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Membongkar Delusi Subyek-Subyek Algoritmik dalam Masyarakat Digital

MEMBONGKAR DELUSI SUBYEK-SUBYEK 
ALGORITMIK DALAM MASYARAKAT DIGITAL

Pesatnya inovasi teknologi digital saat ini telah memicu 
optimisme namun juga kecemasan. Tersisa sebagian kecil lainnya adalah 
kritisisme. Kaum optimis menilai, demikian Christian Fuchs (2019) 
mencatat, bahwa “teknologi-teknologi digital telah secara radikal 
mentransformasikan dunia, menjanjikan bentuk-bentuk komunitas yang 
baru, cara-cara alternatif untuk mengetahui dan merasakan, inovasi 
kreatif, kultur partisipatif, aktivisme berjejaring, dan persemaian 
demokrasi.” Sedangkan kaum pesimis berargumen, kembali Fuchs 
melanjutkan, bahwa “teknologi-teknologi digital sama sekali tidak 
membawa perubahan positif, melainkan justru memperparah kedalaman 
dan perluasan dominasi melalui bentuk-bentuk kontrol yang baru, 
seperti jejaring otoritarianisme, dehumanisasi digital, alienasi 2.0, 
jejaring eksploitasi, dan bangkitnya surveillance society.”⁶
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Selain korporasi, blok optimisme itu utamanya ditopang oleh 
pemerintah, kaum profesional, ilmuwan/akademisi/intelegensia, 
leissure class, kaum konsumeris, dan warga yang terkategorikan 
diuntungkan oleh kehadiran teknologi itu. Blok pesimisme diisi kaum 
buruh yang kerja-kerjanya terancam tergusur atau mereka yang 
merasa dirugikan oleh kehadiran teknologi, dan kaum solipsisme yang 
meratapi hilangnya pesona dunia (disencanthement of the world) 
karena datangnya teknologi-teknologi otomasi. Sedangkan, blok 
kritisisme dihuni kaum yang menolak tunduk pada berbagai bentuk 
narasi kebenaran tunggal dari sistem pengetahuan/kuasa 
(knowledge/power) dan kerja-kerja pendisiplinan delusional di balik 
teknologi tersebut. Kendatipun hidup dan bernaung dalam ekosistem 
digital, kaum kritis ini berani mengambil jarak dan mengalkulasi atas 
berbagai kemungkinan, potensi, risiko, limitasi, dan ideologi di balik 
setiap aktivisme digital yang dilakukannya. Kaum yang terakhir ini 
tidak mudah diklasifikasikan. Mereka berada dimana-mana, cair, dan 
berserak seperti dilustrasikan oleh Hardt & Negri (2004) sebagai 
multitude.⁷

Namun tampaknya, muncul gejala blok kaum optimis tengah 
dominan saat ini. Dominannya blok optimis itu berlangsung pada 
lintas jenjang struktural maupun gugus-sektoral, mulai dari tataran 
global, nasional, hingga lokal. Pada level global, misalnya NSTC 
Committee on Technology (2016), menyatakan bahwa “kemajuan 
dalam 'kecerdasan buatan' (artificial intelligence/AI) telah membuka 
peluang-peluang dalam segenap gugus tugas manusia.” Demikian pula, 
seperti dilansir dalam New Zealand Herald (2017), Nicholas Davies, 
Kepala Departemen Masyarakat dan Inovasi pada The World 
Economic Forum (WEF) menyatakan “sistem-sistem AI akan secara 
fundamental mengubah cara kita menciptakan nilai dan menjalankan 
bisnis, dan nilai kita sendiri sebagai manusia.”⁸ Bagaimanapun, di 
balik optimisme-optimisme itu, terdapat pembatinan hasrat, fantasi, 
dan delusi yang kira-kira berbunyi demikian: “Berhadapan dengan 
kemungkinan ledakan kecerdasan itu, seberapa besar kita mampu 
memaksimalisasi peluang-peluang demi capaian yang kita 
dambakan?”⁹
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Pada level nasional, reproduksi narasi-narasi gemilang tentang 
Revolusi Industri 4.0 atau Artificial Intelligence (AI) seolah difantasikan 
layaknya Deus ex Machina. Kemunculan “Tuhan yang keluar dari mesin 
(kecerdasan buatan),” adalah sebentuk neo-fetishism ala subyek-subyek 
algoritmik dalam masyarakat untuk fantasi kebebasan, keadilan, dan 
kesejahteraan manusia di era kapitalisme digital (digital capitalism).¹⁰ 
Kemunculannya adalah jalan pengentasan masyarakat Indonesia dari 
himpitan persoalan bonus demografi, pengangguran (relative surplus 
population), dan kemiskinan. Imajinasi tentang terhapusnya kemiskinan 
hingga titik 0% dan bahkan bertransformasi menjadi kelas menengah 
baru “berpenghasilan tinggi” adalah gelombang narasi arus utama yang 
dihela untuk mengantar Indonesia menuju peradaban masa depan. 

Dalam derap serupa, dunia kampus pun tidak kalah gesit 
menyiagakan diri untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) yang 
unggul. Kampus-kampus semarak menggelar seminar dalam beragam 
tema seperti 'disruption', 'digital-marketing', 'digital-preneurship', 'sosio-
preneurship', 'big data', menyusun dan mengajarkan materi-materi 
perkuliahan baik soft-skill maupun hard-skill,¹¹ hingga begitu berhasrat 
mendirikan program-program studi, semisal 'smart study', yang 
kompeten menjawab tuntutan perubahan jaman.¹²  Meskipun 
menyadari risiko hadirnya Revolusi 4.o yang akan berakibat pada 75-375 
juta manusia di dunia terancam beralih profesi,¹³ namun kelompok 
optimis ini dengan tangkas mengklaim bahwa mereka telah siaga 
mengantisipasi segala dampak dan risikonya di Indonesia.¹⁴

Sesungguhnya, Revolusi 4.0 telah didesain sejak sembilan tahun 
silam, 2010. Dua strategi utama yang berkait dengan Revolusi 4.0 itu 
adalah 'Penguatan Konektivitas Nasional' dan 'Penguatan Kemampuan 
SDM dan IPTEK Nasional'. Keduanya terangkum dalam 'kitab' bernama 
Masterpan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). 
Sebagai bentuk implementasi lanjutan, pada tahun 2018 lalu, program 
'Making Indonesia 4.0' dicanangkan sebagai strategi operasional untuk 
melakukan ekspansi, intensifikasi, dan maksimalisasi berbagai capaian 
target seperti otomasi Industri, jumlah subyek algoritmik, dan hitungan 
akumulasi kapital melalui, meminjam istilah Virillio (1977),
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‘ruang-ruang kecepatan' bagi berlangsungnya 'produksi ruang-ruang 
logistik' (the production of logistical space) sebagai horizon administrasi 

modern,¹⁵  demi 'ledakan' pertumbuhan tinggi dalam ekonomi 
digital.

