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Kata Pengantar

Buku ini mengulas dampak sosial kehadiran teknologi informasi 
dan komunikasi di masyarakat, serta membahas rancangan 
teknologi yang diharapkan dapat membawa perubahan sosial 
ke arah yang lebih baik.

Teknologi komputer telah dimanfaatkan masyarakat 
luas sebagai media komunikasi sosial. Konsekuensi dari 
digunakannya sistem jaringan komputer untuk berko munikasi 
adalah teraku mulasinya konten komu ni kasi para pengguna 
sistem di suatu tempat penyimpanan data yang dikuasai oleh 
organisasi operator penyelenggara. Kata Mark Cuban, orang 
tajir Amerika, data adalah emas baru. Masalahnya, menam
bang kekayaan dari data yang memuat informasi pribadi 
orang per orang bisa menjadi masalah. Dapatkah penguasa 
data orang banyak tersebut menahan godaan untuk tidak 
melakukan pengolahan informasi pribadi dan akumulasi 
percakapan para peng gunanya?

Banyak penyelenggara sistem komunikasi sosial meminta 
izin mengo lah data pribadi para pengguna me lalui naskah 
perjanjian yang wajib disetujui orang bila akan menggunakan 
sistem tertentu. Alasan yang di sampaikan adalah untuk 
meningkatkan kualitas la yanan pada para pengguna. 
Cukupkah klik yes dari para pengguna memberi hak pada 
penyelenggara meng eksploitasi datadata dari aktivitas 
komunikasi mere ka? Apa pengaruhnya bagi para pengguna 
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itu sendiri bila sajian data dan informasi mereka ditentukan 
berdasar kebijakan penyelenggara sistem? Bagaimana 
tanggung jawab penyelenggara sistem komunikasi sosial 
dalam menjaga privasi para penggunanya?

Dalam kondisi keberagaman pandangan tentang arah 
pengembangan kehidupan sosial inilah, saya mulai mencoba 
menuangkan berbagai pemikiran tentang berbagai persoalan 
yang timbul dari peningkatan penggunaan aplikasi media 
elektronik seperti Facebook, serta berbagai kelompok obrolan 
Twitter, WhatApp, Telegram, dan sebagainya. Buku ini sedikit 
banyak merupakan kumpulan tulisan saya di media sosial 
seputar pemikiranpemikiran tersebut yang telah diperbarui 
berdasarkan pesanpesan komentar terkait.

Pesanpesan pemikiran di media sosial itu sendiri 
biasanya mengalami perubahan berkalikali yang di
pengaruhi dari komentar temanteman yang masuk. Dengan 
demikian, pembaca mungkin akan menemui gaya penulisan 
yang berbedabeda di masingmasing bab. Sebagian ditulis 
dengan gaya karya ilmiah dengan banyak referensi, sementara 
sebagian yang lain merupakan tulisan opini pemikiran bebas 
tanpa referensi sama sekali.

Pemaparan Informatika Sosial dimulai dengan mengu
las terjadinya penyalahgunaan kepercayaan pelang gan oleh 
perusahaan yang bergerak di bidang keamanan di Bab 1.  
Selanjutnya pada Bab 2, penulis menganalisa aspek sosial dari 
pertumbuhan teknologi Informasi de ngan menyampaikan 
pengalaman bersentuhan dengan teknologi informasi dan 
komunikasi, mulai dari awal tersedianya komputer bagi 
masyarakat luas sampai ber hadapan dengan berbagai 
masalah sosial yang ditimbulkan. Bab 3, Komunikasi Digital, 
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mendiskusikan karakteristik teknologi komunikasi yang 
dimanfaatkan masyarakat luas mulai dari awal perkembangan 
sampai buku ini ditulis, untuk memahami kelebihan dan 
kekurangan dalam mendukung kebutuhan pengguna.

