dalam perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi (information and communication technology / ICT) di Indonesia. Kalau 

meminjam perspektif “The Third Waves” karya Alvin Toffler (1990), kondisi Indonesia 

pada era 1990-an lalu dapat dikatakan agak tertinggal dengan negara lain. Kenapa 

demikian?  

Menurut Alvin Toffler, sejarah manusia dapat dibagi dalam tiga gelombang; yakni  

1. Zaman Pertanian (gelombang pertama; 8000 SM – 1300 SM);  

2. Zaman Industri (gelombang kedua; tahun 1736 – 1960);  

3. Zaman Informasi (gelombang ketiga; masa kini).  

Namun pada masa dekade 1990-an lalu Indonesia baru dapat melewati dua zaman, 

yakni pertanian (gelombang pertama) dan industri (gelombang kedua), tapi belum 

bisa memasuki zaman informasi (gelombang ketiga). Sementara negara lain banyak 

yang sudah memasuki tiga zaman (pertanian, industri dan informasi).  

Indonesia dapat disebut tertinggal dengan negara-negara lain dalam memasuki 

zaman informasi karena pada dekade 1990-an lalu ruang informasi publik masih 

‘dimonopoli’ oleh pemerintah (Orde Baru) yang sangat sentralistik - represif. Seperti 

diketahui, pada masa Orde Baru lalu, kebebasan informasi dan 

berkespersi/berpendapat merupakan ruang yang sangat ‘mahal’ bagi publik.  

Pers banyak dikekang oleh pemerintah, bahkan tidak sedikit media cetak yang 

diberedel. Sementara dalam pengeloalaan telekomunikasi juga dimonopoli oleh 

pemerintah. Data lain dari UNIDO Report “ Indonesia : Policy Support for Industrial 

Recovery (2000) juga menunjukkan bahwa dalam kurun 1985-1997 kontribusi 

teknologi tinggi terhadap ekspor Indonesia relatif tetap, bahkan ada kecenderung 

porsi industri berteknologi rendah semakin dominan [Philips Kembaren: Asosiasi 

Industri Elektronika Telekomunikasi].  

Indonesia baru dapat dikatakan memasuki zaman informasi setelah terjadinya 

reformasi politik 1998 (ditandai jatuhnya kekuasaan Orde Baru) yang diperkuat 

dengan adanya reformasi telekomunikasi 1999 (ditandai diberlakukannya UU Nomor 

36 Tahun 1999 Telekomunikasi). Sebab, setelah terjadi reformasi politik 1998 dan 

reformasi telekomunikasi 1999 itulah, arus informasi dapat berkembang bebas tanpa 

adanya pengaruh kekuasaan yang represif lagi, sedang pengelolaan jasa 
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telekomunikasi juga tidak dimonopoli lagi oleh pemerintah. Perubahan mendasar ini 

telah mendorong terjadinya konvergensi antara teknologi, telekomunikasi dan 

informasi.  

Dalam konteks politik, kebebasan informasi yang dijamin dalam Ketetapan MPR 

Nomor XVII/MPR/1998 telah membuka ruang cukup luas kepada publik dalam 

berkomunikasi dan memperoleh/mengolah informasi untuk mengembangkan potensi 

pribadi secara kreatif bersama lingkungan sosialnya.  

Dalam konteks pengelolaan telekomunikasi pasca pemberlakuan UU Nomor 36 

Tahun 1999, terjadi beberapa perubahan mendasar seperti yang dirumuskan dalam 

Blue Print ICT Indonesia (Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72/1999), yakni;  

1. Beralihnya fungsi telekomunikasi dari utilitas menjadi komoditi perdagangan;  

2. Bergesernya fungsi pemerintah dari memiliki, membangun dan 

menyelenggarakan telekomunikasi menjadi badan yang hanya menentukan 

kebijakan, mengatur, mengawasi dan mengendalikan sektor telekomunikasi; 

3. Peningkatan peran swasta sebagai investor prasarana dan penyelenggara jasa 

telekomunikasi;  

4. Transformasi struktur pasar telekomunikasi dari monopoli ke persaingan. 

Dampaknya, iklim bisnis bidang telekomunikasi bisa tumbuh sangat pesat. 

