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Dominasi Nalar Algoritma
dalam Masyarakat Digital*
Heru Nugroho

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi berdampak pada munculnya delusi dan kerentanan subjek algoritmik dalam masyarakat digital. Penerapan nalar
algoritma dalam berbagai platform komunikasi kian mengintensifkan pembentukan subjek
algoritmik. Padajenjang tertentu, platform digital berkontribusi pada peningkatan peiforma
independensi, kebebasan, terbukanya ruang-ruang sosial inklusif, mendorong perkembangan ekonomi dan proliferasi demokrasi. Pada sisi lain, praktik nalar algoritma telah membiakkan bentuk-bentuk pemaksaan dan pengawasan cenderung bersifat totaliter. Subjek algoritmik terperangkap surveillance society dalam bungkus kapitalisme tahap lanjut. Dalam
sistem tersebut, informasi dan data privat secara tidak sadar diserahkan oleh subjek algoritmik kepada korporasi digital untuk kemudian diolah industri platform sebagai pengarah
preferensi-preferensi subjek algoritmik dalam berkomunikasi supaya sesuai kehendak kaum
industrial.
Kata Kunci: kapitalisme, kebebasan, korporasi, masyarakat digital, subjek algoritmik

da semacam anggapan uinum bahwa saat ini kita sedang memasuki
suatu masa yang dinamakan era
digital (digital age). Era itu ditandai penggunaan teknologi digital dalam seluruh aspek
kehidupan umat manusia-baik di bidang
komunikasi, produksi pengetahuan, ekonomi, politik maupun budaya--sehingga
secara awam masyarakat kontemporer ini
disebut sebagai masyarakat digital. Dalam
berkomunikasi, subjek sating terkoneksi

A

* Dari lubuk hati paling dalam penulis mengucapkan terima
kasih kepada AB Widyanta, MA dan Ratna Noviani, PhD
yang telah menjadi kawan diskusi secara intensif, memberi
masukan secara kritis, dan membantu proses penyuntingan
naskah ini.

dalamjaringan internet, baik di tingkat lokal,
regional maupun global, sehingga subjeksubjek tersebut menjadi warganet-warga
yang tidak lagi dibatasi sebagai warga desa,
kota, negara, tetapi menjadi warga pengguna
jaringan internet global. Internet yang telah
menghubungkan seluruh warga dunia membuat hidup mereka menjadi lebih mudah,
cepat, dan serba instan dalam berproduksi,
distribusi, dan konsumsi. Dengan komputer,
gawai pintar, dan mesin pencari (search engine), semua serba terkoneksi dan kegiatan
apa pun dapat dilakukan di dalam "ruang
kecepatan" internet tersebut. Berjualan barang, belajar, mengajar, bertukar video, foto
dan informasi, berdiskusi gaya hidup, sosialita hingga budaya pamer dapat dilakukan di
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ruang siber. Peristiwa komunikasi (mengunduh dan mengunggah) bisa bersifat real time
ataupun berupa waktu-tunda. Kehidupan tidak lagi terikat oleh ruang dan waktu, karena
keduanya telah dimampatkan ke dalam sebuah sirkuit elektronik berkecepatan tinggi.
Itulah yang dinamakan masyarakat digital. 1
Masyarakat digital menyediakan berbagai
platform komunikasi bagi para warga dalam
upaya mencapai tujuan masing-masing. Industri-industri platform tersebut memberikan
ban yak pilihan-atau secara klise sering disebut sebagai memberikan kebebasan-pada
satu sisi, namun sekaligus juga memberikan
batasan format pada sisi yang lain. Sangat dimungkinkan subjek-subjek "terkecoh" justru
sekadar melakukan perayaan berkomunikasi
atau bisa juga mengalami ketegangan antara
hasrat dan format yang tidak sesuai, ketika
rekayasa sosialitas industri platform membentuk budaya konektivitas global dalam
sebuah ekologi digital. Beberapa contoh
kasus berikut bisa dijadikan pijakan masuk
dalam upaya memahami bagaimana upaya
masyarakat digital mengatasi berbagai persoalan yang berlangsung.
Pertama , keluarga Marsanto yang berasal
dari kelas menengah kota adalah pengguna
setia pelbagai platform industri komunikasi. 2
Marsanto memiliki istri dan dua orang anak,
laki-laki dan perempuan. Dalam mendukung
profesinya sebagai pengacara, dia menggunakan Linkedln. Untuk menunjang kegiatan
hobi paralayang, dia mengunggah aktivitasnya via Facebook. Istrinya, Felisia, pengguna Instagram yang memiliki 5.000 followers. Dia beke1ja mandiri sebagai pengusaha
jasaboga dengan Twitter dan Instagram
digunakannya untuk promosi. Kevin, anak
laki-laki sulung, kuliah di Singapura. Dalam

Anthony G Wilhelm, Democracy in the D igital Age: Challenges to Politica l Lije i11 Cvherspace (New York: Routledge, 2000), ha!. l-1 2.
' lnfomasi ini diperoleh melalui wawancara di hangar FAS!
DI Y pada l l September 2020.
1
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upaya saling mengabarkan kondisi, mereka
selalu bertukar video dengan menggunakan
platform Pinterest. Si bungsu Adelia yang
masih duduk di bangku SMP tidak pemah
lepas dari gawai. Youtube dan Wikipedia digunakan untuk menambah pengetahuan. Sedangkan WhatsApp dipakai oleh keluarga itu
untuk komunikasi sehari-hari. Mereka selalu
berbelanja dengan platform-platform Bukalapak, Tokopedia, Shoppe, Alibaba, hingga
Amazon. Di Indonesia, diperkirakan ada
jutaan keluarga kelas menengah kota yang
memiliki cara komunikasi seperti itu. Sekilas subjek-subjek tampak puas dengan kehidupan masyarakat digital, namun dimungkinkan ada siasat tertentu untuk mengatasi
diskrepansi subjek terhadap ketidakpuasan
atas fasilitas platform itu.
Kedua, masa pandemi Covid-19 yang
dimulai sejak Maret 2020 dan entah kapan
akan berakhir, telah menghasilkan kebijakan
pemerintah berupa "karantina" subjek agar
persebaran virus Covid-19 tidak meluas
dalam masyarakat. Kebijakan itu mencakup
pelbagai kegiatan daring (on-line) untuk belajar, mengajar, bekerja, jual beli, sosialita,
dan sebagainya. Protokol kesehatan WHO
yang diimplementasikan oleh Pemerintah
Republik Indonesia dalam sejumlah kebijakan membuat dagangan industri platform
laris. Platform-platfom daring seperti Zoom,
Meet, Webex, Skype, Google Meet, Google
Hangouts, WhatsApp, Teams, Cyberlink U
Meeting, dan lain-lain, terbiasa digunakan
oleh para pelajar, mahasiswa, pedagang, pekerja profesional, dan peke1ja sosial. Beberapa platform menggratiskan untuk keperluan meeting dengan batasan waktu tertentu,
namun karena hampir seluruh subjek yang
ada dalam masyarakat digital harus menggunakannya maka tidak ada pilihan lain di
luar interaksi dengan cara daring. Dapat diprediksi bahwa laba yang diraup oleh industri platform akan tembus hingga jutaan dolar
AS.
Anifatul ialah seorang guru SD yang

14
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menggunakan platform WhatsApp, Google
Classroom, YouTube, dan Microsoft Office
365 untuk mengajar anak didiknya. Awalnya,
kegiatan itu berjalan lancar, namun sampai
dengan pertengahan tahun, 50 persen muridnya tidak bisa mengikuti karena tidak mampu membeli pulsa. Sang guru lantas menggunakan handy talkies (HT) untuk mengajar
mereka yang tidak mampu. Sialnya, sekolah hanya memiliki dua HT sehingga harus
dipakai bergiliran dan cukup menyulitkan
proses belajar. 3 Ditambah wilayah-wilayah
perdesaan yang kurang terjangkau penyedia
layanan internet mengakibatkan beberapa
siswa harus meninggalkan rumah untuk
menuju suatu titik atau tempat yang terjangkau oleh sinyal. Ada problem lain siswasiswa yang harus memiliki perhatian khusus dalam ma:ta pelajaran tertentu, sehingga
sistem daring menjadi sangat menyulitkan.
Kasus lain, Ester seorang mahasiswi yang
seluruh kegiatan akademiknya dilakukan
melalui platfom Google Meet, Zoom, dan
YouTube. Keluhannya, karena tidak bisa berinteraksi secara langsung dengan lingkungan
akademik, beberapa mata kuliah tertentu
tidak bisa dipahaminya. Ester menyikapinya dengan mengatur pertemuan bersama
kawan-kawan di kafe untuk mendiskusikan
persoalan itu. Bahkan, beberapa mahasiswa
tetap memilih tinggal di pondokan daripada
pulang, karena di samping mengejar sosialita, interaksi sosial, gaya hidup, sebab pokok
adalahjaringan internet di kampung halaman
mereka sering kali tampil buruk. 4
Janji kaum neo-futuris 5 yang barangkali
selaras dengan pandangan bahwa Internet of

3

Lihat, Arif Wahyu Efendi, "Guru dan Siswa SD di Madiun Gunakan HT untuk Kegiatan Belajar Mengajar",
dalamhttps://news.okezone.com/read/2020/08/ 11/519/2260
203/guru-dan-siswa-sd-di-madiun-gunakan-ht-untuk-kegiatan-belajar-mengajar(diakses 19 Oktober 2020).
4
Informasi diperoleh dari basil wawancara dcngan beberapa
mahasiswa yang mengikuti kegiatan kuliah daring.
5 Lihat, Wilhelm, Democracy in the Digital Age .. ..