Persis dalam konteks medan pertarungan (warfare) di 'ruang-
ruang kecepatan' yang senyap namun despotik itulah, paparan ini hendak 
mengajukan sebuah gugatan mendasar sekaligus eksistensial atas 
hakekat manusia di hadapan beroperasinya 'Kecerdasan Buatan' atau 
'Teknologi 4.0' yang tengah menjadi 'idolatry' saat ini.¹⁶ Gugatan bisa 
dirumuskan dalam pertanyaan berikut: “Bagaimanakah prospek 
emansipasi, keadilan, dan inklusi sosial bagi subyek-subyek algoritmik di 
medan pertarungan bernama 'ruang-ruang kecepatan' yang bias 
kepentingan elit pemilik modal global itu? Lantas, dimanakah 'kerja-
kerja bermartabat' (decent work) jutaan buruh di negeri ini hendak 
diletakkan dalam lajunya invasi 'ruang siber' (cybers pace) yang 
menyembunyikan modus operandi bernama, meminjam dan 
memodifikasi istilah Harvey (2005), 'accumulation by digital 
dispossession' sebagai imperialisme baru aparatus neoliberal di era 
kapitalisme digital ini?¹⁷

Dengan tetap meletakkan penghormatan setinggi-tingginya pada 
kiprah anak-anak negeri memperjuangkan peradaban bangsanya 
melalui Revolusi 4.0, paparan ini hendak mangajukan 'inovasi  lain' 
berupa 'cara pandang berbeda' terhadap praktik-praktik subyek 
algoritmik yang gampang terperangkap dalam kebebasan, keadilan, dan 
inklusi sosial masyarakat digital yang sesungguhnya delusional. Tentu 
saja, 'inovasi cara pandang' yang diusung dalam paparan ini 
didedikasikan sepenuhnya untuk kerja-kerja gerakan politik 
kewarganegaraan di lingkup pendidikan tinggi, khususnya di Fisipol 
UGM ini. Berbekal pendekatan pedagogi kritis-emansipatoris—mulai 
dari analisis geo politik ekonomi, Mazhab Frankfurt, Postmodernisme, 
Postrukturalisme, Cultures Studies, hingga Postkolonialime—paparan 
ini berkeyakinan bahwa civitas akademik di FISIPOL UGM masih 
berpeluang memproduksi ruang-ruang sosial bagi terbentuknya subyek-

subyek didik yang emansipatoris, berkeadilan dan inklusif di era digital. 
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Agar  gagasan tersampaikan secara sistematis, paparan akan 
tersajikan dalam tiga sub bahasan berikut: bagian pertama, akan 
membahas 'governmentality algoritmik' dan formasi 'subyek algoritmik'; 
bagian kedua, akan memaparkan delusi dan kerentanan subyek 
algoritmik; dan bagian ketiga, akan menyajikan prospek emanispasi, 
keadilan, dan inklusi sosial di era digital.

Sebelum menjelaskan konsep tentang 'algorithmic subject' dan 
'algorithmic governmentality', nampaknya kita perlu menilik buku Ed 
Finn (2015) berjudul 'What Algorithms Want: Imagination in the Age of 
Computing' yang mendiskripsikan 'algoritma' sebagai seperangkat 
instruksi matematis untuk memanipulasi data atau mengalkulasi 
pemecahan masalah. Algoritma komputasi ini ada di mana-mana, mulai 
dari pasar saham, komposisi musik, kemudi mobil, menulis artikel berita, 
dll. Perusahaan seperti TaskRabbit, Uber, dan Airbnb telah mengadopsi 
logika algorithmik ini untuk menemukan efisiensi-efisiensi baru pada 
penginapan, transportasi, layanan-layanan personal, dengan cara 
memasukkan selapis abstraksi computasional antara konsumen-
konsumen dan rute-rute tradisional mereka pada layanan taksi, hotel-
hotel, dan afeksi personal lainya.¹⁸

Mempertajam itu, Fuchs (2019) menyatakan bahwa “kapitalisme 
Big Data dan kuasa algoritmik bisa membuat dunia berubah menjadi 
suatu mall belanja raksasa di mana manusia-manusia dijadikan target 
iklan hampir di manapun, dan di mana logika komersial mengkoloni 
masyarakat. Dalam dunia Big Data, algoritma yang menggunakan logika 
instrumental untuk mengkalkulasi keputusan-keputusan dan 
kebutuhan-kebutuhan manusia dapat mengotomasi dan memprediksi 
aktivitas sehari-hari. Masalahnya adalah bahwa algoritma-algoritma dan 
mesin-mesin itu tidak memiliki etika dan moral.”¹⁹ Persis dalam konteks 
itulah, Fuchs menyodorkan pertanyaan reflektif: “apakah ilmu sosial 
komputasional, kemanusiaan digital dan datafikasi di berbagai lini 
tersebut mampu melahirkan sejumlah pendekatan riset yang baru 
ataukah hanya menghasilkan suatu positivisme digital yang justru 
mengancam independensi riset-riset kritis dan bahkan malah bisa 
mengakibatkan kematian ilmu-ilmu sosial humaniora.”²⁰

Governmentality dan Formasi Subyek Algoritmik
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Merujuk pada kapitalisme Big Data dan kuasa algoritmik itu, 
paparan ini memilih konsep 'governmentality' dan 'subyek' dari Focault 
untuk menjelaskan fenomena sosial masyarakat digital saat ini di mana 
'kesadaran' dan tindakan subyek telah dibentuk dan ditentukan oleh 
kuasa-kuasa struktur hasil bentukan rumus-rumus algoritmik yang 
beredar, berada, dan beroperasi dimana-mana seperti dijelaskan ciri-
cirinya dalam konsep 'governmentality' Foucault.²¹ Pemilihan istilah 
'subyek algoritmik' dan 'governmentality algoritmik' dalam paparan ini 
berbasiskan argumen hegemoniknya paradigma positivisme digital 
(digital positivism) telah membentuk mayoritas aktivitas dan aspek 
kehidupan masyarakat digital saat ini. 

Kutipan Rouvroy (2014) bertajuk 'Data Without Body' berikut 
mungkin bisa memperjelas karakteristik 'algorithmic governmentality' 
sebagai “[Konsep] yang tidak mengganggap individu-individu sebagai 
individu-individu yang mampu memahami dan berkehendak; bahkan 
tidak pula menganggap individu-individu sebagai kesatuan tubuh-
tubuh, melainkan hanya dianggap 'pisahan-pisahan' (dividuals); 
semacam bendelan titik-titik data, secara individual, dan lokal sebagai 
sesuatu yang remeh, tidak berarti, tidak bermakna, namun dapat 
diproses pada tataran industrial.”²² Sedangkan penggunaan konsep 
'subyek algoritmik' dalam paper ini merujuk pada terminologi 
'algorithmic self' dari Pasquale (2015) yang menjelaskan: “seperti kita 
diperlakukan secara algoritmik (yaitu, seperangkat data angka-angka 
yang terpola berdasarkan mesin-mesin pengenal), kita dikondisikan 
untuk memperlakukan orang lain dengan cara yang sama.”²³ Maka 
dalam konteks teknologi ditigal dan internet, subyek algoritmik ini 
'dikepung oleh sistem prediksi dan kontrol'.²⁴ Satu dari konsekuens-
konsekuensi itu adalah bahwa subyek algoritmik dilatih atau 
didisiplinkan dalam strategi mempromosikan-diri (self-promotion).  ²⁵

Dengan kerangka konseptual itu, paparan berikut melanjutkan 
pemaparan tentang beroperasinya, meminjam Daniel Schiller (1999), 
kebijakan yang dikendalikan-pasar (market-diriven policies) atau 
kebijakan neoliberal di bidang teknologi telekomunikasi dan informasi 
yang telah mengubah kehidupan masyarakat dunia,²⁶ tak terkecuali 
Indonesia. 
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Melalui kapitalisme digital, ilustrasi governmentality dan formasi subyek 
algoritmik itu bisa terjelaskan dalam beragam bentuk relasi kuasa yang 
berlangsung antara kapital global, negara, pendidikan tinggi, civitas 
akademik, hingga masyarakat luas. Sebagai awalan, kutipan Allmer dan 
Bulut (2019) berikut mungkin akan membantu kita mendapatkan 
ilustrasi tentang kondisi dan konteks yang melatari terbentuknya pusaran 
kuasa  (vortex of power) antara kapitalisme global, negara, perguruan 
tinggi, civitas akademik, dan masyarakat luas di era digital saat ini.