Menurut Direktur Corporate Service PT Indosat, Wahyu Wijayadi, Indonesia 

merupakan negara teramai di dunia dari sisi pelaku operator karena pemain 

bisnis seluler yang berkompetisi di pasar domestik mencapai 10 operator. 

Pemain bisnis seluler Indonesia itu jauh lebih banyak dari Singapura, Filipina, 

Malaysia (ketiganya hanya terdapat tiga operator); Thailand (lima operator), 

Amerika Serikat (empat operator), India (enam operator), dan China (dua 

operator) [Wahyu Utomo; Jurnas -2008] Sejak reformasi politik dan reformasi 

telekomunikasi itulah perkembangan ICT bisa menjadi kunci penentu masa 

depan bangsa karena ICT dapat berfungsi sebagai enabler dalam perubahan 

sosial budaya kemasyarakatan di berbagai bidang; seperti pengembangan 

kehidupan politik yang lebih demokratis, pengembangan budaya dan pendidikan, 

dan peningkatan kapasitas governance di berbagai sektor pembangunan - 

termasuk pelayanan publik. Tanpa ada reformasi politik dan telekomunikasi, 

pesatnya perkembangan ICT di dunia belum tentu bisa mendorong Indonesia 

mengalami kemajuan seperti saat ini. Sebab, jika kebebasan memperoleh 
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informasi dan berekspresi tetap dikekang - tentunya dapat memandulkan 

kreatifitas anak bangsa dan bisa menciptakan generasi-genarasi telmi (telat 

mikir) karena untuk megeluarkan pendapat saja takut ditangkap. Namun berkat 

reformasi politik dan reformasi telekomunikasi itulah, ruang konvergensi ICT di 

Indonesia bisa berkembang lebih dinamis. Setidaknya terbukanya kebebasan 

memperoleh informasi dan berekspresi telah mendorong tumbuhnya pemikiran-

pemikiran kreatif dan menciptakan peluang-peluang usaha produktif yang 

didukung dengan teknologi komunikasi modern. Sekarang, pada zaman 

informasi ini, masyarakat Indonesia bisa mengakses internet dari mana-mana; 

bukan hanya dari kantor, rumah atau warnet, tapi juga bisa mengakses internet 

dari kafe, taman atau di dalam mobil secara nirkabel. Telepon seluler pun bukan 

sekedar alat telekomunikasi an-sich tapi bisa dipakai sebagai alat pengolah data 

dan informasi secara multi media. Pedagang batik yang semula hanya 

memasarkan dagangannya di tingkat lokal (antar kota domestik) saja, kini bisa 

memasuki pasar global berkat dukungan ICT. Seorang wanita di Bandung 

selatan menjadi terkenal di seantero dunia dan bertambah kekayaannya setelah 

ia membuka jasa perdagangan melalui Internet. Masyarakat bisa transaksi dari 

mana saja secara online by phone atau internet melalui laptop/telepon seluler. 

Transfer knowledge bisa berlangsung lebih cepat dan efektif karena para 

mahasiswa dan pelajar yang semula kesulitan memperkaya buku-buku referensi, 

kini dapat memburu ilmu melalui internet. Sementara kualitas dan kuantitas 

produk informasi yang dapat diakses publik kini makin beragam. Hanya saja 

kemajuan ICT ini membuat media tradisional, terutama media cetak, bisa 

terancam runtuh karena perkembangan media mulai beralih secara online ke 

internet. Data menunjukan, 70 % anak muda di Amerika Serikat dan Eropa tidak 

lagi membaca koran atau menonton televisi. Mereka beralih ke internet karena 

mereka bisa mendapatkan segala macam informasi yang mereka inginkan.  

Menurut Ishadi SK, bersamaan dengan perpindahan media dari media tradisional 

ke media internet, pasar iklan otomatis akan bergerak ke internet (new media). 