Thing (IoT) 6--0engan internet komunikasi
menjadi lebih mudah-telah dihadapkan
pada berbagai persoalan, seperti ketimpangan
akses, sangkar besi, dan ambivalensi. Ketika
semua orang "dipaksa" untuk melakukan
komunikasi daring (Workfrom Home), subjek-subjek seolah digiring masuk ke dalam
sebuah sirkuit konektivitas microchips dan
dipaksa berjalan dengan nalar algoritma.
Ironisnya, penyedia platform lebih tertarik
pada isu penggabungan, konektivitas, atau
merger daripada mendengarkan aspirasi
subjek pengguna layanan. Tulisan ini akan
mengkaji beberapa hal: Pertama, bagaimana
kekuasaan nalar algoritma bekerja memperdaya subjek-subjek warga masyarakat digital? Kedua, bagaimana delusi dan kerentanan
subjek algoritmik dihadapkan dengan cengkeraman kapitalisme digital? Ketiga, masih
adakah ruang bagi subjek untuk berjuang
mewujudkan emansipasi, keadilan, dan
inklusi sosial?

Nalar Algoritma dalam
Masyarakat Digital
Kehendak berkomunikasi (the will to communicate) antar-sesama manusia merupakan hasrat paling dasar sejak manusia ada
di bumi.Panjangnya catatan sejarah tentang
upaya manusia mengatasi jarak membuktikan
hal itu. 7 Orang-orang Yunani kuno mengatasi
jarak dengan cara berkomunikasi menggunakan obor yang digerakkan sedemikian rupa
sehingga membentuk sinyal huruf Yunani.
Bangsa-bangsa di Afrika menggunakan sua-

6

Friedemann Mattern dan Christian Floerkemeier, "From the
Internet of Computers to the Internet of Things", dalam Kai
Sachs, Ilia Petrov, dan Pablo Geurrero (eds.), From Active
Data Management to Event-Based System and More (Berlin:
Springer Verlag, 2010), hal. 242-259.
7 Terence P Moran, Introduction to the History of Communication: Evolutuion and Revolution (New York; Peter Lang
Publishing, 2010), hal. 1-34.
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ra drum untuk memberi peringatan adanya
bahaya. Pada abadke-18, bendera semaphore
digunakan untuk saling memberikan kabar antar-kelompok. Penemuan listrik pada
1753 di Skotlandia menjadi awal rintisan
dari transmisi pesan dengan menggunakan
teknologi kabel tunggal. Selanjutnya muncul
sistem transmisi pesan dengan bentangan kabel tunggal dan sistem sandi sejak ditemukannya teknologi telegrafpada 1844. Babak baru
cara berkomunikasi yang lebih interaktif dan
leluasa terjadi ketika telepon ditemukan pada
1876. Seabad berselang, revolusi teknik komunikasi terjadi ketika mikro prosesor mulai
digunakan pada 1970 dan kemudian menopang penggunaan handphone untuk pertama
kalinya di Finlandia pada 1972. Berlanjut
pada 1976, komunikasi dengan cara digital
mulai berkembang makin canggih hingga
abad ke-21. Internet mulai digunakan kali
pertama pada 1989, situs jejaring sosial pada
1997 dan semakin marak digunakan hingga
awal abad ke-21yang ditandai dengan penggunaan telepon cerdas (smartphone ). 8
Hal mendasar yang dapat dicermati dari
catatan sejarah di atas adalah percepatan inovasi teknologi komunikasi dengan rentang
waktu semakin pendek. 9 Misalnya, perubahan cara berkomunikasi dari sinyal obor ke
arus listrik sederhana membutuhkan waktu
sekitar 20 abad, sedangkan teknik komunikasi dari listrik sederhana ke digital hanya
memerlukan 20 dekade. Akselerasi inovasi
yang semakin cepat menimbulkan perubahan
sosial yang revolusioner dalam nilai, bentuk,
dan cara masyarakat dalam berkomunikasi
(berinteraksi). Tatanan masyarakat juga ikut
berubah ketika cara komunikasi dengan telepon cerdas menjadi detenninan dalam ber' Peter F Cowhey dan Jonathan D Aronson, Tran~fi)lming
Global h1/omzatio11 and Co1111111111icalio11 Markets: The Political Economy of !11novatio11 (Massachusetts: The MIT
Press, 2009), hal. 65-94.
9
Asa Briggs dan Peter Burke, A Social Hist01y of the Media :
From Gutenberg to tir e /11/emel (Cambridge: Polity Press,
2002), hal. 1-12.
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bagai aspek kehidupan. Ketika obor, drum,
dan bendera menjadi cara untuk menyampaikan pesan, sifat pilihan media yang digunakan adalah volunteer. Artinya, subjek
memiliki kebebasan dalam memilih media
yang digunakan. Bila tidak mau memakai
obor, orang bisa memilih drum. Bila menolak mendengarkan radio, orang dapat memilih membaca koran atau menonton televisi, dan lain-lain. Kondisi itu berubah ketika
telepon cerdas menjadi medium multimedia
yang dapat mentransmisikan (upload) dan
menerima (download) pesan sekaligus. Ada
kecenderungan sifat pilihan media dalam
perangkat itu menjadi deterministik. Seakan
tidak ada pilihan lain bagi subjek kecuali harus menggunakan telepon cerdas pada saat
ingin berkomunikasi.
Bagi subjek yang menolak menggunakan
perangkat itu, cenderung akan tersisih, terasing, bahkan menjadi other. Dalam situasi
demikian, sifat medium telah berubah dari
voluntary mediated menjadi totally involuntary mediated- sebuah konsep yang diadaptasi dari pemikiran Paul Virilio dalam totally
involuntary war. 1° Karena semua ha! ada di
dalam smatphone (hiburan, kesenangan, peluang kerja, informasi cuaca, pesan makanan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain),
maka subjek harus menggunakan perangkat
ini agar bisa eksis dalam masyarakat. Sangat
sulit membayangkan kita dapat hidup "wajar" dalam masyarakat digital tanpa memegang gawai pintar tersebut.
Perkembangan lebih lanjut menunjukkan subjek tidak hanya dibikin tergantung,
tetapi juga dipaksa menyesuaikan format,
prosedur, dan logika berkomunikasi oleh
berbagai industri platfonn. Misalnya, dalam
platform WhatsApp, ekspresi ucapan terima

10

Heru Nu groho, "Dromologi, Dro mokrasi dan Kontrol: Politik Kecepatan Menurut Paul Virilio", dal am Wening Udasmoro (ed.), Gerak Kuasa P:olitik Wacana Jdentitas da11
Ruang!Wakw da la m Bingka i Kajia11 B11daya dan M edia
(Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2020), ha!. 245 .
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kasih subjek tidak perlu ditunjukkan dengan sebagai Ghetto Dunia. 12 Masyarakat liberal
gambar foto atau video karena tidak efisien yang memberi jaminan kebebasan kepada
dan membuang waktu, tetapi cukup diganti subjek dihadapkan pada nalar algoritma
dengan emoji, emotikon, atau stiker. Ucapan yang instrumental. Algoritma dapat mengaterima kasih yang pada awalnya mengguna- wasi setiap hasrat, preferensi, dan gerak subkan bahasa dan tanda yang ada di tubuh, di- jek. Dengan kemampuan komputasinya, arah
ganti dengan tanda gratis yang bentuknya bisa perkembangan masyarakat dapat diprediksi,
bermacam-macam seperti yang ditawarkan direkayasa, dan dibentuk sesuai kehendak
oleh industri platform. Ekspresi subjek yang pemilik modal. Persekutuan antara kapitalismengandung perasaan, emosi, dan makna me liberal dan nalar algoritma menghasilkan
telah termediasi ke dalam image gratis pada sistem yang kian mengeksploitasi subjek unlayar sentuh. Contoh lainnya, saat subjek tuk kepentingan profit industri platform yang
ingin memesan makanan, misalnya, bakso dinamakan surveillance capitalism 13, dan savia aplikasi GoFood, maka dia harus menye- ngat dimungkinkan berkembang menjadi sursuaikam urutan tawaran. Tidaklah mungkin veillance society. Itulah sistem pasar tempat
bemegosiasi dengan penjual secara langsung penawaran dan permintaan berlangsung seagar bisa, misalnya, meminta bakso goreng- cara tidak bebas-seperti mengingkari yang
nya diganti tahu, gararnnya dikurangi, porsi dicita-citakan kaum liberalis-karena semua
kecapnya ditambah, atau meminta tanpa vet- transaksi ekonomi berbasis ekstraksi data
sin, dan lain-lain.
pribadi cenderung diarahkan untuk tujuan
Dalam mesin komunikasi berbasis na- profit kapitalisme digital. Kebebasan menlar algoritma, informasi setiap subjek yang jadi hilang dan subjek terkerangkeng dalam
melakukan unggahan, unduhan, postingan, sistem digital. Subjek yang berada dalam
order belanja, dan lain-lain, akan secara oto- masyarakat tidak ubahnya seperti yang dimatis diekstraksi dan tersimpan di dalam katakan Marcuse terjebak dalam sistem onesebuah bank data besar (the Big Data). In- dimensional society. 14
formasi (data) tersebut kemudian dapat diguDalam nalar algoritma, subjek tidak dinakan oleh platform-platfom tertentu untuk anggap sebagai individu yang mampu mememberikan preferensi, bujukan, atau bah- mahami dan memiliki kehendak, bahkan tikan rekayasa dalam perilaku kita berkomu- dak pula dianggap sebagai kesatuan tubuh,
nikasi di ruang siber. Sebenamya, data tidak tetapi dianggap sebagai pisahan (in-dividiberikan secara sukarela oleh subjek kepada duals ), semacam kumpulan titik-titik data
platfom. Namun, karena format platfom yang yang dapat diolah dan direkayasa sesuai
menarik dan membujuklah yang membuat kepentingan industrial. Itulah yang dinasubjek terpuaskan, sehingga seluruh perilaku- makan data without body, 15 yaitu individuberkomunikasi-nya menjadi data informatif
yang diambil oleh industri platfom.
12
Masyarakat digital yang ditandai dengan 13 Nugroho, "Dromologi, Dromokrasi, dan Kontrol, hal.240.
Lihat, Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalinterkonektivitas antar-subjek secara global
ism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of
mirip dengan konsep Marshall McLuhan
Power (New York: PublicAffair, 2019).
14
Lihat, Herbert Marcuse, One-Dimensional Man (London:
tentang The Global Village, 11 sedangkan bagi
Routledge, [1964] 1991)
Virilio itulah pemukiman baru umat manusia "Antoinette Rouvroy, "Data Without Body. Algorithniic
dalam ruang kecepatan digital yang disebut
Governmentality as Hyper-Disadjointment and the Role
11