Bab 4, Usikan pada Sistem Pendidikan, memuat pa paran 
upaya keberhasilan atau mungkin lebih banyak kegagalan 
pemakaian teknologi untuk pendidikan formal. Konsekuensi 
masuknya teknologi komunikasi di perkantoran dibahas di Bab 
5, Sistem Informasi Mana jemen. Permasalahan jejaring sosial 
yang mendapat porsi pembahasan besar di sampaikan di Bab 
7, Sifat Penggunaan Jejaring Sosial dan Bab 8, Permasalahan 
Media Sosial. Perkembangan lingkungan berbasis tek nologi 
informasi yang didominasi kecerdasan artifisial dibicarakan 
pada Bab 9, Pengembangan Lingkungan Cerdas. Diskusi 
informatika sosial diakhiri dengan bahasa khusus tentang 
Etika Komunikasi di Media Sosial di Bab 10.

Terima kasih saya sampaikan pada semua temanteman 
media sosial yang telah mengomentari tulisantulisan saya 
dengan masukanmasukan yang sangat ber harga. Saya 
berharap terbitan pertama buku ini akan mendapat tanggapan 
lebih banyak lagi sehingga bisa disusul dengan terbitan buku 
selanjutnya.
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1
Prolog

“Sungguh bagi kamu ada yang mengawasi, yang mulia dan 
mencatat, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan” 

(QS. Al-Infitar [82]: 10-12)

Perusahaan NSO Group dari Israel menjual jasa layanan sistem 
pengawasan keamanan dan stabilitas dengan menyediakan 

teknologi yang dapat membantu agen pemerintah melakukan 
pencegahan, serta penyelidikan terorisme dan kriminalitas 
global. Amnesty International mengeluarkan laporan yang 
mengungkap adanya akti vitas perangkat lunak perusak 
dengan nama Pegasus yang mematamatai sejumlah jurnalis 
di dunia [1]. Ironinya, diketahui kemudian bahwa perangkat 
yang dikembangkan oleh Circle, firma yang terafiliasi dengan 
NSO Group itu sudah beredar sejak tahun 2014 [2]. Insiden 
ini cukup serius sampai perusahaan Apple merasa perlu 
mengajukan gugatan hukum melawan NSO atas eksploitasi 
celah keamanan sistem pengoperasian perangkat iPhone [3]. 
Apple sendiri sudah lama bersitegang dengan pemerintah 
Amerika terkait permintaan FBI agar perusahaan pembuat 
perangkat komunikasi ini menyediakan fasilitas bagi aparat 
penegak hukum untuk bisa membaca datadata para 
pengguna dalam perangkat yang dijualnya [4]. Penguasaan 
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dan perlindungan data penggunaan perangkat komputer 
menjadi urusan yang sangat serius. Beritaberita semacam ini 
terus bermunculan sehingga kebanyakan kita yang menjadi 
pengguna sistem perangkat komunikasi global baik dalam 
bentuk komputer meja atau jinjing maupun telepon cerdas 
perlu memahami permasalahannya agar dapat mengambil 
tindakan secukupnya untuk perlindungan diri. Yang paling 
penting, kita harus sadar betul bahwa penggunaan dan 
perangkat gadget berteknologi informasi dan komunikasi 
tercatat lengkap entah oleh siapa di luar sana.

Menurut Statista, tahun 2021 ini perangkat telepon cerdas 
telah digunakan oleh lebih dari 2,7 miliar penduduk dunia, 160 
juta di antaranya ada di Indonesia [5]. Salah satu fitur utama 
telepon cerdas yang hampir selalu diaktifkan penggunanya 
adalah koneksi Internet. Melalui koneksi ini, dengan alasan 
meningkatkan kualitas pelayanan, banyak perusahaan yang 
mengumpulkan data pengguna dan penggunaan gadget yang 
bersangkutan. Dapatkah para perusahaan tersebut menepati 
janji menjaga kerahasiaan dan membatasi penggunaan 
data sesuai peruntukan yang diperjanjikan dengan para 
penggunanya? Tidak. Sejarah membuktikan kebocoran 
data boleh dikatakan terjadi dari waktu ke waktu di semua 
perusahaan besar yang kita kenal.