Tak aneh, jika produksi informasi di Indonesia kini sudah bergerak dengan 

menggunakan jaringan (network) secara online seperti yang dikembangkan 

JPNN (Jawa Pos Network News) baik melalui media cetak, televisi maupun 

internet. Kuatnya konvergensi ICT di Indonesia bukan hanya mendorong 
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tumbuhnya perdagangan barang dan jasa, tapi juga memacu komunikasi politik 

di Indonesia lebih dinamis dan mulai bergerak seperti di Amerika Serikat dan 

Eropa. Sekedar diketahui, kemenangan Barack Obama dalam pemilihan 

presiden lalu tak lepas dari kecerdikannya memanfaatkan internet. Menurut 

”Financial Times” (13 Juni 2008), Tim Obama telah menggelar 30.000 rekaman 

video kampanye yang dapat diakses lewat YouTube, Myspace, Facebook.  

Selama kampanye 15 bulan, video kampanye Obama rata-rata bertambah 2-3 

video per hari dan lebih dari 50 juta orang menonton video kampanye Obama. 

Perdana Menteri (PM) Italia Silvio Berlusconi dapat memenangkan pemilihan 

kedua melalui jaringan Media Set miliknya : televisi,radio, koran, dan internet di 

seluruh Italia. Komunikasi politik serupa juga telah dikembangkan di Indonesia 

ketika para kandidat presiden dan partai-partai politik ikut bersaing dalam Pemilu 

2004 lalu dan menjelang Pemilu 2009 ini. Dalam pembaharuan tata 

pemerintahan, Electronic Government (e-Government) kini sudah menjadi 

terminologi yang sering dipakai untuk mendorong terjadinya transformasi 

paradigma dalam layanan publik. Akuntabilitas, transparansi, akurasi, kecepatan 

proses layanan, dan produktivitas menjadi kata yang sering diasosiasikan 

dengan e-Government. Yang menggembirakan, menurut Direktur Jenderal Pos 

dan Telekomunikasi, Departemen Komunikasi dan Informatika (Postel 

Depkominfo) Basuki Yusuf Iskandar, sektor jasa informasi dan telekomunikasi 

atau ICT telah memberikan sumbangan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 

1,8 persen atau melebihi dari prediksi sejumlah lembaga asing yang hanya 

berkisar 1,3 persen.[Wahyu Utomo; Jurnas -2008] 

Sepanjang tahun 2008 pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan beberapa 

regulasi baru, yaitu: penurunan tarif interkoneksi yang berujung pada penurunan 

tarif telekomunikasi; UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik [Siaran 

Pers Depkominfo No. 21/PIH/KOMINFO/12/2008].  

Regulasi-regulasi baru itu jelas makin membuat ruang konvergensi ICT makin 

terbuka dan memberikan kesempatan dan jaminan hukum lebih luas kepada 

publik dalam penggalian dan pengolahan informasi (visual, audio, data dll) untuk 

mengembangkan usaha-usaha produktif. Kemajuan itu tentunya memberikan 

lebih banyak keuntungan kepada masyarakat Indonesia karena di antara ratusan 
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juta penduduknya kini memiliki peluang untuk menguasai dunia. Seperti 

disebutkan Thomas Friedman (dalam The Lexus and The Olive Tree : 

Understanding Globalization) bahwa siapa yang menguasai informasi akan 

menguasai dunia. Praktisi pers Indonesia sendiri, Ishadi SK, juga berpendapat 

bahwa mereka yang berkuasa di era ini adalah mereka yang menguasai jaringan 

telekomunikasi software dan hardware serta menguasai kreativitas.  

 

SUMBER DAYA MANUSIA 

Penataan regulasi yang dilakukan pemerintah selama sekitar 10 tahun terakhir ini 

benar-benar telah memberikan jalan yang cukup luas kepada publik untuk bergerak 

lebih maju mengikuti arus revolusi informasi global dengan memanfaatkan pesatnya 

perkembangan ICT di tingkat global.  

Persoalannya adalah, kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia masih 

tergolong rendah jika dilihat dari rendahnya HDI [UNDP]. Padahal, indikator utama 

HDI adalah pendapatan perkapita dan pendidikan penduduk. Tak aneh, jika 

penggunaan ICT di Indonesia masih belum optimal dalam mendorong produktivitas 

karena user ICT masih cenderung terbatas pada pemenuhan gaya hidup modern. 

