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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi aktivisme Buruh Migran 

Indonesia (BMI) yang dilakukan melalui media sosial Facebook. BMI merupakan 

kelompok yang termarjinalkan oleh kebijakan pembangunan pemerintah Indonesia, 

sehingga aktivisme BMI yang dilakukan melalui Facebook dalam mengupayakan 

perubahan terkait kebijakan yang melingkupi mereka menjadi signifikan untuk 

diteliti. Kajian pustaka yang digunakan dalam mendukung analisis penulis meliputi 

BMI, aktivisme dan media sosial, serta repertoar komunikasi aktivis. Penulis 

menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif dan tipe penelitian 

eksploratif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aktivis BMI 

yang berdomisili di Hong Kong dan Indonesia dan juga melalui observasi partisipan 

terhadap akun Facebook aktivis BMI serta juga melalui studi terhadap dokumen 

yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Penulis menemukan bahwa aktivisme BMI melalui Facebook dilakukan 

dengan menyebarkan informasi guna meningkatkan kesadaran BMI dan 

menjadikan Facebook sebagai media alternatif. Selain itu, aktivisme BMI juga 

dilakukan dengan melakukan mobilisasi, yakni dengan menyebarkan ajakan untuk 

mengikuti aksi online dan offline serta juga melalui self-mediation yang dilakukan 

dengan menyebarkan press release, statement, serta dokumentasi aksi langsung di 

Facebook. Aktivisme BMI melalui Facebook juga dilakukan dengan melakukan 

aksi langsung berupa sousveillance. Aktivis BMI menyebarluaskan teks, foto, 

hingga video yang menunjukkan adanya penyelewenang wewenang oleh pemegang 

otoritas untuk menuntut adanya perubahan dan memengaruhi pembuat kebijakan. 

Kata kunci: Buruh Migran Indonesia, Aktivisme, Media Sosial, Facebook 

 

PENDAHULUAN 

Penelitian ini berfokus pada aktivisme Buruh Migran Indonesia (BMI) 

melalui media sosial Facebook. Aktivisme BMI melalui Facebook menjadi 

menarik untuk dikaji karena BMI selama ini merupakan kelompok yang 

termarjinalkan oleh kebijakan pembangunan pemerintah Indonesia (Nurchayati, 

2010). Meski Indonesia merupakan negara pengirim buruh migran terbanyak di 

Asia Tenggara selain Filipina (Farbenblum et al., 2013) dan juga diuntungkan oleh 

remitansi yang didatangkan oleh BMI (Nurchayati, 2010), kebijakan-kebijakan 
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yang dihadirkan oleh pemerintah Indonesia selama ini tidak banyak berbicara 

mengenai perlindungan BMI (Susilo, 2016). Bagaimana BMI dan aktivis BMI 

kemudian melakukan berbagai upaya untuk mencapai perubahan—utamanya 

terkait kebijakan yang melingkupi BMI, yakni salah satunya dengan melakukan 

aktivisme melalui Facebook menjadi menarik untuk diteliti. Hal ini dikarenakan 

Facebook sebagai media sosial mampu menghadirkan kesempatan bagi kelompok-

kelompok yang ‘tertinggal’ atau ‘tidak diuntungkan’ (disadvantaged) dalam 

masyarakat untuk merepresentasikan diri mereka (Cammaerts, 2015). 