Lihat, Marshall McLuhan, The Gutenberg Galaxy (Toronto:
The University of Toronto Press 1962).

of Law as Technical Organ"dalam Christopher Laurence
Hacon, "The Algorithmic Subject: The Neo-liberal Apparatus and the Social Media Technlogy of Power". Disertasi,
University ofOtago, New Zealand, 2017, hal. 23.
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individu dianggap sebagai sesuatu yang remeh-temeh dan tidak memiliki makna apa
pun kecuati sebagai informasi yang dapat
diabstraksikan dengan perhitungan komputer untuk sebuah kepentingan rekayasa
industrial. Individu tidak menjadi apa pun
kecuati sekadar "subjek algoritmik", 16 yaitu
individu-individu yang diabstraksikan ke
dalam sistem numerik sehingga dapat diperlakukan dengan logika algoritma sebagai
seperangkat data angka-angka yang terpola
berdasarkan mesin pengenal dan mereka
dikondisikan untuk memperlakukan orang
lain dengan cara yang sama. 17 Dalam kaitan
dengan kuasa teknologi digital dan praktik
jaringan internet, subjek algoritmik "dikepung oleh sistem komputasi, prediksi, dan
kontrol." Konsekuensinya, subjek algoritmik dilatih dan didisiplinkan dalam strategi
promosi-diri (self-promotion) dalam aneka
platfom di ruang siber.
Nalar algoritma tersebut tidak beke1ja di
ruang hampa, tetapi ditopang oleh fondasifondasi kekuasaan seperti para kapitalis digital, negara/pemerintah, kaum komprador bahkan perguruan tinggi yang sating bersinergi
untuk memperkukuh tegaknya masyarakat
digital. Beroperasinya kebijakan yang dikendalikan pasar (market-drive policies) atau
kebijakan neo-liberal di bidang teknologi
komunikasi dan informasi telah mengubah
seluruh sendi kehidupan masyarakat dunia, 18
tidak terkecuali masyarakat Indonesia. Pusaran kuasa (vortex o,j'power) dari masing-masing pilar kekuatan tersebut diatas, 19 semakin
memperkukuh praktik nalar mesin penghitung algoritma yang menghasilkan fenomena

16 Hacon,

"The Algorithmic Subject.. . .
Frank A Pasqualc," The Algorithmic Self' , dalam The
Hedgehog Rev iew, Vol. 17, No l, 2015 , hal. 30--45.
" Daniel Schiller, Digital Capitalism Networking the Global
Market Svstem (Massachusetts: The MIT Press, 1999), hal.
xi11:Cxvii.
" Thomas Almer dan Ergin Bulut, "Academic Labour, Di gital
Media and Capi ta lism", dalam Triple C: Com1111111icatio11,
Capitalism and Critique,Vol. 16, No. 1, 2018 , hal.44.
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"subjek algoritmik" atau "individu yang
kesadarannya telah diformat dengan logika
algoritma." Fenomena itu barangkali mirip
dengan keprihatinan C Wright Mills tentang
terbentuknya fenomena "The Chee,ful Robots" yang diakibatkan modemitas. 20
Pusaran kuasa yang semakin kencang
menimbulkan kecenderungan bahwa kapitalisme big data yang bertalian dengan
kuasa algoritma membentuk sebuah dunia
seperti pusat belanja raksasa (super mall),
tempat subjek-subjek algoritmik dijadikan
target iklan, dengan menerobos rnang (di
mana pun) dan waktu (kapan pun), dan mereka digiring untuk menginternalisasi logika
komersial tersebut. Institusi big data dan nalar algoritma akan mengalkulasi keinginan,
keputusan, dan kebutuhan subjek, sehingga
seolah-olah The Big Data lebih tahu tentang
diri subjek algoritmik daripada subjek itu
sendiri. Ironisnya, algoritma dan big data tidak memiliki etika dan moral,21 melainkan
hanya semacam rasionalitas yang bekerja
dengan nalar instrumental. Persis di situlah
letak persoalan yang hams direspons oleh
para ilmuwan sosial humaniora. Pertanyaannya, apakah ilmu-ilmu sosial humaniora
komputasional, kemanusiaan digital, dan
datafikasi di berbagai lini kehidupan mampu
melahirkan sejumlah pendekatan riset yang
baru atau justru mengancam independensi
riset-riset sosial kritis? Lebih ekstrem lagi ,
apakah nalar algoritma itu akan membawa
ilmu-ilmu sosial humaniora ke jurang kematian? Kalau kekhawatiran itu menjadi
kenyataan, maka boleh jadi narasi-narasi
gemilang tentang teknologi digital sebagai
pembawa kemajuan akan membiakkan delusi bagi subjek-subjek algoritmik yang
rentan.

17

TOPIK

'° C Wri ght Mill s, Th e Sociological Imagination (New York:
21

Oxford University Press, 1959), hal.171.
David Chandler dan Christi an Fuchs, Digital Objects, Digital Subjects: Jnterdisciplinm y Perspectives 0 11 Capitalism,
Labour and Politics in theAge of Big Data (London: University of Westminster Press, 2019), hal.75.

18

I

Prisma, Vol, 40, No. 2, 2021

akan terealisasi, dan seterusnya.
Pada tataran global, National Science
and Technology Council (NSTC, 2016) untuk Komite Teknologi di Amerika Serikat,
Cara pandang kritis menghasilkan sikap ke- memperkirakan dalam dua puluh tahun ke
cemasan bila nalar instrumental-apakah depan mesin yang berbasis kecerdasan buatnamanya sistem algoritma, artificial intel- an akan melampaui kinerja manusia dalam
ligence (AI), komputasi matematis, dan berbagai tugas. Perkembangan kecerdasan
lain-lain -digunakan secara dominan untuk buatan akan membuka peluang kemajuan
melakukan penyelesaian masalah seluruh bi- dan perkembangan yang akan mendukung
dang kehidupan tanpa ada pilihan lain. Se- kebutuhan manusia. 23 Nada optimistis juga
luruh persoalan masa depan umat manusia digaungkan Nicholas Davis, Kepala Departeakan terpecahkan sejauh kita menggunakan men dan Inovasi pada The World Economy
nalar kritis saat berhadapan dengan appara- Forum (WEF), bahwa sistem-sistem yang
tus dan rezim algoritmik. Sayangnya, kare- menggunakan kecerdasan buatan akan sena pandangan kaum neo-futuris teknologis cara fundamental mengubah cara kita dalam
yang optimistis didukung oleh agen-agen menciptakan nilai dan menjalankan bisnis,
yang semakin kencang terlibat dalam vor- dan nilai kita sendiri sebagai manusia. 24
Optimisme serupa juga bergaung pada
tex of power-negara, kapitalis, universitas,
bahkan masyarakat sipil-khususnya dalam tataran nasional. Reproduksi narasi-narasi
pengambilan kebijakan industrial, baik di gemilang yang berkaitan dengan Revolusi
tingkat global dan regional maupun lokal, 4.0 atau kecerdasan buatan, dibayangkan
maka fenomena digitalisasi bisa berlangsung akan menjadi terapi mujarab bagi pemecahan berbagai problem nasional yang selama
secara mulus.
Indikator paling sederhana adalah ham- ini mengimpit pemerintah. Sejak tahun 2010,
pir setiap subjek tidak dapat melepaskan Pemerintah Indonesia menggaungkan Rediri dari ketergantungannya terhadap gawai volusi 4.0 dengan dua strategi utama, yaitu
pintar (gadget, tablet, laptop, dan lain-lain). "Penguatan Konektivitas Nasional" dan "PeBahkan, alat-alat itu sering dianggap sebagai nguatan SDM dan Iptek Nasional." Kedua
mesin penyelamat dalam kehidupan, Deus program itu tertuang dalam "cetak biru pemex Machina, Tuhan yang keluar dari mesin bangunan" yang disebut Masterplan Percepatkecerdasan buatan yang memberikan ke- an dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
selamatan kepada manusia22 , sehingga sub- Indonesia 2011-2025. Selanjutnya, pada
jek pengguna akan memperoleh solusi apa 2018, program "Making Indonesia 4.0" sepun dari apparatus tersebut. Subjek-subjek bagai strategi operasional untuk melakukan
algoritmik dikonstruksikan untuk optimistis, ekspansi, intensifikasi, dan maksimalisasi
namun hasilnya boleh jadi justru berbagai berbagai capaian target pembangunan sebentuk delusi, seperti dengan teknologi digi- perti otomatisasi, digitalisasi, dan akumulasi
tal kesempatan kerja akan terbuka lebar, bonus demografi dapat direalisasi, transformasi
kelas dengan penghasilan yang lebih tinggi 23 National Science and Technology Council (NSTC), "Preparing for the Future of Artificial Intelligence", 12 Oktober
di depan mata, kebebasan dan kemakmuran

Selamat Datang Masyarakat
Digital di Indonesia

24

"Charlotte Tschider, "Deus ex Machina: Regulating Cybersecurity and Artificial Intelligence for Patients of the Future",
dalam Savannah Law Review,Vol 5 No I, 2018, ha!. 177.