Secara artikulatif, Almer dan Bulut (2019: 44) menuliskan, 
“keterkaitan antara kontrol negara dan kapitalisme global telah 
berlangsung intensif dalam rentang beberapa dekade belakangan. 
Dengan bangkrutnya negara kesejahteraan (the welfare state) dan 
merosotnya anggaran publik, perguruan tinggi memposisikan diri 
s e b a g a i  a g e n - a g e n  a k t i f  d a r i  p e m a i n  e k o n o m i  g l o b a l , 
mentransformasikan ruang-ruang urban menjadi tempat bagi 
berlangsungnya akumulasi kapital dan bersaing memperebutkan 
keuntungan-keuntungan yang berasal dari mahasiswa, domestik dan 
internasional.” Dalam lingkungan semacam itu, Almer dan Bulut 
mempertegas, “para mahasiswa harus membayarkan sejumlah besar 
biaya perkuliahan untuk masa depan yang ringkih dan rentan (precarious 
futures). Dengan cara serupa, pengajaran dan penelitian di fakultas 
seluruh dunia harus menegosiasikan peran-peran mereka yang seringkali 
sangat ditentukan berdasarkan pada hal-hal yang berbau ke-wirausaha-
an (entrepreneurial terms). Lebih jauh, nilai kerja akademik pun tunduk 
kepada berbagai bentuk kontrol, pengawasan, dan produktivitas yang 
baru.”²⁷

Kendati pun berada dalam latar konteks yang berbeda,  
penggambaran Almer dan Bulut (2019) di atas menunjukkan 
kecenderungan serupa dengan apa yang akan terjadi di Indonesia saat ini 
dan terutama di masa depan. Beberapa tahun terakhir, kehidupan dunia 
akademik di Indonesia pun sudah bisa merasakan perubahan oleh 
gelombang arus utama digitalisasi ini. Tanda paling sepele bisa disimak 
atas kemunculan sejumlah label “digital”²⁸ di lingkup universitas, seperti 
perpustakaan digital (digilib), pusat studi masyarakat digital, cafe-digilib 
berplatform co-working space, dll. 
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Seiring waktu, sejumlah kegiatan utama perguruan tinggi seperti aktivitas 
penelitian, perkuliahan, dan administrasi mengalami akselerasi aktivitas 
digital yang semakin terhubung dengan strategi kontrol manajerial. 
Keluaran hasil riset berupa artikel jurnal, buku, publikasi maupun materi 
perkuliahan juga bergeser pada keluaran-keluaran yang terhubung 
dengan media online dan berbagai tolok ukur baru atas keberhasilan 
penelitian. Demikian juga email, perkuliahan online, materi kuliah online 
menjadi metode-metode kontrol yang baru atas aktivitas pengajaran. 
Segenap peralatan guna mendukung pergeseran aktivitas penelitian, 
penulisan, pengajaran pun tentu saja membutuhkan dukungan keahlian 
baru dari civitas perguran tinggi sesuai tuntutan platform digital. ²⁹

Dalam lingkup kerja-kerja pemerintah, sebagaimana termaktub 
dalam Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia 
(MP3EI), 'Penguatan Konektivitas Nasional' dan 'Penguatan 
Kemampuan SDM dan IPTEK Nasional'³⁰ dijadikan sebagai langkah 
strategis untuk akselerasi persebaran teknologi digital di Indonesia. 
Khusus pada program pengembangan Information and Communication 
Technology (ICT), rincian kegiatan akan menyasar: 1). Migrasi menuju 
konvergensi; 2). Pemerataan akses dan layanan; 3). Pengembangan 
jaringan broadband; 4). Peningkatan keamanan jaringan & sistem 
informasi; 5). Integrasi infrastruktur, aplikasi & data nasional; 6). 
Peningkatan e-literasi, kemandirian industri ICT domestik, dan SDM ICT 
siap pakai; 7). Peningkatan kemandirian industri ICT dalam negeri. ³¹

Sedangkan pada program 'Penguatan Kemampuan SDM dan 
IPTEK Nasional', akselerasi kegiatan akan difokuskan untuk: 1). 
Membangun data center dan data recovery center berbasis potensi dan 
SDM dalam negeri; 2). Mendorong capacity building sektor Telematika di 
setiap komponen masyarakat, baik pada masyarakat umum, instansi 
pemerintahan dan pembuat keputusan (decision maker); 3). Membangun 
industri aplikasi dan konten digital dalam negeri; 4). Memperluas scope 
kemampuan laboratorium uji sehingga dapat menguji sesuai spesifikasi 
teknis negara lain; 5) Membangun dan mengembangkan Smart and 
Techno Park.
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Tersaji  dalam Gambar 1, pengguna internet sebanyak 150 juta 
dengan tingkat penetrasi 56%, pengguna media sosial aktif 150 juta 
dengan tingkat penetrasi 56%, dan pengguna media sosial mobile 
sebanyak 130 juta dengan tingkat penetrasi 48% dari total populasi yang 
diperkirakan mencapai 268,2 juta.³⁴

Gambar 1. “Digitalisasi” Indonesia per Januari 2019

Sumber: Hootsuite We are Social, Indonesia 2019
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Sedikit beda dari hitungan Hootsuite We are Social di atas, Data 
Statista per Maret 2019 menunjukkan bahwa dari 3,49 miliar pengguna 
internet di seluruh dunia, Indonesia berada di peringkat kelima dunia 
dengan pengguna internet sebanyak 143,6 juta, selisih tipis sebesar 5,8 
juta dengan Brazil yang memiliki pengguna 149,06 juta. Sedangkan 
Tiongkok, India, dan Amerika secara berurutan menduduki peringkat 1-
3 dengan pengguna internet masing-masing sebanyak 829 juta, 560 
juta, dan 292,89 juta seperti yang tersaji pada Gambar 2. ³⁵

Sumber: Statista, 2019

Gambar 2. Pengguna Internet Terbesar di Dunia Pada Maret 2019



Prospek Emansipasi, Keadilan, dan Inklusi Sosial dalam “Ruang Kecepatan” 12

Sumber: Statista, 2019

Gambar 3. Penetrasi Telepon Pintar di Indonesia 2014-2019
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Sumber: Statista, 2019

Gambar 3. Penetrasi Telepon Pintar di Indonesia 2014-2019
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Gambar 4. Proyeksi Nilai Ekonomi Digital Negara-Negara Asia Tenggara 2019-2025

Sumber: databoks, 2019
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 Dari deskripsi sekilas tentang eskalatifnya jumlah pengguna 

teknologi digital maupun pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, 

terdapat sinyalemen kuat perihal percepatan digitalisasi Indonesia yang 

mengandung cara pandang yang bias elit borjuasi sekaligus bias urban. 

Dalam hal ini, kita diingatkan oleh sinyalemen serupa dari Daniel 

Schiller (1999) yang tertuang dalam karyanya 'Digital Capitalism: 

Networking the Global Market System' bahwa unculnya kapitalisme 

digital telah menyebabkan terjadinya perubahan sosial, maupun 

teknologi, yang radikal. Metamorfosis itu berlangsung dalam berbagai 
 

bidang yang saling berkaitan.⁴⁰  

Sistem-sistem telekomunikasi yang berada dalam lingkup 
tujuan-tujuan sosial baru, Schiller menegaskan, telah tunduk pada 
neoliberal, atau kebijakan-berkendali pasar. Metamorfisis itu jelas 
memperkuat korporasi-korporasi  transnasional  sekaligus 
memperburuk ketimpangan sosial yang ada. Di lain sisi, ruang siber 
(cyberspace) menawarkan instrumen-instrumen serba luwes yang unik 
untuk menyemai dan memperdalam konsumerisme hingga skala 
transnasional, terutama privileged groups. Sinyalemen lain yang tak 
kalah penting untuk kita renungkan bersama adalah betapa kapitalisme 
digital telah merampas dunia pendidikan dan menempatkan sejumlah 
proses pembelajaran sosial yang paling sensitif kepada belas-kasihan 

 dari kepemilikan logika pasar (a propriety market logic).⁴¹ 
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Sub bahasan ini akan mengeksplorasi beragam delusi subyek 
algoritmik berikut kerentan-kerentanan yang melekat dalam setiap 
aktivitas digital yang dilakukannya. Penyajian tentang delusi dan 
kerentanan ini hendak memberikan ilustrasi bahwa eskalasi hidup yang 
kian tak menentu, ringkih, kontradiktif, genting, sulit, dan berbahaya 
dalam masyarakat digital hari ini menjadi penanda lanjut dari 'risk 
society' seperti diindikasikan Ulrich Bech (1986, 1992, 2014) tiga dikade 
silam.⁴² Eskalasi hidup semacam itu pula yang ditengerai Zygmunt 
Bauman (2005) sebagai 'liquid life', dimana kehidupan dikepung oleh 
cairnya akselerasi dan komplikasi pengalaman manusia yang tercoplok 
dari rasa peri-kemanusiannya sendiri. Begitu mudah mereka 
terperangkap dalam kontradiksi-kontradiksi sosial akibat keringkihan, 
ketidakmenentuan, dan ketidaksanggupan untuk mengatasinya.⁴³ 