Pada dasarnya, komputer dibangun sepenuhnya mengi
kuti prinsip logika matematika digital biner yang diimplemen
tasi kan ke dalam mesin elektronik. Tidak banyak persoalan 
muncul dari penggunakan komputer sebagai mesin hitung 
dan alat kita menuangkan kreativitas dalam bentuk karya tulis, 
karya musik, dan karya sinematografi. Persoalan bermunculan 
saat dalam perjalanan penggunaannya, kreativitas manusia 
bisa mengombinasikan komponen komputasi untuk menyusun 
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program yang melayani berbagai keperluan. Saat ini bisa kita 
temui sistem informasi urusan perkantoran sampai ke sistem 
yang dapat membantu menguraikan koleksi teks, gambar, 
percakapan, dan publikasi media massa untuk mendapatkan 
pola orientasi politik kelompok masyarakat tertentu.

Kita mafhum kalau para pakar terus bekerja untuk 
meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kapasitas fasilitas 
komputasi dan komunikasi yang ditawarkan sistem komputer. 
Dalam perkembangannya, sistem tersebut dibangun untuk 
meningkatkan kemanfaatan hampir semua peralatan yang 
kita gunakan dalam menjalani kehidupan seharihari mulai 
dari kendaraan sampai perabot dapur. Program komputer 
digunakan untuk kontrol peralatan mesin mekanik di pabrik
pabrik, kendaraan bermotor, arena bermain, perabotan dapur, 
serta lampu lalu lintas. Bahkan, sepatu dan sikat gigi pun ada 
yang dilengkapi dengan sistem komputer yang diprogram 
untuk melaporkan kualitas dan frekuensi penggunaannya. 
Semua hal tersebut hampir selalu dilengkapi dengan antar 
muka jaringan data sehingga kita bisa menggunakan atau 
setidaknya memonitor operasionalnya dari lokasi yang 
berjauhan. Arah pengembangan sistem komputer sudah jelas, 
yakni membangun fasilitas komunikasi dan komputasi. Yang 
menarik, aplikasi komputer dan jaringan data kemudian dapat 
mengusik kehidupan sosial para penggunanya [6].

Dengan terpasangnya di berbagai peralatan yang kita 
gunakan seharihari, sistem komputer global kemudian bisa 
menyusup untuk ikut menentukan pola pikir manusia. Dengan 
Internet, banyak orang memasang informasi tentang usaha 
yang digelutinya dengan harapan informasi itu dibaca dan 
ditanggapi banyak orang. Semakin lama, tayangan informasi 
di Internet semakin banyak. Kita bisa lacak berbagai sumber 
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informasi yang menyajikan statistik seberapa besar data 
terkumpul melalui Internet [7]. Untuk mendapatkan informasi 
yang kita butuhkan, kita mengandalkan mesin pelacak data 
di Internet, sebut saja pelacak seperti Google, Bing, dan 
Duck Duck Go. Tanpa pelacak, mustahil kita mendapatkan 
informasi itu dengan menelusuri sendiri tayangantayangan 
yang ada. Jumlahnya terlalu banyak. Pelacak membantu kita 
dengan menelusuri semua tayangan di Internet yang telah 
dikumpulkan sistem baik secara mandiri maupun berdasarkan 
data yang diberikan pemilik informasi. Menyadari keterbatasan 
manusia sebagai pengguna, mesin pelacak perlu menerapkan 
algoritme untuk membuat urutan hasil pelacakan mulai dari 
yang paling relevan dengan yang dicari pengguna. algoritme 
yang digunakan untuk pemilihan urutan hasil pelacakan 
menentukan informasi yang dibaca pengguna. Artinya, ikut 
menentukan pengetahuan yang didapat oleh masingmasing 
penggunanya. Dapatkah kita harapkan mesin pelacak bekerja 
netral? Apa arti netral dalam hal ini? Mementingkan suatu 
nilai kebenaran universal atau kesesuaian dengan kesukaan 
pengguna? Atau mengutamakan pilihan kebenaran yang 
dianut pengelola sistem? Kebenaran apa yang dianut dalam 
hal ini?