2016, ha!. iv.
Nicholas Davis dalam NZHerald, "How to Survive the Jobs
Apocalypse", 26 May 2017, dalam https://www.nzherald.
co.nz/business/how-to-survive-the-jobs-apocalypse/DYYHUWHCAQIYT6L 7ESD5JCXPUY/ (diakses 19 Oktober
2020).
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kapital melalui beroperasinya "ruang-ruang
kecepatan" bagi berlangsungnya "produksi
ruang-ruang logistik" 25 sebagai cakrawala
administrasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan yang tinggi dalam ekonomi digital.
Untuk merealisasikan program "digitalisasi Indonesia", pemerintah berupaya mempercepat persebaran penggunaan teknologi
digital di seluruh wilayah Tanah Air. Program
pengembangan teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk: migrasi menuju
konvergensi; pemerataan akses dan layanan;
pengembangan jaringan broadband; peningkatan keamananjaringan dan sistem keamanan informasi; integrasi infrastruktur, aplikasi
dan data nasional; peningkatan e-literasi, kemandirian industri teknologi informasi dan
komunikasi domestik dan SDM-nya; dan
peningkatan industri teknologi informasi dan
komunikasi dalam negeri. Sedangkan program penguatan kemampuan SDM dan Iptek
Nasional difokuskan untuk: membangun
pusat data dan recovery pusat data berbasis
potensi dan SDM dalam negeri; mendorong
capacity building sektor telematika di setiap komponen masyarakat, baik masyarakat
umum, instansi pemerintah, dan pembuat
keputusan; membangun industri aplikasi
dan konten digital dalam negeri; memperluas ruang lingkup kemampuan laboratorium
uji sehingga dapat menguji sesuai spesifikasi
teknis negara lain; dan membangun serta
mengembangkan smart and tech no park. 26
Satu demi satu rencana tersebut mulai
berwujud. Munculnya berbagai program
itu menyempurnakan purwarupa program
e-government, yang dipromosikan beberapa tahun pasca-Reformasi. Layanan publik
"Benjamin H Bratton,"Logistics of Habitable Circulation: A
Brief Introduction to the 2006 Edition of Speed and Politics", dalam Paul Virillio, Speed and Politics (New York:
Semiotext[e], 2006), ha!. 12 .
26 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Masterplan Percepatan Pernbangunan Ekonomi Indonesia (Jakarta: Kemenko Perekonomian, 2011), ha!. 35, 87.
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dalam lingkup organisasi pemerintah daerah
(OPD) di seluruh Pemda di Indonesia, dari
yang semula manual diefisiensikan melalui
teknologi digital. Dengan UU Nomor 6 Tahun
2014 tentang Des a, giliran pemerintah desa
menjalankan proses digitalisasi tata kelola
pelayanan publik di bawah kendali Kementerian Desa. Pertengahan 2017, Kementerian
Komunikasi dan Informatika melakukan percepatan digitalisasi melalui "Gerakan Menuju 100 Smart City". Berlanjut pada 2018,
Kementerian Perindustrian mendorong proses digitalisasi melalui program "Making Indonesia 4.0" untuk sektor industri. Beberapa
waktu lalu, pada 14 Oktober 2019, Presiden
Jokowi meresmikan "tol langit" Palapa Ring
yang merupakan proyek infrastruktur telekomunikasi (Proyek Strategis Nasional) berupa
pembangunan serat optik sepanjang 36.000
km di seluruh Indonesia. 27
Dunia kampus tidak kalah gesit mencetak
SDM unggulan. Sejumlah kampus semarak
menggelar seminar dalam beragam tema,
seperti disruption, digital-marketing, digital-preneurship, sosio-preneurship, big data,
menyusun materi perkuliahan baik soft-skill
maupun hard-skill, 28 dan bahkan mendirikan
program studi, sepe1ti "Smart Study" untuk
merespons perubahan zaman. 29 Revolusi
4.0 berpotensi mengakibatkan 75 sampai
375 juta manusia di dunia terancam beralih
profesi, 30 namun kelompok optimistis ini de27

Lihat, Chandra Gian Asmara, "Toi Langit Palapa Ring
Diresmikan Jokowi, Untuk Apa?", 14/10/2019, dalam
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191015105114-37107046/tol-langi t-palapa-ring-diresmi kan-j okowi-untukapa (diakses 19 Oktober 2020).
28
Lihat, Dipna Videlia Putsanra, "UGM Buka Pendaftaran Sekolah Vokasi Sarjana Terapan dengan 13 Prodi",
30/04/2019, dalam https://tirto.id/dnmN (diakses 19 Oktober 2020).
29
Kagama.co, "Antisipasi Disrupsi, Pratikno Presentasikan
Ide 'Smart Studies"', 12/01/2018, dalam http://kagama.
co/antisipasi-disrupsi-pratikno-presentasikan-ide-smart-studies ( diakses I 9 Oktober 2020).
30
Prof Dr Catur Sugiyanto, MA, Guru Besar FEB UGM, pada
Seminar Nasional dan Call for Papers Revolusi Industri 4.0
pada 13 Oktober 2018, dikutip dari Nadia Intan F, Muh Fad-
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ngan tangkas mendaku bahwa mereka telah
siaga mengantisipasi risiko dan dampaknya
bagi Indonesia. 3 1
Keterkaitan antara kontrol negara dan
kapitalisme global mentransformasikan berlangsung intensif dalam rentang beberapa
dekade belakangan. Sejak bangkrutnya negara kesejahteraan (the welfare state) dan
merosotnya anggaran publik, perguruan
tinggi memosisikan diri sebagai agen aktif
dari pemain ekonomi global, mentransformasikan ruang-ruang urban sebagai tempat bagi
akumulasi kapital dan persaingan memperebutkan keuntungan yang berasal dari mahasiswa domestik dan intemasional. 32 Kondisi
itu memaksa mahasiswa harus membayar
biaya perkuliahan yang mahal untuk masa
depan yang ringkih (precarious futures).
Pengajaran dan penelitian di fakultas seluruh
dunia harus menegosiasikan peran mereka
yang sering kali sangat ditentukan berdasarkan hal-hal berbau kewirausahaan (entrepreneurial terms). Sementara itu, nilai kerja akademik pun kian tunduk pada berbagai bentuk
kontrol, pengawasan, dan produktivitas yang
baru. 33
Dalam satu dekade terakhir, kecenderungan itu semakin menguat di Indonesia. Serbuan gelombang arus utama digitalisasi di
ranah kampus dapat dikenali dengan mudah
sejak menjamurnya label "digital" di lingkup
universitas, seperti perpustakaan digital (digilib ), pusat studi masyarakat digital, 34 cafehilah, Deatry, "Hizkia Yosie: Indonesia Miskin Imajinasi
Mengenai Dunia tanpa Kerja", 17 November 2018, dalam
http://www.balairungpress.com/2018/ 11/hizkia-yosie-indonesia-miskin-imaj inasi-mengenai-dunia-tanpa-kerja (diakses 19 Oktober 2020).
i, Lihat, YayuAgustini Rahayu, "Lakukan Penilaian 326 Perusahaan, Kemenperin Klaim Siap Menuju Era Industri 4.0,"
09/10/2019 dalam https://www.merdeka.com/uang/lakukan-penilaian-326-perusahaan-kemenperin-klaim-siapmenuju-era-industri-40.html (diakses 19 Oktober 2020).
32 Almer dan Bulut, "Academic Labour, Digital Media ... ",
hal. 44.
33
Almer dan Bulut, "Academic Labour, Digital Media ... ",
ha!. 44.
34
Ilustrasi "digitalgovernmentality" bisa disimak dalam ha-

digilib her-platform co-working space, dan
lain-lain. Administrasi seluruh kegiatan Tri
Darma Perguruan Tinggi (perkuliahan, penelitian, pengabdian masyarakat) mengalami
akselerasi aktivitas digital yang semakin terhubung dengan strategi kontrol manajerial.
Keluaran basil riset berupa artikel jumal,
buku, publikasi maupun materi perkuliahan
juga bergeser pada keluaran yang terhubung
dengan media daring dan berbagai tolok ukur
baru. Demikian pula email, perkuliahan daring, materi kuliah daring menjadi metode
kontrol baru atas aktivitas pengajaran. Segala peralatan untuk mendukung pergeseran
aktivitas penelitian, penulisan, pengajaran
pun membutuhkan dukungan keahl ian baru
dari civitas perguruan tinggi sesuai tuntutan
platform digital. 35
Datangnya pandemi Covid-19 di Indonesia sekitar Maret 2020 membuat hampir
seluruh kegiatan, seperti aktivitas perkantoran, pendidikan, komersial, sosial, budaya,
dan lain-lain,yang semula off-line (luring)
berubah total menjadi daring. Penerapan
protokol kesehatan social distancing dan
Work from Home (WfH) untuk memutus
mata rantai penyebaran virus korona sangat
membatasi komunikasi dengan kontak fisik
langsung antar-subjek. Tak pelak, komunikasi daring menjadi pilihan satu-satunya
bagi subjek, tanpa ada pilihan lain. Protokol
kesehatan WHO sebagai pilar politik global
yang disambut oleh pemerintah nasional,
dari pusat hingga daerah, kian mengukuhkan
cara berkomunikasi "total" dengan perangkat teknologi digital. Kita semua terjebak
dalam perangkap totally involuntary mediated, yaitu sebuah tanda "kecelakaan" dalam
masyarakat digital yang menjadi kebenaran.