 

 Beragam varian delusi dan kerentanan subyek algoritmik yang 

akan tersaji ini mudah dijumpai dalam kehidupan masyarakat digital 

Indonesia yang tengah disergap 'demam' dan 'kegandrungan' atas 

pesona Revolusi 4.0. Sebut saja, gelombang demokratisasi yang 

difasilitasi teknologi informasi dan telekomunikasi, terutama media 

sosial, telah melahirkan kontestasi politik yang sangat rentan tergulung 

gelombang agitasi, provokasi, 'kabar bohong' (hoaxs), ujaran kebencian 

(hate speech), hingga penistaan berbau SARA. Tidak sedikit di antara 

pelakunya telah terjebloskan ke jeruji penjara. Melalui teknologi virtual, 

pertarungan politik nasional dalam dua kali Pilpres—2014 dan 

2019—kubu 'hiper-nasionalisme' versus kubu 'politik identias' 

(populisme Islam) telah menggiring publik negeri ini ke tebing jurang 

'politik pecah belah' yang benar-benar menggerus kohesi, solidaritas, 

dan integrasi sosial warga. Dalam konteks ledakan populisme digital 

(digital populism) itu,⁴⁴ peringatan Susan George (2003) semakin 

terasa aktual, “...politik identitas adalah sebuah taktik memecah-belah-

untuk-menguasai (a divide-and-rule-tactic).”⁴⁵ Celakanya lagi, 

perpecahan warga di akar rumput belum juga beringsut, 'Cebong 

Kampret'⁴⁶ diam-diam malah baku-pagut. Rasa-rasanya sulit bagi kita 

untuk tidak mengatakan bahwa tentakel-tentakel elit oligarki telah 

mengkomodifikasi demokrasi di Republik ini.⁴⁷   

Delusi dan Kerentanan Subyek Algoritmik 
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Pada kasus lain, munculnya berbagai aplikasi yang terpasang 
dalam setiap telpon pintar—seperti belanja, traveling, transportasi, 
penginapan, finansial teknologi (fintech)—telah mempertajam corak 
konsumerisme yang kian menyolok mata (conspicuous consumptions). 
Tersadari bahwa pada tataran tertentu aplikasi-aplikasi Gojek, 
Traveloka, Tokopedia, Bukalapak, Ovo, Oyo, Redoorz, dll memang 
terasakan sangat membantu dan mempermudah hidup penggunanya. 
Namun di balik narasi-narasi 'teknolopolitika kemudahan hidup' itu, 
n a m p a k n y a  t e r s e m b u n y i  n a r a s i - n a r a s i  s e b a l i k n y a  y a n g 
merepresentasikan kemirisan dan kegetiran hidup kelompok-kelompok 
rentan (precariat) dalam masyarakat digital. 

Kendatipun berada dalam konteks-partikular Indonesia, namun 
potret-potret riil delusional itu hanyalah sepotongan kecil dari 
sehimpunan besar peristiwa serupa yang terjadi di berbagai belahan 
dunia. Kisah-kisah delusional itu berserak, tumbuh, dan berkembang 
dalam naungan iklim dan cuaca kapitalisme global yang sama. Hanya 
sebutannya saja yang berbeda-beda. Sekalangan intelegensia 
menjulukinya dalam beragam sebutan berikut: 'informational 
capitalism',⁴⁹ 'high technology capitalism',⁵⁰ 'virtual capitalism',⁵¹ 
'digital capitalism',⁵² 'cybercapitalism',⁵³ 'technocapitalism',⁵⁴ 'soft 
capitalism',⁵⁵ 'virtual capitalism',⁵⁶ 'cognitive capitalism',⁶⁷ 'big data 
capitalism',⁵⁸ 'prosumer capitalism',⁵⁹ 'third wave capitalism',⁶⁰ 
'platform capitalism',⁶¹ 'surveillance capitalism' dan lain lain.⁶²

Bagaimanapun juga, kapitalisme dalam beraneka sebutan itu 
telah menjadi wajah baru dalam proses pendefinisian relasi produksi 
sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat kita saat ini. Lantas, 
bagaimanakah posisi subjek-subjek algoritmik yang berserak di dalam 
'kapitalisme digital' tersebut? Pertanyaan ini penting untuk diajukan 
sebagai pintu masuk untuk membongkar delusi dan kerentanan yang 
dihadapi oleh masing-masing subyek sekaligus memunculkan peluang 
agensi, terutama terkait formasi pasar tenaga kerja masa depan di tengah 
pesona percepatan teknologi yang seolah-olah menjanjikan horizon hari 
esok yang lebih terang benderang. 
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Seperti telah disinggung pada sub bahasan terdahulu bahwa 
governmentality kapitalisme global bertekstur digital telah 
memproduksi subjek-subjek algoritmik yang diperlakukan secara radikal 
semata-mata sebagai data-data kecil yang definisi, manuver, dan 
maknanya ditentukan oleh otomasi algoritmis berbasis sistem prediksi 
dan kontrol. Dalam relasi sosial yang demikian, blok optimis menganggap 
bahwa individu akan semakin terbebaskan dan mampu menyusun 
inovasi-inovasi baru serta terlibat aktif dalam proses politik karena 
teknologi hanya berjarak sekian mili-centi dari ibu jari. 

Beberapa studi misalnya berpendapat bahwa teknologi digital 

berkontribusi terhadap peningkatan kualitas demokrasi partisipatif, 

menumbuhkan kesadaran berkewargaan, dan mentransformasi praktik 

mikro-politik.⁶³ Di ranah ekonomi, Wendy Grossman dkk menyanjung 

kehadiran internet dan inovasi kecerdasan buatan sebagai episode 

sejarah yang mengubah dunia menjadi arena yang lepas dari 

kemungkinan-kemungkinan tunggal, dan membuka ruang independensi, 

yang olehnya memiliki kapasitas untuk membuka lapangan kerja baru 

yang memangkas relasi-kuasa lama antara pemodal dan pekerja.⁶⁴

 Akhir-akhir ini, pandangan yang demikian terasa sangat 
hegemonik tanpa ada refleksi kritis atasnya. Padahal jika kita menilik 
sejenak lapisan-lapisan terdalam pada proses digitalisasi dan 
teknologisasi yang sedang berlangsung, maka pandangan optimis 
tersebut akan terasa tunggal dan delusional. Trottier, misalnya menyebut 
bahwa realitas digital merupakan arena 'pengawasan negara dan pasar' di 
mana subjek-subjek hanya dianggap sebagai titik-titik terawasi yang 
bergerak dalam panopticon kuasa ekonomi politik. ⁶⁵

Studi dari Conroy dkk bahkan menyebutkan bahwa utopia akan 
meningkatnya kualitas pengetahuan dari hadirnya teknologi justru 
termatrealisasi sebaliknya di mana pengetahuan berserak setengah-
setengah, tidak utuh, hingga melahirkan kepalsuan-kepalsuan politis; 
yang dinamai individu kontemporer sebagai hoax. Lebih lanjut, Merylina 
Lim menyebut kondisi ini dengan terma algorithmic enclaves atau 
palung-palung algoritmis di mana subjek-subjek justru tenggelam dalam 
pusaran dunianya sendiri sebagai dampak dari algoritma pasar yang terus 
menyerang manusia digital dengan konten-konten berbasis pola tindakan 
konsumsi. ⁶⁶
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Dalam alam ekonomi neoliberal, praktik demikian tentu saja 
bukan sebuah persoalan sebab kompetisi pasar dianggap netral dan data-
data pribadi semata-mata dianggap sebagai komoditas yang dapat 
diperjual-belikan. Namun tentu saja, subjek-subjek di dalamnya menjadi 
korban dan bayangan bahwa teknologi digital akan membentuk individu-
individu yang aktif dalam proses politik justru menjadi delusi belaka; 
sebab 'keaktifan' tersebut direduksi dan diterjemahkan menjadi data-
data perilaku untuk kepentingan elektoral semata. Dengan ini, subjek-
subjek algoritmik merupakan individu rentan yang dapat secara tidak 
sadar digerakkan untuk kepentingan ekonomi-politik. Pertanyaan 
reflektif yang patut dipetik dari episode sejarah digital di Amerika 
tersebut adalah apakah hal ini juga terjadi di Indonesia pada pemilu yang 
baru saja selesai dihelat? Apakah kita sepatutnya curiga dengan 
hubungan mesra antara pemerintah dan pemilik data? Pertanyaan itu 
tentu saja berkait-berkelindan dengan urgensi kedua yang perlu 
direfleksikan lebih lanjut dalam uraian berikut.

