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ABSTRAK 


Kita hidup di zaman revolusi komunikasi. Inilah zaman di mana teknoiogi, piranti 
dan sistem baru bermuncuIan dengan deras, dan sangat mempengaruhi industri 
komunikasi dan mengubah wajah masyarakat. 

Internet, sebagai temuan tercanggih teknologi informasi abad ini, sesungguhnya 
adalah jaringan komputer maha raksasa, yang tersusun oleh jaringan komputer dengan 
beragam ukuran di seluruh dunia: dari sebuah PC, jaringan lokal berskala kecil, jaringan 
kelas menengah, hingga jaringan utama yang menjadi tulang punggung, 

Internet tumbuh tak terbendung, hingga informasi merajalela, mengalir bagai 
banjir bandang ke seluruh penjuru dunia, Yang timbul akhirnya toh bukan manfaat 
semata, tetapi juga ancaman, Berkat Internet, tata informasi dunia jadi lebih demokratis, 
Realitas sosial tak lagi tunggal; ia kini terbuka untuk didefinisikan dalam banyak versi, 
lewat banyak perspektif, oleh banyak kepentingan, Namun, Internet bisa juga sekadar 
medium bagi gosip politis yang tak jelas juntrungnya, a1aU bagi caci-maki, bahkan fitnah 
dan pornografi, 

Penelitian ini adalah langkah rintisan, yang ditempuh untuk menjelajah dan 
melukiskan salah satu bagian dari Internet, yakni mailing list atau kelompok diskusi via 
e-mail di bawah pengelolaan semang moderator. 

Ada 3 pokok masalah yang disoroti, yaitu (1) tema artikel dan tanggapan artikel 
dalarn Mitis Indonesia-L, (2) perbandingan komposisi tema artikel dan tanggapan artikel, 
dan (3) siapa penulis artikel dan tanggapan artikel tersebut. 

Dengan bantuan metode contenl analysis, penelitiini mengkaji semua artikel dan 
semua tanggapan artikel yang termuat dalarn Milis lndonesia-L selarna bulan Mei J996 
Karena seluruh angggota populasi dilibatkan ke dalarn sampel, berarti penelitian ini 
menggunakan teknik lotal sampling. Sementara itu, lema artikel dan tanggapan artikel 
berperan sebagai unit anaiisis. 

Penelitian ini bermuara pada tiga kesimpulan, Pertarna, artikel didominasi oleh 
terna pemerintahan dalarn negeri (politik). Yang menarik; tanggapan artikel, ternyata, 
didominasi pula oleh tema itu. 

Kedua, ditemukan suatu perbedaan dalarn komposisi tema antara artikel dan 
tanggapan artikel. Di dalarn artikel, tema-tema utama-yakni tema yang menduduki 
peringkat satu, dua dan tiga-adalah: pemerintahan dalam negeri (28,62%), militer 
(15,32%), dan ekonomi (14,81%), Sedangkan tiga tema utama dalarn tanggapan artikel 
adalah: pemerintahan dalam negeri (40,81%), peradilan dan kejahatan (18,39%), 
kepentingan sosial dan manusiawi (12,11%). 

Akhirnya, penulis pribadi atau individual, ternyata, tidak saja mendominasi 
artikel (52,09%), tetapi juga tanggapan artikel (99,10%). 
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