sil kajian Center for Digital Society (CfDS), "Kementerian
Digital: Implementasi di Berbagai Negara dan Peluang Terbentuknya di Indonesia", Digilimes #24 Juli 2019.
35
Jamie Woodcock, "Digital Labour in the University: Understanding the Transformations of Academic Work in the
UK", dalam Triple C, Vol. 16, No. I, 2018, ha!. 137.
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Grafik 1. Platfom Media Sosial yang Paling Aktif

Fenomena "sangkar besi" dalam pilihan medium berkomunikasi semacam itu
mendapatkan peneguhan dari data statistik
sederhana yang dirilis Hootsuite We are Social (2020). Pada 2020, dari total populasi
dunia 7,75 miliar, sebesar 5,19 miliar (67%)
merupakan pengguna gawai pintar, 4,54 miliar (59%) memanfaatkan jaringan internet
dan hampir separuh penduduk 3,80 miliar
(49%) aktif bermedia sosial. Dari sumber
informasi yang sama pada 2020, dari 272, 1
juta penduduk Indonesia, pengguna gawai
pintar sebanyak 338,2 juta (124%), yang memanfaatkan internet 175,4 juta (64%) dan
penduduk yang aktif bermedia sosial 160
juta (59%). 36 Yang menarik adalah adanya
penduduk yang memiliki lebih dari satu gawai pintar dan kecenderungan sebagian besar
penduduk berkomunikasi melalui jejaring
internet. Hal itu secara kuantitatif didukung
dengan sumber data yang sama bahwa rata36

Lihat, Hootsuite (We are Social), dalam https://datareportal.com/reports/di gital-2020-indonesia (diakses 19 Oktober
2020).
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rata setiap hari penduduk Indonesia menggunakan internet melalui perangkat apa pun
7 jam 59 menit, menggunakan media sosial
melalui perangkat apa pun 3 jam 26 menit. 37
Grafik 1 menunjukkan lima platfo1m
populer yang paling banyak digunakan penduduk Indonesia, yaitu Youtube 88 persen,
WhatsApp (84%), Facebook (82%), Instagram (79%), dan Twitter (56%). Cara
berkomunikasi dengan teks masih mewarnai semua platfom tersebut, namun komunikasi visual tampaknya lebih menarik dan
dominan ketimbang yang konvensional.
Bagaimanapun, citra (image) memainkan
peran penting dalam pembentukan kesadaran subjek, sehingga tidak dimungkiri berita
(pesan-pesan) akan lebih sensasional, bombastis, dan provokatif dengan platform yang
memberikan ruang format visual tersebut.
Indonesia merupakan pengguna internet di
urutan kelima dunia dan hal ini mengindikasikan bahwa penetrasi cara berkomunikasi
visual menjadi yang utama dalam masyarakat
37

Hootsuite (We are Social) ....
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Grafik 2. Proyeksi Nilai Ekonomi Digital Negara-negara Asia Tenggara 2019-2025
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kita. Ironisnya, berseliwerannya citra dalam
media sosial platfom apa pun sering kali
justru membingungkan warganet yang tidak
bemalar kritis, karena kesadaran mereka justru dibentuk oleh fleeting images. Tidaklah
mengherankan jika itu dapat dengan mudah
menjadi hoaks, berita palsu, dan ujaran kebencian. Hal yang sesungguhnya merupakan
patologi sosial cenderung berubah menjadi
kebenaran.
Hal lain yang tak dapat dimungkiri adalah
perkembangan digitalisasi masyarakat memiliki kontribusi besar pada pertumbuhan
ekonomi. Data dari Hurun Report Inc per 21
Oktober 2019 menunjukkan Indonesia masuk daftar 10 negara dengan jumlah unicorn
terbanyak di dunia. Empat perusahaan rintisan (startup) teknologi di Tanah Air telah
menjelma menjadi unicorn dengan valuasi
lebih dari 1 miliar dolar AS. Gojek bahkan
telah masuk kategori decacom dengan valuasi 10 miliar dolar AS. Ketiga unicorn lainnya
adalah Tokopedia, Bukalapak, dan Traveloka. Beberapa waktu terakhir bertambah satu
lagi, yaitu Ovo yang memiliki valuasi sekitar
2,9 miliar dolar AS. 38
38

Lihat, Viva Budy Kusnandar,"Indonesia Masuk Daftar

■ 202s

Lebih jauh, menurut data Google dan
Temasek per Oktober 2019 tentang proyeksi
nilai ekonomi digital di negara-negara Asia
Tenggara 2019-2025, Indonesia menj adi
kontributor terbesar. Sebagaimana tersaji
pada Grafik 2, nilai ekonomi digital Indonesia 2019 diprediksi mencapai 40 miliar dolar AS dan akan tumbuh lebih dari tiga kali
lipat menjadi 133 miliar dolar AS pada 2025.
Thailand berada di posisi kedua dengan kontribusi ekonomi digital sebesar 16 miliar
dolar AS pada 2019 menjadi 50 miliar dolar
AS pada 2025. Nilai ekonomi digital Vietnam di posisi ketiga dari 12 miliar dolar AS
pada 2019 naik menjadi 43 miliar dolar AS
pada 2025. Terkait prediksi e-commerce di
Asia Tenggara, akan terjadi peningkatan dari
38,2 miliar dolar AS pada 2019 menjadi 153
miliar dolar AS pada 2025. 39
Kendati penetrasi teknologi digital di In10 Negara dengan Unicom Terbanyak di Dunia", dalam
https ://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/ l 0/25/
indonesia-masuk-daftar-10-negara-dengan-unicom-terbanyak-di-dunia (diakses 19 Oktober 2020).
39 Lihat, Harl Widowati, "Indonesia Kontributor Terbesar
Ekonomi Digital di Asia Tenggara", dalam https://databoks.
katadata.co.id/datapublish/2019/ 10/03/i ndonesia-kontributor-terbesar-ekonomi-digital-di-asean (diakses 19 Oktober
2020).
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donesia kian meningkat, namun berdasarkan
data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juli
2019 masih terdapat kesenjangan penggunaan internet antara wilayah perdesaan dan
perkotaan. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas ), Modul Sosial Budaya dan
Pendidikan 2018, penduduk perdesaan pengguna internet dalam tiga bulan terakhir barn
mencapai 25,56 persen. Angka itu jauh di
bawah pengguna internet di perkotaan yang
sebesar 50,92 persen. Secara total, penduduk
perdesaan dan perkotaan yang mengakses
internet dalam tiga bulan terakhir mencapai 39,9 persen dari total penduduk. Angka
itu naik sedikit dari tahun sebelumnya yang
sebesar 32,24 persen. 40
Dari deskripsi sekilas tentang merebaknya
jumlah pengguna teknologi digital maupun
pertumbuhan ekonomi digital Indonesia,
terdapat sinyalemen kuat perihal percepatan
digitalisasi Indonesia yang mengandung cara
pandang bias elite borjuasi sekaligus bias
urban. Dalam ha! ini, 41 Schiller menegaskan
bahwa munculnya kapitalisme digital telah
menyebabkan terjadinya perubahan sosial
serta teknologi yang radikal. Metamorfosis
itu berlangsung dalam berbagai bidang yang
saling berkait. Schiller menegaskan, sistem
telekomunikasi yang berada dalam lingkup
tujuan-tujuan sosial barn telah tunduk pada
neoliberal, atau kebijakan-berkendali pasar.
Metamorfosis itu jelas memperkuat korporasi-korporasi transnasional sekaligus memperburnk ketimpangan sosial yang ada. Di lain
sisi, rnang siber (cyberspace) menawark~n
instrumen-instrnmen serba luwes yang umk
untuk menyemai dan memperdalam konsumerisme hingga skala transnasional, terntama
privileged groups. Sinyalemen lain yang tak
•0

Li hat, Viva Budy Kusnandar, "Susenas 2018: Han ya
27% Penduduk Perdesaan yang Menggunakan Internet",
dalam
httpsschill: //databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07 /24/susenas-20 l 8-hanya-27-penduduk-perdesaan-yang-menggunakan-internet (diakses 19 Oktober
2020).
41
Schiller, Digital Capitalism ... , ha!. xiii-xvii.
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kalah penting adalah peringatan Schiller betapa kapitalisme digital telah merampas dunia pendidikan dan menempatkan sejumlah
proses pembelajaran sosial yang paling sensitif kepada belas-kasihan dari kepemilikan
logika pasar (a proprietry market logic). 42