Urgensi kedua merujuk kepada munculnya dua ketimpangan 
akibat digitalisasi dan teknologisasi.  Dua ketimpangan itu adalah: 

pertama, ketimpangan 'kepemilikan data.' Meminjam istilah Harvey 
(2008), realitas hari ini mengindikasikan praktik accumulation by 
digitalised dispossession di mana informasi dan pengetahuan disediakan 
secara sukarela oleh subjek-subjek digital untuk kemudian dirampas 
secara diam-diam oleh server-server besar yang pada tingkat lanjut 
mengkonversi data tersebut menjadi keuntungan ekonomi. Dalam 
ketimpangan ini, individu menjadi subjek rentan oleh karena tidak 
memegang pengetahuan dan gambaran utuh akan apa yang sedang 
terjadi; sedangkan surveillance companies 'memiliki' peta mendetail dari 
setiap titik-titik kecil yang terkoneksi dengan kabel-kabel fiber 
penyambung koneksi jaringan internet. 

Kedua, ketimpangan persebaran jejaring digital. Persoalan 
ini terlihat pada data yang disajikan pada sub bab sebelumnya bahwa 
jargon-jargon akan dampak digitalisasi yang menyeluruh dan masif tidak 
begitu berarti oleh karena akses terhadap jaringan internet masih 
terfokus pada ruang-ruang perkotaan. Dalam alam algoritmis, Ardau dan 
Blanke (2017) mengilustrasikan kondisi timpang ini dengan 
menggunakan perumpaan analisis positivistik bahwa 'entitas yang berada 
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di luar sebaran umum dalam kumpulan data dianggap sebagai anomali 
dan olehnya bukan bagian dari normalitas.'⁷² Kondisi ini, menurut Ardau 
dan Blanke justru mereproduksi 'otherness' yang tidak emansipatif. 
Pertanyaannya, apakah subjek-subjek yang 'tidak-digital' kemudian 
dianggap bukan bagian dari normalitas baru? Bagaimana narasi 
inklusivitas bekerja dalam sistem yang memiliki kecenderungan 
peliyanan subjek yang bukan bagian dari normalitas baru?

Kedua urgensi tersebut di atas selanjutnya bermuara pada 
urgensi ketiga yang menyoal masa depan tenaga kerja dalam era 
digital. Terdapat tiga tantangan utama dalam diskusi soal masa depan 
tenaga kerja. Pertama, kehadiran teknologi digital dianggap belum 
mampu mengurangi angka pengangguran. Forrester memprediksi 
bahwa revolusi teknologi akan menghilangkan 24.7 juta pekerjaan di 
Amerika Serikat dan hanya menciptakan sekitar 14.9 juta pekerjaan 
baru.⁷³ Seperti revolusi yang sudah-sudah, perubahan cepat hari ini juga 
akan menghapus pekerjaan-pekerjaan yang dianggap 'tidak-relevan' 
dengan perkembangan zaman. Otomatisasi oleh teknologi akan 
memproduksi subjek-subjek rentan yang pada satu titik akan 
didefinisikan sebagai liyan, berjalan lambat, dan tertinggal oleh 
kecepatan perangkat-perangkat otomatis. 

Realitas ini kemudian menghasilkan tantangan kedua, yakni 

perubahan formasi tenaga kerja. Sektor-sektor kreatif yang berurusan 
dengan ide, pengetahuan, 'emosi', dan mampu melibatkan teknologi akan 
diminati oleh pasar kerja. Kondisi ini oleh Hardt dan Negri (2004) dan 
Lazzarato (2000) disebut sebagai akumulasi immaterial labour yang 
tidak terlihat dan sulit didefinisikan namun bernilai-tukar tinggi. 
Akumulasi ini memicu konsentrasi distribusi kekayaan yang terfokus 
pada para pemilik immaterial labour yang dekat dengan 'pemilik data'.⁷⁴

Konsekuensinya, tantangan ketiga, penguasaan data dan 

sumber daya akan semakin terfokus pada segelintir konglomerat dan 
subjek-subjek digital-terpinggirkan akan semakin rentan. Hal ini 
menghasilkan ketimpangan yang eksploitatif bagi para tenaga kerja di 
mana perusahaan-perusahaan platform diuntungkan dengan kuasa 
penuh untuk menentukan sistem 'bagi-hasil' dengan didukung oleh 
skema alih-daya (outsourcing) dan informalisasi tenaga kerja. ⁷⁵



Contoh nyata terlihat pada praktik aplikasi Gojek dan Grab di mana 
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'.⁷⁶

 Ketiga urgensi tersebut di atas penting untuk direfleksikan lebih 
dalam di samping beberapa urgensi lain yang muncul dalam kehidupan 
keseharian. Subjek-subjek algoritmik dalam tiga urgensi tersebut masih 
menduduki posisi rentan di mana relasi kuasa dalam arena ekonomi-
politik masih mengglorifikasi gambaran-gambaran parsial yang hanya 
menitikberatkan 'kebaruan' semata-mata sebagai harapan untuk merajut 
masa depan. Di lain sisi, elemen emansipasi, keadilan, dan semangat 
inklusi masih menjadi pekerjaan rumah yang menunggu untuk segera 
dirumuskan. 

Paparan panjang di atas mengantarkan kita pada pemahaman 
kritis bahwa pesatnya perkembangan inovasi kecerdasan buatan 
'Artificial Intelligece' (AI) dalam beragam teknologi digital saat ini telah 
menyebabkan perubahan sosial yang radikal atas kehidupan masyarakat. 
Kini masyarakat kita dihadapkan pada daftar persoalan sosial yang boleh 
jadi belum pernah dijumpai dalam dua dekade lalu. Pengambaran tentang 
delusi dan kerentanan 'subyek-subyek algoritmik' yang terkepung dalam 
pusaran kuasa 'governmentality algoritmik' di atas tidak bertendensi 
untuk memaksakan pendapat bahwa 'subyek-subyek algoritmik' telah 
terdisiplinisasi dan ternormalisasi secara total oleh 'governmentality 
algoritmik', seolah tidak tersisa lagi ruang manuver perlawanan atau 
resistensi dari subyek algoritmik. Betapapun hegemoniknya 
'governmentality algoritmik' itu, masih tersisa ruang bagi subyek 
algoritmik untuk bermanuver merebut ruang-ruang produksi sosial yang 
lebih bermakna, bagi diri dan komunitas epistemiknya. Persis dalam 
konteks itulah kita perlu lebih bersungguh-sunguh merancang agenda 
bersama, suatu proyek-politik-hegemonik  yang meradikalisasi 'subyek 
algoritmik' itu sendiri. 

 

Membongkar Delusi Subyek-Subyek Algoritmik dalam Masyarakat Digital21

Prospek Emansipasi, Keadilan, dan Inklusi Sosial



Prospek Emansipasi, Keadilan, dan Inklusi Sosial dalam “Ruang Kecepatan” 22

Narasi tentang delusi dan kerentanan itu bagaimanapun juga 

mesti dibaca sebagai kontradiksi dan antagonisme internal dalam 

dominannya narasi-narasi optimistik dalam glorifikasi Revolusi 4.0. 