Tidak sedikit, orang memaksakan diri membeli laptop atau telepon seluler multi 

media hanya semata-mata untuk memenuhi gaya hidup modern agar dirinya tidak 

disebut gaptek dan kuper, sementara kesadaran diri untuk memperkuat kapasitas 

/kompetensi pribadi dalam memacu produktivitas personal dengan memanfaatkan 

terbukanya ruang konvergensi ICT termasuk masih lemah. Dengan kata lain, 

kompetensi SDM Indonesia menggunakan ruang konvergensi ICT untuk 

mengembangkan usaha-usaha produktif terbilang masih belum kuat. Bahkan, istilah 

konvergensi itu sendiri masih belum pupluer di tengah masyarakat Indonesia karena 

masyarakat yang masih 'cacat' teknologi informasi komunikasi (ICT difable) memang 

tidak sedikit.  

Di sisi lain, pengembangan jaringan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia masih 

belum merata ke setiap daerah terpencil. Menurut data Direktorat Jenderal Pos dan 

Telekomunikasi (2007), dari sekitar 72.000 desa di Indonesia, 38.471 diantaranya 

belum terjangkau fasilitas telekomunikasi.  Sementara pelanggan jaringan telepon di 

pedesaan hanya sekitar 20,5 % dari total pelanggan dan teledensitas di daerah rural 
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sangat rendah (sekitar 0,2%). Jika dilihat dari Digital Acces Index (DAI) indeks 

kemampuan akses dan penggunaan ICT penduduk dalam satu negara. Pada tahun 

2002, Indonesia hanya memiliki angka DAI sebesar 0,34 (tergolong medium access) 

atau berada pada peringkat ke-51 di bawah Mongolia. Sementara angka DAI negara 

tetangga (kecuali Vietnam) jauh lebih tinggi; Singapura (0,75), Malaysia (0,57), 

Brunei (0,55), Thailand (0,48). Masih rendahnya kualitas SDM, rendahnya 

pendapatan per kapita penduduk, serta belum meratanya jaringan infrastruktur 

telekomunikasi itu menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapai Indonesia dalam 

menyikapi persaingan global zaman informasi ini ternyata tidak ringan. Sebab, jika 

kesenjangan antara rendahnya kualitas SDM - pendapatan perkapita Indonesia 

dengan pesatnya perkembangan ICT di tingkat global dewasa ini dibiarkan saja dan 

tidak segera diatasi, maka akan berpotensi memperlebar disparitas (kesenjangan) 

sosial-ekonomi di tengah masyarakat. Disparitas sosial ekonomi ini tentunya juga 

diikuti kesenjangan digital dan dapat melahirkan generasi-generasi lain yang 'cacat' 

teknologi informasi komunikasi (ICT difable) seperti yang tergambar dalam idiom-

idom gaptek (gagap teknologi), telmi (telat mikir) atau cumi (cuma minjem).  

Tidak hanya itu, keterbatasan kualitas SDM (kapasitas /kompetensi) tersebut bisa 

menjadikan bangsa Indonesia hanya sebagai sebagai masyarakat user pasif atau 

daerah pasar industri barang dan jasa karena penduduknya masih miskin kreatifitas. 

Untuk itu, jika Indonesia ingin bergerak maju setara dengan negara lain, diperlukan 

penguatan kapasitas /kompetensi SDM Indonesia dan pemerataan kesempatan 

akses ICT hingga ke tingkat desa -- termasuk terhadap penduduk ekonomi lemah.  

Dalam hal ini, pemerintah patut memprioritaskan pengembangan pendidikan 

masyarakat dengan memasukkan ICT sebagai kurikulum wajib pada anak 

sekolah/mahasiswa. Hal lain yang tak boleh diabaikan pemerintah adalah 

memperluas kesempatan akses ICT dengan pemerataan infrastruktur 

telekomunikasi dan menekan tarif semurah-murahnya agar penduduk ekonomi 

lemah juga memiliki kesempatan mengembangkan diri untuk memasuki persaingan 

global dengan memanfaatkan ruang konvergensi ICT secara optimal.  

