
Internet, Demokrasi, Pers 

D i pengujung tahun ini, kita belajar tiga hal telepon kabe!. Seperti arloji dan radio, harga komputer 
mahapenting. Pertama, 1995 akan dikenang tak pernah naik, selalu menurun. Internet segera mem-
sebagai tahun paling bersejarah bagi jurnalisme bagikan informasi lebih banyak, lebih cepat, dan lebih 

Indonesia. Pada tahun ini, untuk pertama kalinya ada murah kepada lebih banyak orang ketimbang perpus-
media cetak Indonesia tampil on line pada jaringan inter- takaan mana pun . 

. net. Sekaligus ada lima media. Sejak ini, jurnalisme Pada akhir 1995, mediamassa Indonesia masih tampil . 
Indonesia tak dapat dikekang atau disayang dengan cara on line persis seperti tercetak. Hasil kerja abad ke-20 
lama. dipindahkan bulat-bulat ke teknologi abad ke-21. 

Kedua, pejuang terpenting demokratisasi di dalam . Padahal, teknologi itu membuka peluang petualangan 
maupun luar Indonesia ternyata adalah teknologi komu- jurnalisme baru. Orang bisa bikin majalah atau koran 
nikasi elektronik, bukan LSM. lembaga internasional dalam interntet tanpa mencetaknya sarna sekali atau tan-
pemantau hak asasi, intelektual, seniman/parlemen Ariel Heryanto pa harus membuatnya persis dengan versi cetakan. 
vokal, jurnalis, AJI, serikat buruh, ormas, OTB, atau Dosen Universitas Kristen Dalam internet, tak ada "pembatasan halaman" seper-
mahasiswa demonstran. Satya Wacana. Salatiga ti di pers. Redaktur tak usah berebut ruang dellf~an iklan. 

Ketiga, corak demokrasi yang berkembang biak berbeda dengan Latar belakang peristiwa liputan dapat dibeber habis-habisan:Tak ada 
impian banyak pihak. Yang berkembang adalah demokrasi tanpa per- diskriminasi nilai aktual/basi. Juga, tak ada tenggat. Kapan saja, pener
wakilan, tanpa "dipimpin hikn1at kebijaksanaan", tanpa pemilu. Bagi bit bisa mengelola berita, "naik cetak", dan membagikan ke khalayak. 
se bagian pengamat, Demo krasi Pancasila terlalu menekankan Kapan saja, khalayak bisa memberikan tanggapan dan menerima tang
mufakat, kurang menghargai musyawarah. Dalam demokrasi internet gapan balik. 
justru berlangsung musyawarah suntuk tanpa harus ada mufakat. Dalam internet, batas pemisah jurnalis, redaktur, dan pembaca mem-

Pada akhir 1995, orang masih bisa terkesan mendengar kemenan- i baur. Siapa saja bisa menjadi salah satu atau semuanya sekaligus. Ini 
gan Tempo atas Menteri Penerangan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha repotnya. Bila penerbit Indonesia tampil eksklusif di internet, 
Negara dalam gugatan atas pembatalan SIUPP-nya. Banyak yang bagaimana nasib ribuan staf administrasi, wartawan, iklan, serta 
bertanya-tanya apakah Tempo akan terbit lagi. Bagaimana jadinya pengecer? Hanya diperlukan segelintir orang dan beberapa menit 
seandainya Tempo terbit lagi? Pertanyaan-pertanyaan ini simpatik dan untuk mengolah dan menghantarkan sebuah edisi media massa ke
lugu. sisa-sisa imajinasi abad ke-20. 35 juta pelanggan di 135 negara. Dalam jagat begitu, masihkah diper-

Kita perlu belajar bergaul dengan jenis pertanyaan lain. Misalnya, lukan organisasi semacam PWI atau AJI? Mungkinkah orang masih 
perlukan Tempo terbit lagi dalam bentuk tercetak? Tidaklah sebaiknya bisa diadili karena tulisannya di internet diangggap menghina, 
menyiapkan penerbitan eksklusif dalam jaringan internet? Bila begi- , memusuhi, atau membenci pejabat negara? 0 

tu; nama Tempo perlu diganti. Dimensi "waktu linear" sejak 
Guttenberg menemukan alat cetak pada abad ke-15 telah dirombak. 
Internet tak kenai mingguan atau harian pagi/sore. 

Cepat atau lambat akan lebih banyak di antara 160 media massa 
cetak Indonesia masuk internet, yang sudah berjumlah 300 di dunia. 
Apa artinya SIUPP? Masih mungkinkah jurnalisme disensor negara? 
ABRI sadar hal itu mustahi!. Maka, mereka bikin homepage sendiri 
dengan komentar bahwa "tak perlu ada jumpa pers lagi". Apa jadinya 
bila teknologi informasi mengobral kemerdekaan berpendapat bagi 
jurnalisme Indonesia jauh lebih banyak daripada yang pernah 
diimpikan jurnalis palmg radikal pun? 

Ada yang menganggap perbincangal~ seperti ini mengada-ada. 
Teknologi itu dianggap terlalu mahal dan canggih untuk Indonesia 
yang masih berkubang dalam kemiskinan. Logika linear dari abad ke-
20 semacam itu belum kenaI watak teknologi elektronik. 

Inilah satu-satunya teknologi yang selalu bermetamorfosis menjadi 
peralatan hidup sehari-hari, yang semakin lama semakin gampang 
diboyong dan dikantongi. Semakin mudah digunakan kaum awam, 
semakin hebat kemampuannya melayani perintah pengguna, dan 
semakin murah harganya. Sejarah belum pernah mengenal oknum 
yang se-sosialis, se-populis, dan se-demokratis inl. 

Benar, tingkat buta huruf fungsional di Indonesia semakin tinggi. 
Perpustakaan masih mewah. Telepon berkabel belum merakyat. Tapi, 
ada yang penting belum diketahui banyak orang. Perluasan telepon : 
genggam semakin hari lebih murah ketimbang perluasan jaringan 

56 FORUM KEADllAN: NOMOR 19,TAHUN IV, 1 JANUARI 1996 

Diunduh dari <arielheryanto.wordpress.com>