Komputer dan jaringan data memungkinkan kita berko
munikasi langsung dengan orang lain di lokasi yang berjauhan. 
Kemudahan fasilitas bahkan digunakan juga untuk komunikasi 
orangorang di dalam bangunan yang sama. Komunikasi bisa 
berupa percakapan telepon dan sekarang videofon, bisa juga 
bertukar tulisan baik untuk dibaca secara langsung maupun 
ditayangkan di suatu situs web untuk dibaca orang lain 
sewaktuwaktu. Hal tersebut dikarenakan komunikasi secara 
umum kini dikelola menggunakan komputer yang memberikan 
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layanan secara terpusat sehingga catatan penggunaan dan isi 
komunikasi bisa terekam lengkap secara terpusat pula.

Berkumpulnya data publik dari banyak pengguna di 
bawah satu penguasaan pengolah data dapat mengungkap 
data rahasia yang tidak dikehendaki pengguna untuk diketahui 
orang lain. Lembaga NSA dan FBI mengumpulkan datadata 
pengguna dari perusahaanperusahaan pengelola informasi, 
seperti Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOS, 
Skype, YouTube, dan Apple dalam program bernama PRISM 
untuk menggali informasi lebih dalam dari yang dipublikasikan 
masingmasing masyarakat [8]. Program ini diluncurkan tahun 
2007 saat Amerika ada di bawah pemerintah Presiden George 
Bush.

Kolega saya Profesor Eko Indrajit pernah bercanda dengan 
memberi ilustrasi ekses negatif dari terkumpulnya data yang 
secara terpisah tidak mengandung rahasia. Ilustrasi itu dimulai 
dengan kenyataan bahwa banyak orang yang tidak keberatan 
mengumumkan tanggal pernikahannya, mereka dengan bang
ga juga mengumumkan kelahiran anaknya. Namun, mung kin 
ada sebagian dari mereka yang tidak suka kalau data tanggal 
pernikahannya dijadikan satu dengan tanggal kelahiran anak 
pertama, misalnya karena selisihnya tidak sampai lima bulan 
yang berarti sang ibu sudah hamil duluan sebelum menikah.

Analisis aspek sosial dari penggunaan teknologi infor masi 
dan komunikasi tidak sesederhana sisi pengembangan tekno
logi itu sendiri. Chesterton di bukunya berjudul What’s Wrong 
With The World memberi ilustrasi dengan membandingkan 
dokter medis dengan sosiolog [9]. Ketika menghadapi orang 
sakit, dokter medis sudah punya gambaran yang jelas dari arah 
penanganan pasiennya, yakni diusahakan agar kembali seperti 
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kondisi manusia sehat pada umumnya. Seluruh dokter medis 
di dunia menyepakati yang disebut sebagai kondisi manusia 
sehat. Mereka bisa saja memperdebatkan kondisi sakit serta 
penyebabnya, tetapi tidak ada perdebatkan kondisi sehat 
yang dituju. Dokter bisa saja memulangkan pasien dengan 
satu kaki karena yang satu lagi harus diamputasi, tetapi tidak 
ada dokter yang memulangkan pasiennya dengan tiga kaki. 
Letak mata di kepala tidak akan dipindahkan ke punggung 
dengan pemikiran yang bersangkutan akan bisa melihat dunia 
lebih luas. Di sisi lain, tidak ada kesepakatan di antara para 
sosiolog di dunia ini tentang kondisi sosial masyarakat yang 
sehat. Bisa saja masyarakat liberal akan dianggap bisa menjadi 
lebih baik dengan menerapkan sebagian dari konsep sosialis 
dan sebaliknya.
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Kini melalui karyanya Informatika Sosial, beliau akan 
mem bagikan pemaparan mendalamnya mengenai fenomena 
yang berkembang dalam kehidupan terkini masyarakat di era 
modern. Di mulai dari awal mula perkembangan teknologi yang 
mempengaruhi aspekaspek kehidupan sosial masyarakat, 
bentuk dan komunikasi digital dalam kehidupan seharihari, 
media sosial dan kendala yang menyertainya, serta harapan 
yang bisa kita lihat dalam menyongsong masa depan di era 
berkembangnya teknologi dan informasi.
 