Delusi dan Kerentanan
SubjekAlgoritmik
Teknologi apa pun ibarat pisau bermata dua
yang pada satu sisi berperan mendorong
produktivitas manusia, namun pada sisi lain
dapat mendatangkan kecelakaan. Demikian
halnya dengan teknologi digital. Teknologi
digital dengan permainan citra dan visual,
bagi subjek yang tidak kritis berisiko menghasilkan delusi dan kerentanan subjek algoritmik. Namun, bagi subjek yang kritis
bisa melakukan berbagai siasat dan negosiasi bahkan berkelit dan mencari keuntungan
di rnang siber. Dengan demikian, narasi besar yang disampaikan melalui teknologi digital memiliki risiko menghasilkan delusi bagi
subjek-subjek yang teralgoritmik. Bagi subjek algoritmik, risikonya adalah konstmksi
visual yang menghasilkan sejumlah delusi .
Anaya Manda! menyebut, dengan mernjuk satu istilah sederhana, delusi mengac~
pada keyakinan yang dipegang kuat mesk1pun ada bukti bahwa keyakinan ini salah.
Delusi biasanya terjadi sebagai akibat dari
masalah neurologis atau penyakit mental.
Namun demikian, khayalan itu tidak terkait
dengan satu penyakit secara khusus, melainkan menjadi gambaran klinis yang khas
pada gangguan psikotik seperti skizofrenia,
gangguan bipolar, dan paraphrenia.43 Dengan
mengacu pada penjelasan psikiater dan filsuf
Karl Jaspers, Manda! memerinci tiga kriteria
42
Schiller, Digital Capitalism ... , ha!. xiv.
"Ananya Manda I, "What is Delusion?", 26 Februari 2019
dalam https://www. news-medical.net/health/What-is-Delusion.aspx(diakses I November 2020).
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utama diagnosis atas delusi, yaitu pertama, bonus demografi Indonesia pada 2030; terkeyakinan palsu dipegang sebagai kepastian bukanya lapangan kerja seluas-luasnya bagi
atau keyakinan mutlak; kedua, keyakinan angkatan kerj a produktif; terbukanya lapangitu tetap tidak berubah meskipun ada bukti an kerja baru yang memangkas relasi-kuasa
bahwa itu tidak benar; ketiga, keyakinan lama antara pemodal dan pekerja; 48 terbukaitu salah, tidak masuk akal, aneh atau tidak lebarnya transformasi kelas sosial dengan
mungkin. 44
peluang penghasilan yang lebih tinggi dan
Dalam terminologi Teori Kritis, istilah gampang didapat; hingga terfasilitasinya
delusi bisa diartikan sebagai kesadaran palsu transformasi politik, demokrasi partisipatif,
(false consciousness). Melalui penjelasan kesadaran berkewargaan, dan praktik mitentang ideologi dalam pengertian yang pe- kro-politik warga negara. 49 Pada intinya, bila
yoratif, Raymond Geuss menggunakan tiga semua dirangkum dalam kalimat pendek, gekriteria-epistemik, fungsi, dan genetik- lombang teknologi digital akan mengentasuntuk menginventarisasi pengertian tentang kan semua orang dari belenggu kemiskinan
kesadaran palsu. 45 Sebuah bentuk kesadar- (a rising tide lifts all boats) tanpa kecuali
an, yaitu suatu konstelasi keyakinan, sikap, (no one left behind) menuju pintu gerbang
disposisi tertentu, disebut palsu bila secara kebebasan dan kemakmuran bagi semua
epistemis mendaku diri sebagai satu-satu- orang.
nya bentuk pengetahuan yang benar, secara
Pandangan tersebut terasa sangat hegefungsional melanggengkan, menstabilkan monik tanpa refleksi kritis atau "kritik ideoatau melegitimasi dominasi, dan secara ge- logi" terhadapnya. Seperti telah ditegaskan
netik berasal dari kepentingan penguasaan sebelumnya, kapitalisme global bertekstur
tertentu. 46
digital telah memproduksi subjek-subjek alDengan merujuk pada pengertian delusi goritmik yang diperlakukan secara radikal
sebagai kesadaran palsu, kita bisa terbantu semata-mata sebagai data kecil yang definiuntuk menyingkap kungkungan ideologi si, manuver, dan maknanya ditentukan oleh
dalam berbagai aktivitas digital subjek yang otomasi algoritmis berbasis sistem prediksi
menunggalkan, melanggengkan, dan me- dan kontrol. Dengan menyingkap lapisanlegitimasi dominasi kuasa tertentu di balik lapisan terdalam dari proses teknologisasi
narasi gemilang teknologi digital bagi masa dan digitalisasi, maka pandangan optimistis
depan manusia dalam segala bidang kehidup- tersebut akan terasa tunggal dan delusional.
an subjek, mulai dari teknopolitikakemudah- Di bawah bendera Revolusi 4.0, subjek-suban hidup pribadi, sosial, budaya, politik, jek algoritmik berselancar dalam pusaran
ekonomi, dan sebagainya. Pesona teknologi gelombang delusi dan kerentanan algoritdigital menghampar horizon hidup yang sa- mik sehari-hari. Berikut ini tersajikan tiga
ngat terang-benderang, seperti tersedianya urgensi yang patut mendapatkan perhatian
fasilitas kemudahan hidup keseharian setiap lebih agar subjek-subjek tidak terkungkung
subjek penggunanya; 47 tercapainya peluang
44

Mandal, "What is ... "
45
Raymond Geuss, The idea of A Critical Theory: Habermas
and the Frankfurt School (New York: Cambridge University Press, 1981), ha!. 13.
46
F Budi Hardiman, Kritik Ideologi: Menyingkap Pertautan
Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas
(Yogyakarta: Kanisius, 2009), hal. 210.
47 Lihat, Hizkia Yosias Polimpung, "Teknopolitika Kemudah-

an Hidup", dalam https://indoprogress.com/2018/06/teknopolitika-kemudahan-hidup (di akses 19 Oktober 2020).
48
Sophia Drakopoulou, Wendy Grossman, dan Phoebe Moore,
'The Campaign for Digital Citizenship", dalam Journal of
Politics and Culture, Vol. 62, 2010, ha!. 107-120.
49
Weiwu Zhang Zhang et al., "The Revolution Will Be Networked: The Influence of Social Networking Sites on Political Attitudes and Behavior", dalam Social Science Computer Review Vol. 28, No. 1, 2010, ha!. 75-92.
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oleh delusi atau "kesadaran palsu", sehingga Amerika Serikat. 52 Dalam artikel tersebut
berbagai bentuk kerentanan yang mungkin dijelaskan bahwa Cambridge Analytica
muncul bisa diantisipasi. Dalam konteks menggunakan 5.000 data points jutaan peini, pemaparan ketiganya bisa diposisikan milik akun Facebook yang kemudian diolah
sebagai proses refleksi kritis atau kritik ideo- menjadi seperangkat data perilaku pemilih
logi yang berfungsi membebaskan serta me- untuk dijadikan basis produksi konten-konnyembuhkan subjek-subjek algoritmik yang ten kampanye yang didistribusikan melalui
mendekam dalam kungkungan ideologi media sosial. Edward Snowden menyebut
teknologi digital.
itu sebagai "praktik bisnis mengeruk keunPertama, sistem prediksi dan kontrol algo- tungan dengan mengumpulkan dan menjual
ritmik yang membentuk individu-individu rekaman mendetail atas kehidupan pribadi
hari ini sebagai subjek-subjek justru tidak yang menyamar dalam praktik bisnis 'media
otonom dan terkonsentrasi secara sukarela sosial' meskipun lebih pantas disebut sebagai
pada fi·aming dominan big data dan tren surveillance companies" 53
yang diciptakan oleh industri digital raksasa.
Dalam alam ekonomi neoliberal, praktik
Dalam kosakata Zuboff, sistem kontrol atau tersebut tentu saja bukan sebuah persoalan
surveillance capitalism yang demikian justru sebab kompetisi pasar dianggap netral dan
menyediakan pengalaman manusia digital data pribadi semata-mata dianggap sebagai
secara cuma-cuma sebagai bahan mentah un- komoditas yang dapat diperjualbelikan. Natuk analisis perilaku konsumsi yang berujung mun, tentu saja, subjek di dalamnya menpada kepentingan surplus modal dan dapat jadi korban dan bayangan bahwa teknologi
juga digunakan untuk kepentingan politik digital akan membentuk individu yang aktif
elektoral. Zuboff menyebutnya sebagai be- dalam proses politik justru menjadi delusi
havioral surplus atau surplus perilaku yang belaka; "keaktifan" tersebut direduksi dan
dimiliki oleh raksasa perusahaan teknologi. 50 diterjemahkan menjadi data perilaku unDi sisi lain, Danah Boyd menyebut simptom tuk kepentingan elektoral semata. Dengan
itu sebagai penanda utama dari "era hilang- demikian, subjek algoritmik merupakan innya ruang-ruang privat" (in the age of losing dividu rentan yang dapat secara tidak sadar
digerakkan untuk kepentingan ekonomiprivacy). 51
Urgensi tersebut terasa nyata jika kita politik. Pertanyaan reflektif patut dipetik dari
berkaca pada skandal Cambridge Analytica episode sejarah digital di Amerika Serikat
dan Facebook pada Pemilu 2016 di negeri tersebut. Apakah hal itu juga terjadi di IndoPaman Sam dengan Donald Trump keluar se- nesia pada Pemilu 2019? Apakah kita sepatutbagai pemenang. Artikel panjang New York nya curiga dengan hubungan mesra antara
Times pada Maret 2018 membongkar prak- pemerintah dan pemilik data? Pertanyaan itu
tik Cambridge Analytica dalam merancang berkait-berkelindan dengan urgensi kedua
kampanye Donald Trump berbasis data sur- yang perlu direfleksikan lebih lanjut dalam
plus perilaku pengguna Facebook seantero uraian berikut.

