
Kamis, 9 Februari 1995 

Bila Informasi Membanjir 
APAKAH masyarakat Indone
sia memasuki zaman baru 
yang biasa disebut sebagai 
"banjir informasi"? 

Pertanyaan seperti ini bisa 
menyulut perdebatan. Catatan 
berikut ini tak mengajak ber
debat dengan melontarkan se
buah jawaban provokatif ya 
atau tidak. 

Yang akan disajikan berikut 
hanya sebuah. renungan ri
ngan, mempertimbangkan nu
ansa-nuansa halus yang tak 
punya temp at dalam sebuah 
pertentangan pendapat yang 
hitam-putih. 

Seorang sahabat saya bisa 
gusar bila orang berbicara ten
tang masyarakat Indonesia se
bagai masyarakat informasi. 
Apalagi bila masyarakat ini di
bilang kebanjiran informasi. 
Atau mengalami ledakan in
formasi. Semua itu istilah po
puler dalam perbincangan ma
syarakat industrial yang su
dah "maju", dan dianggap tak 
pantas untuk masyarakat se
perti Indonesia. 

DuaSebab 
Kegusaran itu tak didasar

kan pada sebuah sikap meng
hina. Justru sebaliknya. Bu
kannya Indonesia dianggap 
masih terbelakang atau kuno. 
Keberatan sahabat itu didasa
ri keprihatinan, banyak dari 
180 juta rakyat Indonesia yang 
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tidak atau belum menikmati 
informasi sepantasnya atau 
secukupnya. Paling sedikit ka
rena ada dua sebab. 

Pertama, karen a terbatas
nya kesempatan, dan jangka
uan teknologi komunikasi di 
sekitarnya. Ini sering terlihat 
di kalangan mereka yang jauh 
dari pus at-pus at kekuasaan 
secara geografis, akhirnya ju
ga ekonomis, politis, dan kebu
dayaan nasional. 

Ini tak sepE;)nuhnya karena 
salah mereka. Mereka menja
di korban tidak atau belum me
ratanya distribusi informasi 
dari pusat-pusat kekuasaan. 
Karena belum meratanya in
frastruktur pembangunan. 
Mereka menjadi korban kebi
jakan politik, yang kemudian 
tampil seakan-akan sebagai 
masalah teknis belaka. 

Misalnya sulitnya koran ma
suk di sana, atau langka dan 
sulitnya pemasangan telepon. 
Jangan lupa, sedangkan di 
Bandung saja beberapa bulan 
lalu kita dengar kericuhan aki
bat orang berebut kesempatan 

mendaftar nomor telepon 
baru. Apalagi kalau kita bicara 
tentang kesempatan mas uk 
jaringan internet komputer. 

Bahkan untuk menjadi me
lek huruf secara fungsional 
masih menjadi kemewahan ba
gi banyak pihak. Langkanya 
perpustakaan dan toko buku 
yang memadai masih menjadi 
keluhan. 

Kedua, kemiskinan infor
ma!'ji juga teIjadi akibat masih 
kuatnya berbagai larangan, 
tabu, sensor, dan pencekalan 
informasi. Jadi penyebabnya 
secara langsung bersifat repre
si politis. Baik yang datang 
dari lembagapemerintah ma
upun swasta. Ini sekitar ibu 
kota propinsi, atau bahkan u
niversitas. Kasus pembredelan 
tiga media mingguan raksasa 
pada Juni 1994 lalu mem
berikan ilustrasi yang p~ling 
gamblang. 

Kehausan Informasi 
Dengan menimbang hal-hal 

itu, bisa dimaklumi bila ada 
yang gusar kalau masyarakat 
Indonesia dibilang kebanjiran 
informasi. Di negeri ini, infor
masi masih bisa menjadi ba
rang langka, termasuk infor
masi tentang seluk-beluk na
sib bangs a kita sendiri. Atau 
bagian-bagian dari organ tu
buh kita. Atau mimpi kita. 
!Bersambung ke him. 15 kolom 3) 
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Tak ada banjir informasi di 
sini. Justru kehausan infor
masi yang epidemik. Informasi 
ibarat tetesan air kran di Su
rabaya atau Jakarta sewaktu 
kemarau panjang. Orang ha
rus bersusah-payah mencari
cari informasi yang sedang 
hangat dan dianggap penting. 
Kadang-kadang harus lewat 
gosip dan kasak-kusuk. Atau 
selebaran gelap. Juga dukun. 
Atau media massa asing. 