Tanpa ada pemerataan dan peningkatan kualitas SDM, masyarakat Indonesia bisa 

tertinggal dalam persaingan global, bahkan bisa 'tergilas' oleh krisis global (politik, 

sosial, ekonomi dan budaya). Selama tahun 2008 pemerintah memang sudah 

mengeluarkan kebijakan penurunan tarif interkoneksi yang berujung pada 
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penurunan tarif pungut telekomunikasi, namun akan lebih bijak lagi jika pemerintah 

dan pelaku bisnis telekomunikasi/teknologi memperkuat sinergitas untuk semakin 

mempermurah biaya pembelian/penggunaan teknologi/telekomunikasi yang 

dibebankan kepada para user Indonesia. Bagaimanapun, potensi pasar 

teknologi/telekomunikasi di Indonesia tidak akan tumbuh dengan kuat jika kondisi 

sosial-ekonomi masyarakat Indonesia sendiri tidak diperkuat dengan menfaatkan 

ICT itu sendiri. Bukankah krisis ekonomi global yang melanda Amerika Serikat bisa 

dijadikan 'guru' yang baik dalam menata Indonesia? Negara super power semacam 

Amerika Serikat yang dikenal sangat liberal (politik, ekonomi, sosial, budaya) dan 

menjadi pusat trend-seter gaya hidup modern dunia. Toh kini juga bisa terkena krisis 

ekonomi global. Bagaimana dengan nasib Indonesia jika tak mampu memanfaatkan 

pesatnya perkembangan ICT dengan baik?  

 

REGULASI KONVERGENSI  

Sifat alamiah perkembangan teknologi selalu saja mempunyai dua sisi, positif dan 

negatif. Di samping optimalisasi sisi positif, antisipasi terhadap sisi negatif 

konvergensi nampaknya perlu dikedepankan sehingga konvergensi teknologi 

mampu membawa kemaslahatan bersama. Pada aras politik ini diperlukan regulasi 

yang memadai agar khalayak terlindungi dari dampak buruk konvergensi media. 

Regulasi menjaga konsekuensi logis dari permainan simbol budaya yang 

ditampilkan oleh media konvergen. Tujuannya jelas, yakni agar tidak terjadi tabrakan 

kepentingan yang menjadikan salah satu pihak menjadi dirugikan. Terutama bagi 

kalangan pengguna atau publik yang memiliki potensi terbesar sebagai pihak yang 

dirugikan alias menjadi korban dari konvergensi media. 

Persoalan pertama regulasi menyangkut seberapa jauh masyarakat mempunyai hak 

untuk mengakses media konvergen, dan seberapa jauh distribusi media konvergen 

mampu dijangkau oleh masyarakat. Problem mendasar dari regulasi konvergensi 

media dalam konteks ini terkait dengan seberapa jauh masyarakat mempunyai 

akses terhadap media konvergen dan seberapa jauh isi media konvergen dapat 

dianggap tidak melanggar norma yang berlaku. Kekhawatiran sebagian kalangan 

bahwa isi media konvergen pada bagian tertentu akan merusak moral generasi 
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muda merupakan salah satu poin penting yang harus dipikirkan oleh para pelaku 

media konvergen. 

Beberapa pertanyaan pokok yang harus dijawab terkait dengan isu regulasi media 

konvergen adalah; pertama, siapa yang paling berkewajiban untuk membuat format 

kebijakan yang mampu mengakomodasi seluruh kepentingan aktor-aktor yang 

telibat dalam konvergensi dan kedua adalah bagaimana isi regulasi sendiri mampu 

menjawab tantangan dunia konvergen yang tak terbendung. Pertanyaan terakhir ini 

menarik, karena perkembangan teknologi umumnya selalu mendahului regulasi. 

Dengan kata lain, regulasi hampir selalu ketinggalan jika dibandingkan dengan 

perkembangan teknologi komunikasi. 

Dalam hal penciptaan regulasi konvergensi media, institusi yang paling berwenang 

membuat regulasi adalah pemerintah atau negara. Cara pandang demikian dapat 

dipahami jika dilihat dari fungsi negara sebagai regulatory agent di dalam menjaga 

hubungan antara pasar dan masyarakat. Di satu sisi negara memegang kedaulatan 

publik dan di sisi lain negara mempunyai apparatus yang berfungsi menjaga efektif 

tidaknya sebuah regulasi. Gambaran ideal dari hubungan tiga aktor konvergensi 

(negara, pasar, masyarakat) ini mestinya berlangsung secara harmonis dan 

seimbang. Jangan sampai terdapat salah satu pihak yang mendominasi yang lain, 

misalnya media konvergen cenderung mendominasi masyarakat, sementara 

masyarakat tidak punya pilihan lain selain menerima apa adanya tampilan-tampilan 

yang ada pada media. 