50

Lihat, John Naughton, "The Goal is to Automate Us: Welcome to the Age of Surveillance Capitalism", dalam https://
www. the guardian,com/technology/2019/j an/20/shoshanazuboff-age-of-survei llance-capi talism-google-facebook
(diakses 20 Oktober 2020).
51
Danah Boyd, "Facebook's Privacy Trainwreck: Exposure,
Invasion, and Social Convergence", dalam Conve,gence,Vol.
14, No. I, 2008, ha!. 13-20.
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Urgensi kedua, merujuk pada muncul- gian dari normalitas baru?
Urgensi ketiga, masa depan tenaga kerja
nya dua ketimpangan akibat digitalisasi dan
teknologisasi. Dua ketimpangan itu adalah, dalam era digital. Terdapat tiga tantangan
pertama, ketimpangan "kepemilikan data." utama dalam diskusi soal masa depan tenaga
Meminjam istilah Harvey (2008), realitas kerja. Pertama, kehadiran teknologi digital
hari ini mengindikasikan praktik accumula- dianggap belum mampu mengurangi angka
tion by digitalised dispossession dengan in- pengangguran. Forrester memprediksi bahformasi dan pengetahuan disediakan secara wa revolusi teknologi akan menghilangkan
sukarela oleh subjek-subjek digital untuk 24, 7 juta pekerjaan di Amerika Serikat dan
kemudian dirampas secara diam-diam oleh hanya menciptakan sekitar 14,9 juta pekerjapara peladen (server) besar yang pada tingkat an baru. 55 Seperti revolusi yang sudah-sudah,
lanjut mengonversi data tersebut menjadi perubahan cepat hari ini juga akan mengkeuntungan ekonomi. Dalam ketimpangan hapus berbagai pekerjaan yang dianggap
itu, individu menjadi subjek rentan karena "tidak-relevan" dengan perkembangan zatidak memegang pengetahuan dan gambaran man. Otomatisasi oleh teknologi akan memutuh tentang apa yang sedang terjadi; sedang- produksi subjek-subjek rentan yang pada
kan surveillance companies "memiliki" peta satu titik akan didefinisikan sebagai liyan,
mendetail dari setiap titik kecil yang ter- berjalan lambat, dan tertinggal oleh kecepatkoneksi dengan kabel-kabel fiber penyam- an perangkat-perangkat otomatis.
Realitas tersebut kemudian menghasilbung koneksi jaringan internet.
Kedua, ketimpangan persebaran jejaring kan tantangan kedua, yakni perubahan fordigital. Persoalan itu terlihat pada data yang masi tenaga kerja. Sektor-sektor kreatif
disajikan sub-bab sebelumnya bahwa jargon yang berurusan dengan ide, pengetahuan,
dari dampak digitalisasi yang menyeluruh "emosi", dan mampu melibatkan teknologi
dan masif tidak begitu berarti karena akses akan diminati oleh pasar kerja. Kondisi itu
terhadap jaringan internet masih fokus pada oleh Hardt dan Negri (2004) dan Lazzarato
ruang-ruang perkotaan. Dalam alam algorit- (2000) disebut sebagai akumulasi immaterial
mis, Claudia Aradau dan Tobias Blanke labour yang tidak terlihat dan sulit didefinisimengilustrasikan kondisi timpang itu dengan kan, namun bernilai-tukar tinggi. Akumumenggunakan perumpamaan analisis posi- lasi demikian memicu konsentrasi distribusi
tivistik bahwa "entitas yang berada di luar kekayaan yang terfokus pada para pemilik
sebaran umum dalam kumpulan data diang- immaterial labour yang dekat dengan "pegap sebagai anomali dan karena itu bukan milik data". 56
bagian dari normalitas". 54 Menurut Aradau
Konsekuensinya, tantangan ketiga, pedan Blanke, kondisi itu justru mereproduksi nguasaan data dan sumber daya kian terfokus
"otherness" yang tidak emansipatif. Pertanya- pada segelintir konglomerat dan subjek-subannya, apakah subjek yang "tidak-digital" jek digital-terpinggirkan akan semakin renkemudian dianggap bukan bagian dari nor- tan. Hal demikian menghasilkan ketimpangmalitas baru? Bagaimana narasi inklusivitas an yang eksploitatif bagi para tenaga kerja
bekerja dalam sistem yang memiliki kecen- tempat perusahaan-perusahaan platform di
derungan peliyanan subjek yang bukan ba55

5
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Claudia Aradau dan Tobias Blanke, "Governing Others:
Anomaly and the Algorithmic Subjects of Security", dalam
Europ'ean Journal of International Security, Vol. 3, No. 1,
2017, hal.1-21.

Benedictus Hari Juliawan, Siapakah Manusia di Hadapan
Revolusi Jndustri 4.0?: Kecerdasan Bua/an dan Konsekuensinya bagi Dunia Kerja dan Pendidikan Tinggi (Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2018), hal. 7.
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Juliawan, Siapakah Manusia di Hadapan Revolusi lndustri
4.0 ... ,hal. 18-20.
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untungkan dengan kuasa penuh menentukan
sistem "bagi-hasil" dengan didukung oleh
skema alih-daya (outsourcing) dan informalisasi tenaga kerja. 57 Contoh nyata terlihat
pada praktik aplikasi Gojek dan Grab. Perusahaan dengan sesuka hati dapat mengubah
kebijakan tanpa melihat kondisi dan menghitung konsekuensi bagi "mitra-kerja" yang
terlempar, terhempas, dan terjerembab dalam
balada kaum "digital labour-proletariat"
atau "cyber-proletariat". 58
Ketiga urgensi tersebut penting untuk
direfleksikan lebih mendalam, di samping
beberapa urgensi lain yang muncul dalam kehidupan keseharian. Subjek algoritmik dalam
tiga urgensi tersebut masih menduduki posisi
rentan dengan relasi kuasa dalam arena ekonomi-politik masih mengglorifikasi gambaran-gambaran parsial yang hanya menitikberatkan "kebaruan" semata-mata sebagai
harapan untuk merajut masa depan. Di sisi
lain, elernen emansipasi, keadilan, dan semangat inklusi masih menjadi pekerjaan rumah
yang menunggu untuk segera dirumuskan.

Prospek Emansipasi, Keadilan,
dan Inklusi Sosial
Untuk menghindari masyarakat digital jatuh
ke dalam sistem tertutup yang totaliter maka,
menurut Herbert Marcuse, diperlukan kehadiran kembali dimensi kedua yang telah dilenyapkan oleh watak masyarakat industrial. 59
Dalam ha! ini, radikalisasi kesadaran subjek
dan peran epistemik komunitas (akademik)
yang kritis bisa menjadi kekuatan negasi
untuk memperbesar ruang-ruang negosiasi
dengan kekuatan kapitalisme digital. Catatan
itu lebih merupakan proposal petajalan dari-

57

Juliawan, Siapakal, Ma1111sia di Hadapa11 Revolusi J11d11stri
4.0 ....
'' Lihat, Nick Dyer-Witheford, Cvbcr-Proletariat: Global Labour i11 th<! Digital Vortex (London: Pluto Press, 2015).
59
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pada obat mujarab penyembuhan agar emansipasi, keadilan, dan inklusi sosial tidak mati.
Berikut adalah rumusan peta jalan yang bisa
kita tempuh.
Pertama, perlunya merebut kembali yang
disebut Jurgen Habermas sebagai public
sphere (ruang publik), yang sudah terlalu jauh
diprivatisasi dan dikomersialisasi oleh negara
konstitusional borjuasi. 60 Publicspheredikonsepsikan Habermas sebagai arus keterlibatan
kolektif yang selalu dinegosiasikan, bersifat
tidak stabil, lentur, dan selalu terbuka. 61 Upaya menyelamatkan "ruang publik"dari krisis
karena invasi dan koloni pasar maupun refeodalisasi itu bukanlah tugas mudah. 62 Ruang publik virtual punya peluang besar untuk
membangun dan mengembangkan dinamika
gerakan emansipasi, keadilan, dan inklusi
sosial, sejauh publik kita tidak terperangkap
dalam proliferasi kepentingan individual-delusional. Fantasi aktif, produktif, banyak, dan
luasnya sebaran opini di jejaring virtual tidak
selalu berarti menyumbang pada "kebaikan
bersama", ketika ternyata yang kita lakukan
tak lebih dari sekadar aktivitas mencomot
informasi di sana-sini, mengomentari, dan
menyebarluaskannya semata demi menangguk "rekognisi" dan "popularitas individual"
yang teramat banal. 1' 3
Kedua , upaya menyelamatkan "ruang
publik" bisa ditempuh melalui penguatan