Semua sanggahan itu benar. 
, Namun di pihak lain, tak ter

lalu berlebihan bila dikatakan 
I di beberapa bagian masyara
, kat Indonesia, informasi sudah 

berkembang-biak secara he
bat. Sampai-sampai orang bisa 

i kewalahlm. Yang mengalami 
i keadaan seperti itu tentunya 
baru minoritas. Sebagian be-

I sar adalah kaum terpelajar ko
tao Tapi gejala ini juga mulai 

, meluber ke bagian-bagian lain. 
I Termasuk buruh rendahan di 
I perkampungan di ibu kota. 
! Gejalanya? Orang mulai me
rasa terlalu banyak informasi 
yang ingin dibaca di koran dan 
majalah ketimbang waktu 

I yang tersedia. Terlalu banyak 
I acara di televisi, berita, kuis, 
atau film seri yang sulit dipilih 
atau diikuti semua, karena 
berbagai kesibukan para pem
bantu rumah tangga mengiku-

i ti telenovela, karena terlalu 
banyak yang tersedia. Belum 
lagi iklan. Sejauh-jauh mata 

'memandang di bagian mana 
pun di kota, iklan menyapa 

i kita. 
Anak-anak kota sejak di SD 

dijejali kurikulum yang jauh 
lebih '"padat informasi ketim

.. bang yang dipelajari ayah 
ibunya ketika bersekolah dulu. 

Terlepas dari soal kualitas
! nya. Anak-anak ini bangun le
bih pagi, dan tidur lebih ma

, lam untuk berkejaran dengan 
: tugas sekolah, acara televisi 
atau komik bersambung. ' 

Kalau semua ini dibilang be-. 
lum apa-apa dibandingkan de

, ngan apa yang bakal teIjadi se
, tahun atau dua tahun lagi, apa 
jadinya 5 tahun mendatang? 

Kalau Indonesia dibilang 
belum mengalami ledakan in
formasi, setidaknya sebagian 

, dari masyarakat ini sudah mu
lai merasakan gejala awalnya. 

, Dan sebagian itu melebar ba-
, tasnya dalam kecepatan yang 

I makin tinggi. . 
i Dalam perspektif demikian 
: kita . dapat meninjau-ulang 
praktlk sensor informasi di In
donesia yang disebut di bagian 
awal tulisan ini. Pembatasan 
produksi dan konsumsi infor
masi oleh lembaga sensor dan 
pembredelan mungkin lebih 

, banyak menunjukkan betapa 
panik dan kewalahan lembaga 

, negara dan swasta menghada
" pi awal ~anjir informasi. Bu
, kan sebahknya: Sebagai:penje
,lasan atau petunjuk langka
'nya informasi di masyarakat 
, yang bersangkutan. 
, Setiap perubahan sosial se
lalu menggelisahkan. Khusus-

, nya, tapi tidak hanya mereka 
yang sedang berkuasa. Dan 
tak semua pihak sadar peru-

bahan itu sedang teIjadi. Atau 
bagaimana teIjadinya dan apa 
akibatnya. Wartawan adalah 
orang yang makin menakut
kan bagi semakin banyak pi
hak. 

Karena Marsinah dianggap 
"hanyalah" seorang gadis du

I sun danburuh rendahan, sia
, pa pun pembunuhnya pasti tak 
membayangkan tindakannya 
bisa menjadi bahan produksi 
'dan konsumsi informasi glo
,bal. Begitu tengarai Gunawan 
,Mohamad. Atau yang belaka
: ngan disebut sebagai kasus 
, pembunuhan Gina. Perubahan 
sosial tak menunggu kita sa
dar atau siap. 
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