Bagaimanapun juga pola relasi-relasi sosial yang terkompresi dalam 

'ruang-ruang kecepatan' itu telah menghasilkan persoalan sosial yang 

serius dan membutuhkan respon dan penanganan yang sangat serius 

pula. Di sinilah letak persoalan dasar bagi kita untuk menginovasi model-

model produksi ruang sosial yang mampu memfasilitasi tumbuhnya 

dimensi kesetaraan, keberagaman, keadilan, dan inklusi sosial sebagai  

ciri-ciri keutamaan dalam hidup bersama. Persoalan pokoknya adalah 

bagaimana kita—sebagai individu maupun sebagai epistemic community 

di lingkungan kampus Fisipol UGM—mampu menyusun langkah-

langkah dan agenda bersama untuk membentuk dan melahirkan 'subyek-

subyek' yang kritis dan menolak tunduk pada paham digital positivism 

tersebut?

Untuk merespon pertanyaan itu sekaligus memungkasi paparan 
di sub bahasan terakhir ini, baik apabila kita sekilas meniliki posisi kritis 
dari Vedi R. Hadiz dalam menerapkan cara pandang terhadap 
neoliberalisme global berikut ini. Secara argumentatif, Hadiz (2016) 
menyatakan: “...bagaimanapun kokohnya neoliberalisme global, kita 
tidak perlu menyerahkan kepadanya derajad kedigdayaan yang tidak 
dimilikinya. Tidak semua di dunia berjalan secara mulus mengikuti 
kepentingan perusahaan-perusahaan transnasional yang dianggap 
paling diuntungkan oleh neoliberalisme global.”⁷⁷ Pesan kritis dari Hadiz 
di atas hendak menegaskan perihal keniscayaan antagonisme dan 
kontradiksi internal dalam neoliberalisme itu sendiri yang tak akan 
pernah bisa mentotalisasi kuasanya terhadap seluruh dimensi semesta 
kehidupan. 

Untuk menguatkan posisi kritis Hadiz di atas, proyek 
radikalisasi subyek kritis perlu mengacu kembali pandangan Foucault 
atas teknologi-teknologi yang merepresentasikan tipe-tipe dominasi 
dalam sistem-sistem kontrol modern.⁷⁸ Dengan merujuk pada akar kata 
'technique' dari bahasa latin 'technicus' yang berarti 'the master of an art', 
Foucault (1988:18) menyebutkan ada 4 tipe utama dari teknologi' yang   
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memiliki alasan praktisnya masing-masing yaitu:⁷⁹ (1) teknologi produksi 

(technologies of production), yang memungkinkan kita memproduksi, 

mentransformasikan, atau memanipulasi segala sesuatu; (2) teknologi 

sistem-sistem tanda (technologies of sign systems) ,  yang 

memungkinkan kita menggunakan tanda-tanda, makna-makna, simbol-

simbol, dan penandaan; (3) teknologi-teknologi kekuasaan (technologies 

of power), yang menentukan perilaku individu dan memasukannya pada 

tujuan-tujuan atau dominasi tertentu, suatu proses objetivikasi subyek; 

dan (4) teknologi-teknologi diri (technologies of the self), yang 

memungkinkan individu-individu melakukan, dengan cara-caranya 

sendiri ataupun bantuan orang lain, sejumlah tindakan tertentu atas 

tubuh, jiwa, pikiran, perilaku, dan cara hidup mereka sendiri, dengan 

begitu diri mereka bertransformasi untuk mencapai suatu tataran tertentu 

dari kebahagiaan, kesucian, kearifan, kesempurnaan, atau keabadian.⁸⁰ 

Lebih lanjut Foucault mempertegas, “Dua teknologi yang pertama 

digunakan dalam studi ilmu sains dan linguistik, sedangkan dua yang 

terakhir, teknologi dominasi dan teknologi diri adalah yang paling 

menyita perhatian saya... Hubungan antara teknologi-teknologi dominasi 

dari orang lain dan teknologi-teknologi diri itulah yang saya sebut sebagai 

governmentality. [Sedangkan]... sejarah tentang bagaimana seorang 

individu bertindak atas dirinya sendiri berada di dalam teknologi diri 

(technology of self).” ⁸¹

Dengan meminjam kerangka konseptual dan analisis dari 
Foucault di atas, kini kita bisa terbantu menafsirkan sekaligus 
membongkar logika 'accumulation by digital dispossesion' yang 
tersembunyi di balik gelombang euforia jutaan pengguna teknologi digital 
dalam delusi kebebasan dan demokrasi. Tanpa kita sadari, sang kampiyun 
'surveillance companies' telah mengokupasi hampir keempat tipe 
teknologi tersebut: 1). Penguasaan atas technologies of production 

melalui inovasi perangkat keras teknologi digital berikut perangkat lunak 
Artificial Intelligence-nya; 2). Penguasaan atas technologies of sign 

systems melalui produksi pengetahuan hingga praktik pengoperasian 
sistem tanda algoritmik; dan 3). Penguasaan atas technologies of power 
melalui teknik-teknik dan taktik-taktik kuasa penetrasi dan invasi dengan 
membangun basis-basis legal untuk menjustifikasi kerja-kerja 'akumulasi  
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primitif' yang tersublimasi dalam ruang-ruang kecepatan; dan 4). 

Penguasaan atas technologies of the self melalui sterilisasi kesadaran 

kritis jutaan pengguna teknologi digital yang terbenam dalam kegirangan 

dan kegandrungannya. 

Kendatipun demikian, kita juga bisa memetik pembelajaran dari 
preskripsi Foucault di atas bahwa persis di dalam entitas dan interioritas 
'teknologi-teknologi diri' subyek itulah kuasa perlawanan atau resistensi 
subyek terhadap kuasa dominasi 'governmentality algoritmik' bisa 
diradikalisasi, disemai, dan ditumbuhkan kembali melalui kerja-kerja 
formasi subyek kritis. Tentu saja, hal itu bisa ditempuh dengan 
memperbesar injeksi-injeksi spirit dan etos hidup maupun etos kerja 
kolektif-kolegial, bukan 'dividual' (pisahan-pisahan). Dalam konteks ini, 
sepaket dengan pembentukan habitus non-dividual itu, ilmuwan sosial 
humaniora (termasuk ilmu ekonomi) perlu menimbang ulang hukum dan 
prinsip 'libidinal economics' ala 'spesies primata' bernama 'homo 
economicus' yang berbunyi: “Dengan modal yang sekecil-kecilnya untuk 
mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.” 

Bunyi imperatif moral intelektual semacam itu gampang sekali 
mengundang cemooh ketimbang perenungan. Namun akan berbeda jika 
pertanyaan berikut disodorkan lebih lanjut. Kira-kira watak, habitus, 
tabiat, etos, dan moral ekonomi macam apakah yang hendak kita 
tawarkan pada subyek-subyek didik dengan prinsip ekonomi rimba yang 
bengis demi 'akumulasi primitif' semacam itu?⁸² Alih-alih mewujudkan 
emansipasi, keadilan, dan inklusi sosial, praktik berekonomi semacam itu 
justru melahirkan berbagai bentuk penindasan, aliensi baru, penjarahan 
melalui teknologi digital, penciptaan bentuk-bentuk kerentanan baru bagi 
'digital labour'  atau 'cyber-proletariat' ,  market ideational 
embededness,⁸³ dan terkonsentrasinya kekayaan pada segelintir elit 
sehingga jurang ketimpangan di abad ke-21 semakin menganga lebar. ⁸⁴

Berbasis pada kesadaran kritis itulah, paparan ini akan 
menyodorkan proposal berisikan poin-poin gagasan yang mungkin bisa 
kita tempuh bersama guna merespon persoalan sosial di era 'surveilance 
capitalism' dewasa ini. Tanpa berpretensi menjadi 'panacea', semacam 
obat mujarab untuk segala penyakit, beberapa poin usulan ini dapat 



direnungkan sebagai usaha untuk memperlambat lajunya percepatan 

wabah delusi subyek-subyek algoritmik dalam masyarakat digital saat 

ini. Oleh karena itu, tanpa bermaksud untuk memfiksasi usulan-usulan 

ini sebagai formulasi final, penyajian beberapa catatan berikut akan 

menjadi bermakna dan berharga sejauh diposisikan sebagai undangan 

dialog dan diskusi lanjut bagi 'epistemic community' di lingkup civitas 

akademik Universitas Gadjah Mada khususnya maupun lingkup 

'citizenship' Indonesia pada umumnya.