Membangun sebuah regulasi yang komprehensif dan berdimensi jangka panjang 

tentu saja bukan hal yang mudah. Bahkan dalam konteks perkembangan teknologi 

komunikasi yang makin cepat, regulasi yang berdimensi jangka panjang nampaknya 

hampir menjadi satu hal yang mustahil. Adagium tentang regulasi yang selalu 

ketinggalan dibandingkan perkembangan teknologi mesti disikapi secara bijak. 

Pasalnya, sebuah bangunan kebijakan selalu mengandung celah multiinterpretasi 

sehingga bisa saja hal itu dimanfaatkan untuk menampilkan citraan media yang 

luput dari tujuan kebijakan. Di sisi lain, pada saat sebuah kebijakan disahkan dan 

dicoba diimplementasikan, boleh jadi telah muncul varian teknologi baru yang tak 

terjangkau oleh regulasi tersebut. Ini tidak berarti bahwa pembuatan regulasi tak 

harus dilakukan, bagaimanapun regulasi menjadi kebutuhan mendesak agar 
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teknologi komunikasi baru tidak menjadi instrumen degradasi moral atau menjadi 

alat kelas berkuasa untuk menidurkan kesadaran orang banyak. 

Regulasi tetap diperlukan untuk mengawal nilai-nilai kemanusiaan dalam hubungan 

antarmanusia itu sendiri. Beberapa isu menarik layak direnungkan dalam konteks 

penyusunan regulasi. Pertama adalah bagaimana pengambil kebijakan 

mendefinisikan batasan sektor-sektor yang akan dikenai kebijakan, misalnya saja 

soal hukum yang dapat dijalankan. Kedua bagaimana situasi pasar dan hak cipta 

diterjemahkan. Wilayah ini menyangkut soal self regulation dan kondisi standarisasi 

hak cipta. Ketiga, bagaimana soal akses pada jaringan media serta kondisi sistem 

akses itu sendiri. Persoalan seperti pengaturan decoder TV digital maupun content 

media menjadi layak kaji dalam hal ini. Keempat, akses pada spektrum frekuensi, 

kelima mengenai standar jangkauan atau sejauh mana media konvergen dapat 

dijangkau oleh khalayak serta apakah sebuah akses harus disertai dengan harga 

yang harus dibayar oleh khalayak. Dan terakhir menyangkut sejauh mana 

kepentingan khalayak diakomodasi oleh regulasi, misalnya sejauh mana freedom of 

speech dan kalangan minoritas benar-benar mendapat perlindungan dalam sebuah 

kebijakan. 

 

REFERENSI 

1. http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&dn=20081230023651 
2. http://satrioarismunandar6.blogspot.com/2006/10/konvergensi-media.html 
3. Konvergensi dan Budaya Masyarakat Masa Depan 
4. http://retnacarmen.blogspot.com/2008/12/konvergensi-media-teknologi.html 
5. http://cyberjournalism.wordpress.com/2007/08/08/2-di-internet-media-massa-nasional-harusnya-kian-cepat-

akurat-lengkap-dan-mendunia/ 
6. http://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_Manusia 
7. http://www.undp.org/ 
8. Mulyana, Deddy, 2007, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Bandung:Rosda  
9. Preston, Paschal, 2001, Reshaping Communications, Thousand Oaks, Calif. Sage 
 

 

http://satrioarismunandar6.blogspot.com/2006/10/konvergensi-media.html
http://www.pustakanilna.com/intermedia/?p=34
http://cyberjournalism.wordpress.com/2007/08/08/2-di-internet-media-massa-nasional-harusnya-kian-cepat-akurat-lengkap-dan-mendunia/
http://cyberjournalism.wordpress.com/2007/08/08/2-di-internet-media-massa-nasional-harusnya-kian-cepat-akurat-lengkap-dan-mendunia/
http://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_Manusia