''" Jurgen Habermas, The Stmctural Trn11sfim11utio11 o{ 1/ie
Puhlic Spl,ere: A11 ]11q11i1y i11to a Category of Bourgeois Society, dite1jemahkan oleh Thomas Burger dengan bantuan
Frederick Lawrence,(Massachusetts: The MIT P1·ess, 1991 ),
hal. 79-80, 169.
"' Habermas, The S1mct11ral Tran1jim11111io11 of the P11/,/ic
Sphere . .. , ha!. 30.
,., Lihat, Pauline Johnson. Hahermas Rescuing the Puhlic
Sphere (New Yotk: Routledge, 2006) ; bandingkan dengan
B Herry Priyono, "Menyelamatkan Ruang Publik", dalam
FBudi Hardiman, R11a11g Puh/ik:Melacak "Panisipasi
Demokratis" dari Polis sampai Cyherspace (Yogyakarta:
Kanisius, 2010), hal.374.
"' Karlina Supelli, "Ruang Publik Dunia Maya", dalam FBudi
Hardiman, Ruang Puh/ik:Me/acak "Partisipasi Demokratis" dari Polis sa111p11i Cyberspace (Yogyakarta: Kanisius,
2010), hal.344.
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kembali partisipasi warga melalui beragam
jalur gerakan politik kewargaan untuk mengontrol jalannya pemerintahan negara, sehingga bisa memproteksi kehidupan warga
negara dan membatasi dominasi kuasa elite
oligarkis hasil kombinasi dan kolusi antara
state-based power dan market/money-based
powers. 64 Bukankah rumusan itu segaris
dengan janji dan cita-cita pemerintah Jokowi
untuk "Meneguhkan Kembali Jalan Ideologis" (Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti),
seperti: penegakan kedaulatan, martabat, dan
kebanggaan sebagai suatu bangsa; penguatan fungsi publik negara, peneguhan jiwa gotong-royong, berdaulat dalam bidang politik,
berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, bisa benarbenar terealisasi. 65
Ketiga, untuk memenuhi janji publiknya,
kaum intelegensia (termasuk akademisi kampus) perlu lebih militan dalam menolak berbagai selebrasi banal, apalagi glorifikasi delusional perihal Revolusi 4.0 yang dianggap
bisa menjawab segala persoalan di negeri ini.
Kaum intelegensia perlu menginisiasi dan
memperkuat kajian-kajian transdisipliner
yang lebih serius, sungguh-sungguh, fundamental, substansial, dan kritis. Tolok ukur
daya kritis dari kajian transdisipliner itu
tentu saja mesti diposisikan pada preferensi
"berdaulat dalam bidang politik" dan "berdikari dalam bidang ekonomi" serta dikerahkan sepenuhnya bagi keberdaulatan warga
negara, bukan elite-elite oligarki. 66
Keempat, perlunya upaya penyadaran kritis di kalangan civitas pendidikan tinggi bahwa pelemahan peran negara dan penguatan
kuasa pasar telah berdampak pada tergerusnya "otonomi" dan "independensi" pendidikan tinggi. Akibatnya, universitas mengalami

krisis representasi. Penguatan sense of crisis
itu bisa memperkuat tanggung jawab moral
(moral obligation) dan mereposisi peran subjek kritis dalam arena produksi pengetahuan
dan pertarungan kuasa di era digital. Dengan
demikian, berbagai upaya depolitisasi dari
"mesin anti-politik"67 di arena produksi pengetahuan dari kalangan homo academicus
bisa diminimalisasi. Hal tersebut hanya bisa
terwujud bila universitas menjagajarak politis
secara signifikan dengan kekuasaan negara.
Kelima, memperkuat simpul-simpul pengorganisasian jejaring gerakan "intelegensia
progresif' di dalam dan lintas universitas untuk menghambat ekspansi iklim "kewargaan
pasar" di lingkup pendidikan tinggi yang
berdampak serius pada merosotnya cara-cara
pengorganisasian diri dan bemegosiasi terhadap kekuatan dominan rezim kapitalisme
neoliberal. Kaum intelegensia perlu memperkuat pendidikan publik dalam lingkup
kampus melalui produksi dan transfer pengetahuan kritis mengenai sejumlah topik, seperti "politik kewargaan," "ruang publik", "etika
publik", "geopolitik ekonomi intemasional",
"gerakan anti-neoliberalisme", "gerakan
lingkungan", "advokasi sosial", "pedagogi
kritis", "politik bahasa", "kajian pascakolonial", "teori kritis", dan sebagainya. Kuliah
"kepublikan" semacam itu mestinya lebih
diprioritaskan ketimbang beraneka perkuliahan enterpreneurship, socio-preneur, dan
sebagainya, sehingga kaum intelegensia tidak akan lagi rnendapatkan julukan peyoratif
sebagai "academic entrepreneurs". 68
Keenam, kalangan intelegensia di univeritas perlu menginisiasi dan memperkuat
perkuliahan dan praktikum secara lintas disiplin ilmu atau kuliah dan praktikum transdisipliner. Selama ini, kerja-kerja transdi-
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Priyono,"Menyelamatkan Ruang ... ", hal.384.
Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Ja/an Perubahan untuk lndoesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian: Visi
Misi, dan Program Aksi (Jakarta, Mei 2014), hal.3.
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F Budi Hardiman, Dalam Moncong O/igarld: Skandal Demokrasi di Indonesia (Yogyakarta: Kanisius,20 I 3), hal.9-1 0.
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Lihat, James Ferguson, The Anti-politics Machine: "Development, " Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994).
68
Henry A Giroux, Youth in a Suspect Society: Democracy
or Disposability? (New York: Palgrave Macmillan, 2009),
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sipliner lebih banyak ditujukan mengejar produksi situs-situs dan platform digital yang
kebutuhan administrasi untuk kepentingan bisa diakses, dikembangkan, dan menjadi
nilai akreditasi tinggi, bukan substansi. In- publik (open access); kajian media digital
telegensia sosial humaniora yang terlibat dan masyarakat yang transdisipliner; kajian
dalam perkuliahan transdisipliner justru teori-teori dan filsafat kritis tentang teknolosering kali lebih merepresentasikan paradig- gi digital; dan kajian-kajian digital pada aras
ma positivistik daripada para scientist-nya global dan internasional. Kajian-kajian sosendiri. Selain itu, perkuliahan mereka tidak sial kritis digital itu harus memiliki greget
disertai kesungguhan formasi subjek-sub- melawan hegemoni positivisme digital dan
jek kritis yang mewarisi karakter dan nilai rasionalitas instrumental digital. Dalam ha]
kolektif kolegial, melainkan justru semakin ini, beragam versi baru jurnal kajian sosial
mempersubur formasi subjek berwatak li- terhadap kapitalisme digital dan komunikasi
beral-individual.
global menjadi kebutuhan mendesak yang
Ketujuh, intelegensia sosial-humaniora sangat penting.70
cenderung latah mereproduksi istilah seperti
Demikianlah kedelapan catatan di atas di"digital native" atau "network society", na- sajikan sebagai rute altematif yang mungkin
mun menetralisasi dan mensterilisasi diri se- bisa kita jalani dan tempuh sebagai agenda
olah menjadi entitas otonom dan terlepas dari aksi kolektif, baik sebagai epistemic commuhierarki kuasa sistem dan struktur penakluk- nity perguruan tinggi maupun sebagai sesama
an kolonial (structure of colonial conquest) warga negara (citizens). Kutipan testimoni dari
yang dilakukan oleh mutan baru kapitalisme, seorang aktivis politik dan lingkungan, Barcia,
surveillance companies. Dengan strategi itu, barangkali bisa menjadi bekal kita. Paradoks
surveillance companies akan dapat dengan dan kontradiksi "kapitalisme digital" memmudah mengeruk keuntungan melalui beha- bawa Barcia pada sebuah kesadaran-gagah
vioural surplus, data science, material infra- bahwa: "Capitalism is not a power outside of
structure, computational power, algorithmic me, but within me. I am capitalism. [. ..] Now
systems, danautomatedplaiforms. 69 Tantang- for me recognizing that I am capitalism, and
an utama bagi intelegensia sosial-humaniora that I am part of the problem, it means that I
adalah penguatan diskursus dekolonisasi, am also recognizing that I am part of the sodemistifikasi netralitas sains dan teknologi lution. "71 Dalam kerangka subjek algoritmik,
kita semua adalah bagian dari persoalan dan
di bawah bendera Revolusi 4.0.
Kedelapan, selain mengemban tugas harapan dalam satu tubuh yang ringkih, pendekolonisasi produksi pengetahuan yang bias cari makna, penuh curiga, namun sarat asa unpositivistik, intelegensia sosial-humaniora tuk berkembang bersama. Dengan demikian,
ke depan perlu menerjemahkan model-mo- pesan Barcia dapat menjadi teman merawat
del inovasi sosial melalui berbagai riset yang kegelisahan dan harapan dalam merevitalisasi
menyodorkan sebuah kebaruan cara pandang dan meneguhkan praktik emansipasi, keadilbagaimana menjadi manusia di era digital an, dan inklusi sosial sebagai "keutamaan
tanpa mengabaikan dimensi-dimensi penting hidup bersama" kita di masa depan. •
dari kebebasan, keadilan, dan inklusi sosial
tersebut. Berbagai inovasi sosial itu harus
70
Christian Fuchs, "What is Critical Digital Social Research?
didorong melalui eksperimentasi penelitian/
Five Reflections on the Study of Digital Society", dalam
kajian kritis atas masyarakat digital saat ini.
Journal a/Digital Social Research, Vol. 1, No. I, 2019, ha!.
10-16.
Beberapa agenda yang bisa diinisiasi adalah
71
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Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism .. . ,ha 1. 75.
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