 Berikut ini adalah poin-poin gagasan untuk merevitalisasi 

emansipasi, keadilan, inklusi sosial dalam masyarakat digital kita. 

Pertama, perlunya merebut kembali apa yang disebut Habermas (1991) 

sebagai 'public sphere' (ruang publik) yang sudah terlalu jauh 

diprivatisasi dan dikomersialisasi oleh negara konstitusional borjuasi.⁸⁵ 

'Public sphere' dikonsepsikan Habermas sebagai arus keterlibatan 

kolektif yang selalu dinegosiasikan, bersifat tidak stabil, lentur, dan 

selalu terbuka.⁸⁶ Upaya menyelamatkan 'ruang publik'⁸⁷ dari krisis 

karena invasi dan koloni pasar maupun refeodalisasi itu tentu saja 

bukanlah tugas mudah. Selain labirin definisinya yang beragam, upaya 

penyelamatan itu memerlukan konsep dan gagasan operasional yang 

sebagian di antaranya diperinci Priyono (2010) dalam beberapa urusan 
 

berikut: 'publik servis' (keamanan, pendidikan, kesehatan, jalan, 

taman, lingkungan hidup, dll), 'public goods' (kebutuhan umum yg 

muncul karena market failure), 'publik space' (ruang/tempat bertemu 

untuk debat-diskusi), 'public culture' (bahasa, sikap, selera, cara pikir-

rasa kolektif, civility), 'social capital' (jaringan trust dan resiprositas), 

dan interelasi antara ranah pasar, keluarga, pemerintah, dan kelompok 

independen yang membentuk watak sosial (the social) masyarakat.⁸⁸

Membongkar Delusi Subyek-Subyek Algoritmik dalam Masyarakat Digital25



Prospek Emansipasi, Keadilan, dan Inklusi Sosial dalam “Ruang Kecepatan” 26

 Dari rincian tersebut, Priyono lebih lanjut memadatkan makna 

dan arti 'ruang publik' sebagai “...ranah maupun aset, barang, jasa, ruang 

atau gugus infrastruktur lain yang kinerjanya menjadi penyangga watak 

sosial suatu masyarakat, sehingga masyarakat tersebut berevolusi dari 

sekedar 'kerumunan' (crowd) menjadi 'komunitas' (community).”⁸⁹ 

Untuk konteks Indonesia, sejauh manakah gagasan itu direalisasikan 

pada berjibunnya 'ruang publik' yang telah terlipat-gandakan oleh 

teknologi informasi kedalam dunia virtual saat ini? Apakah jumlah 'ruang 

publik' yang berjibun itu turut menyangga dan membentuk  'kebaikan 

hidup bersama' sebagai penanda watak sosial (the social) masyarakat? 

Tampaknya, kita perlu jujur mengakui bahwa kondisi itu masih sebatas 

cita-cita ketimbang realita.⁹⁰ 'Ruang publik' virtual punya peluang besar 

untuk membangun dan mengembangkan dinamika gerakan emansipasi, 

keadilan, dan inklusi sosial, sejauh publik kita tidak terperangkap dalam 

pemberdayaan 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 sekedar aktivitas menyomoti informasi sana-sini, 

mengomentari, dan menyebarluaskannya semata demi menangguk 

'rekognisi' atas 'promosi-diri' demi 'popularitas individual' yang teramat 

banal.

 

 Kedua, meskipun masih lebih berupa cita-cita ketimbang fakta, 

upaya menyelamatkan 'ruang publik' itu bisa ditempuh melalui penguatan 

kembali partisipasi warga melalui beragam jalur gerakan politik 

kewargaan untuk mengontrol jalannya pemerintahan negara sehingga 

bisa memproteksi kehidupan warga negara dan membatasi dominasi 

kuasa elit oligarkis hasil kombinasi dan kolusi antara state-based power 

dan market/money-based powers.⁹¹ Bukankah rumusan kerangka kerja 

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 benar-benar 

terealisasi.⁹²



Membongkar Delusi Subyek-Subyek Algoritmik dalam Masyarakat Digital27

 Ketiga, dengan berpatokan pada janji publik tersebut, maka 

selayaknya bila kaum intelegensia mulai gencar menagih janji sekaligus 

menyerukan dihentikannya berbagai bentuk selebrasi banal maupun 

glorifikasi delusional perihal Revolusi 4.0 yang dianggap akan 

memecahkan persoalan pengangguran dan pengentasan kemiskinan 

negeri ini. Akan jauh lebih produktif dan strategis bila, selebrasi dan 

glorifikasi delusional itu diganti dengan penguatan kajian-kajian 

transdisipliner yang lebih serius, sungguh-sungguh, fundamental, 

substansial, dan kritis. Jelas, tolok ukur daya kritis dari kajian-kajian 

transdisipliner itu mesti diletakkan pada preferensi 'berdaulat dalam 

bidang politik' dan 'berdikari dalam bidang ekonomi' serta dikerahkan 

sepenuhnya bagi terwujudnya kedaulatan warga negara, bukan elit-elit 

oligarki.⁹³ 

 Keempat, perlunya pembangkitan kesadaran civitas 
pendidikan tinggi bahwa pelemahan peran negara dan penguatan 
kuasa pasar telah berdampak pada semakin tergerusnya 'otonomi' 
dan 'independensi' pendidikan tinggi, hingga berujung pada krisis 

representasi. Basis kesadaran atas situasi 'krisis' itu sangatlah penting 
bagai civitas akademik untuk mereposisi peran subyek kritis dalam 
arena produksi pengetahuan dan pertarungan kuasa di era digital ini. 
Dalam konteks ini, tanggungjawab moral (moral obligation) kaum 
intelegensia tengah menjadi pertaruhan serius dan genting. Muncul 
sinyalemen kuat saat ini, meminjam Ferguson (1994), 'mesin anti-
politik' bekerja dengan sangat efektif mendepolitisasi kerja-kerja 
produksi dan reproduksi pengetahuan di kalangan homo academicus itu 
sendiri.⁹⁴ Alih-alih memperagakan diri sebagai agensi 'public civility', 
para intelegensia kita justru merepresentasikan 'kerumunan' dari 
'kewargaan pasar' yang gampang terperangkap bahkan tunduk pada 
koloni pasar, dimana 'privileged groups' menjadi obsesi utamanya, 
sedangkan 'akumulasi primitif' sebagai basis etosnya.

 Kelima, menguatnya iklim 'kewargaan pasar' di lingkup 
pendidikan tinggi itu berdampak serius pada merosotnya mekanisme 
reorganisasi-diri dan cara-cara bernegosiasi terhadap kuasa-kuasa 
kapitalisme global. Lemahnya re-organisasi-diri itu ditandai oleh 
menyoloknya keengganan, keloyoan dan bahkan praktik penyingkiran 
secara sengaja  
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atas kajian-kajian dan produksi pengetahuan kritis tentang topik-topik 

bahasan seperti 'ruang publik', 'geo-politik ekonomi internasional', 

'gerakan perlawanan global menentang neoliberalisme'  kepada 

'epistemic community'-nya di ruang-ruang perkuliahan. Normalisasi 

atas itu jelas berakibat sangat serius pada terjadinya komplikasi cara 

pikir kita bahwa globalisasi, kapitalisme global yang bekerja hari ini 

sekadar dibaca sebagai suatu proses alamiah dan tak terhindarkan bagi 

semua bangsa dan zona netral yang bisa diakses setara oleh siapapun. 

Alih-alih berpikir kritis terhadap 'unlevelled playing field' ini, kaum 

intelegensia kita justru mudah terperangkap pada 'kepentingan proyek' 

jangka pendek. Selain tidak strategis, serba-serbi proyek berlabel 

'enterpreunership' itu semata demi memaksimalisasi serapan anggaran 

negara. Tak mengejutkan, demikian Giroux (2009) menegaskan bahwa, 

“mahasiswa tak ubahnya seperti 'customers' sedangkan para rektor 

bahkan menjuluki para profesor sebagai 'academic entrepreneurs'.”⁹⁵

 Keenam, kita patut mengapresiasi munculnya kesadaran di 

kalangan intelegensia kita untuk menggulirkan berbagai upaya 
kolaborasi perkuliahan dan praktikum secara transdisipliner. 
Sayangnya, kerja-kerja kolaborasi itu lebih banyak ditujukan untuk 

mengejar kebutuhan administrasi demi mengejar nilai akreditasi tinggi, 

bukan substansi. Bahkan tidak jarang, intelegensia sosial humaniora 

yang berkolaborasi dalam pengajaran transdisipliner seringkali justru 

mempertontonkan cara pandang jauh lebih positivistik ketimbang para 

scientist-nya sendiri. Hal itu semakin diperparah lagi ketika transfer 

pengetahuan di ruang-ruang perkuliahan tanpa disertai kesungguhan 

formasi subyek-subyek kritis yang mewarisi karakter dan nilai kolektif 

kolegial. Tidak jarang, transfer pengetahuan dan nilai di ruang-ruang 

perkuliahan justru semakin mempersubur formasi subyek berwatak 

liberal-individual. 

 Ketujuh, intelegensia sosial-humaniora cenderung latah 

mereproduksi istilah seperti 'digital native' atau 'network society' 

namun menetralisir dan mensterilisasi diri seolah menjadi entitas 

otonom dan terlepas dari hirarki kuasa sistem dan struktur penaklukan 

kolonial (structure of colonial conquest) yang dilakukan oleh mutan 

baru kapitalisme, 'surveillance companies'. 



 Dalam konteks ini, nampaknya kita perlu lebih serius lagi 

membentuk basis-basis kesadaran kritis kaum intelegensia kita 

bahwa 'subyek algoritmik' adalah bagian yang tidak terpisahkan 

dalam ekosistem dan sejarah ciptaan manusia 'governmentality 

algoritmic' dalam lanskap sejarah panjang kapitalisme. Hasil 

observasi panjang dari Zuboff (2019) telah mewanti-wanti perihal 

ancaman melalui pola-pola penaklukan (conquest pattern) yang 

beroperasi dalam tiga strategi berikut:  1) langkah-langkah legal guna 

menyiapkan jalan bagi invasi dengan justifikasi jelas; 2). Deklarasi 

klaim-klaim teritorial; dan 3). Menetapkan 'suatu kota' untuk 

melegitimasi deklarasi tersebut.⁹⁶ Dengan strategi itu, 'surveillance 

companies' akan dengan mudah mengeruk keuntungan melalui: 

behavioural surplus, data science, material infrastructure, 

computational power, algorithmic systems, and automated platforms.⁹⁷ 

Dalam hal ini, tantangan dan tugas berat menghadang di depan mata 

intelegensia kita, utamanya dalam mereproduksi dekolonisasi, de-

mistifikasi netralitas sains dan teknologi bernama Revolusi 4.0 ini.

 Kedelapan, selain mengemban tugas dekolonisasi produksi 

pengetahuan yang bias positivistik itu, intelegensia sosial-humaniora ke 

depan perlu menerjemahkan model-model inovasi sosial melalui 

berbagai riset yang menyodorkan sebuah kebaruan cara pandang 

bagaimana menjadi manusia di era digital tanpa mengabaikan dimensi-

dimensi penting dari kebebasan, keadilan, dan inklusi sosial tersebut. 
Inovasi sosial-inovasi sosial itu harus didorong melalui 

experimentasi penelitian/kajian kritis atas masyarakat digital saat 

ini. Untuk kepentingan ini, kita bisa merujuk dan mengelaborasi 

sejumlah usulan kajian yang inspiratif dari Fuchs (2019) seperti: 

perlunya gagasan tentang situs-situs dan platform digital yang bisa 

diakses, dikembangkan, dan menjadi publik (open access); perlunya 

kajian media digital dan masyarakat yang tidak diposisikan sebagai 

suatu bidang kajian tersendiri atau kajian inter-disipliner, multi-

disipliner, trans-disipliner, melainkan sebagai suatu tema kajian saja; 

perlunya kajian tentang teori-teori dan filsafat kritis tentang teknologi 

digital; dan perlunya kajian-kajian digital di level global dan 

internasional.⁹⁸
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Selain itu, Fuchs menegaskan, kajian-kajian sosial kritis digital harus 

lebih memiliki 'greget' melawan hegemoni positivisme digital dan 

rasionalitas instrumental digital. Apa yang kita butuhkan saat ini 

bukanlah repetisi dari multiplikasi masyarakat dan media baru yang 

menghasilkan berjibunnya jurnal-jurnal partikularistik seperti 'Big Data 

& Society', 'Social Media + Society', dan lain sebagainya. Kita lebih 

membutuhkan beragam versi baru dari jurnal kajian sosial di era 

kapitalisme digital dan komunikasi global saat ini.⁹⁹

 

 Demikianlah kedelapan catatan di atas disajikan sebagai rute-

rute alternatif yang mungkin kita bisa jalani dan tempuh sebagai agenda 

aksi kolektif (collective action), baik sebagai 'epistemic community' 

perguruan tinggi maupun sebagai sesama warga negara (citizens). 

Kutipan testimoni dari seorang aktivis politik dan lingkungan, Barcia, 

berikut ini barangkali bisa menjadi bekal kita. Paradoks dan kontradiksi 

'kapitalisme digital' membawa Barcia pada sebuah kesadaran-radikal 

yang gagah bahwa: “Capitalism is not a power outside of me, but within 

me. I am capitalism. […] Now for me recognizing that I am capitalism, 

and that I am part of the problem, it means that I am also recognizing 
”

that I am part of the solution. ¹⁰⁰ Tentu, dalam kerangka subjek 

algoritmik, kita semua adalah bagian dari persoalan dan harapan dalam 

satu tubuh yang ringkih, pencari makna, penuh curiga, namun sarat asa 

untuk berkembang bersama. Pesan Barcia, dengan ini, dapat menjadi 

teman merawat kegelisahan dan harapan dalam merevitalisasi dan 

meneguhkan praktik emansipasi, keadilan dan inklusi sosial sebagai 

'keutamaan hidup bersama' kita di masa depan.

 Demikian Pidato Dies ini disampaikan sebagai bagian dari 

perjuangan untuk mencapai masyarakat yang berkeadilan, inklusif, dan 

emansipasif. Tentu, peristiwa hari ini yang merupakan bagian dari 

rangkaian panjang Dies Natalis Fisipol ke 64 tidak mungkin terlaksana 

tanpa keterlibatan aktif dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan 

terimakasih yang sebesar-besarnya perlu disampaikan kepada pihak-

pihak tersebut antara lain Jajaran Dekanat Fisipol UGM, Jajaran 

Pengurus Departemen Sosiologi Fisipol UGM, Para Sponsor yang telah 

mendukung seluruh mata acara Dies Natalis Fisipol ke 64, Panitia Dies 

yang tahun ini diemban oleh Departemen Sosiologi, Seluruh pengisi 
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acara Dies Natalis, Seluruh karyawan dan staf Fisipol serta teman-teman 

mahasiswa yang berkontribusi dalam terselenggaranya Dies Natalis 

Fisipol ke 64 di tahun 2019 ini. Harapannya, kerja kolaboratif dari 

berbagai pihak ini dapat terus bergulir dan dirawat sebagai ajakan untuk 

menjawab tantangan perubahan zaman yang kian penuh dengan 

kesegeraan; ketidakpastian; namun sarat akan kepercayaan menuju 

perbaikan.

Yogyakarta, 28 November 2019
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