BMI tak hanya harus menghadapi kebijakan-kebijakan yang memarjinalkan 

mereka di Indonesia, namun juga aturan diskriminatif di negara penempatan tempat 

mereka bekerja (Solidaritas Perempuan, 2010). Namun, sebenarnya keduanya tidak 

saling terlepas antarsatu sama lain. Solidaritas Perempuan (2010) menyatakan 

bahwa minimnya kebijakan terkait BMI di negara penempatan juga disebabkan 

oleh adanya ketimpangan antara Indonesia sebagai negara pengirim dan negara 

penempatan. Ketimpangan ini merujuk pada posisi tawar Indonesia, dimana 

Indonesia sebagai negara pengirim seringkali harus mengalah dengan negara 

penempatan. Dengan kata lain, pemerintah Indonesia cenderung menjadi 

subordinat dari negara penempatan agar negara penempatan mau menerima dan 

mempekerjakan BMI (Solidaritas Perempuan, 2010). Oleh karenanya, BMI kerap 

kali dianggap sebagai komoditas, dimana pemerintah cenderung lebih berfokus 

pada kebijakan mengenai penempatan BMI untuk mendapatkan remitansi 

dibandingkan dengan kebijakan mengenai perlindungan BMI (Susilo, 2016). Hal 

ini mengingat bahwa pemerintah Indonesia bergantung pada remitansi yang 

dihasilkan oleh BMI sebagai salah satu pilar dari pembangunan ekonomi Indonesia 

(Nurchayati, 2010). Remitansi BMI per-Oktober 2016 adalah sebesar US$ 7,7 

miliar atau Rp 97 triliun (Kompas online, 10 Januari 2017). 

Besarnya jumlah BMI dan juga kontribusi mereka terhadap perekonomian 

Indonesia sayangnya tidak diiringi dengan upaya pemerintah untuk memberikan 

perlindungan bagi mereka. Akibatnya, selama ini pemerintah berusaha untuk 

menangguhkan titel Pahlawan Devisa kepada para BMI sebagai cara untuk 

menetralisasi kegagalan mereka dalam menciptakan perlindungan bagi para buruh 
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migran. Eksploitasi, kekerasan, hingga perlakuan buruk lainnya yang BMI alami 

pun kemudian dianggap normal mengingat peran yang pemerintah lekatkan kepada 

mereka sebagai ‘pahlawan’—karena pahlawan memang harus berjuang, bahkan 

mati jika perlu, untuk membangun negaranya (Nurchayati, 2010: 152-153). 

Kebijakan yang tidak berfokus pada perlindungan BMI pun kemudian menjadikan 

BMI rentan terhadap berbagai pelanggaran HAM. 

Penulis pun kemudian tertarik untuk meninjau aktivisme BMI yang 

dilakukan melalui Facebook. Aktivisme dalam hal ini merujuk pada berbagai 

aktivitas yang dilakukan oleh aktivis BMI guna menuntut adanya perubahan, 

utamanya terkait kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan BMI. Penulis 

memilih untuk berfokus pada aktivisme BMI melalui media sosial karena media 

sosial memungkinkan aktivis untuk melakukan mediasi diri (self-mediate) dan juga 

menyediakan kesempatan bagi kelompok-kelompok subordinat untuk melampaui 

kontrol negara dan media massa arus utama dalam membentuk identitas kolektif 

alternatif (Cammaerts, 2015). Kesempatan yang diberikan media sosial ini menjadi 

poin penting yang tak bisa luput dari perhatian ketika berbicara mengenai BMI, 

yang oleh negara maupun media arus utama kerap digambarkan sebagai ‘pahlawan 

devisa’ dan ‘korban’ (Nurchayati, 2010: 25). 

Cammaerts (2007) mendefinisikan aktivisme sebagai praktik perjuangan 

untuk meraih perubahan yang bisa disebabkan oleh adanya kecenderungan dan 

tujuan untuk menentang atau mengupayakan perubahan. Sementara itu, Smith 

(dalam Sommerfeldt, 2013: 349) mendefinisikan aktivisme sebagai sebuah proses 

dimana sekelompok orang menekan organisasi atau institusi lainnya untuk 

mengubah kebijakan, praktik, serta kondisi yang oleh aktivis dianggap problematis. 

Aktivisme menurut Harlow (2011: 228) juga meliputi aksi kolektif, yang oleh Tilly 

(dalam Harlow, 2011: 228) didefinisikan sebagai aksi bersama untuk mencapai 

tujuan yang sama, seperti aksi protes, petisi, serta kampanye, yang dapat dianggap 

sebagai bagian dari gerakan ataupun hanya sebagai a one-time event. Namun, 

Cammaerts (2007) menolak anggapan bahwa bahwa aktivisme merupakan sinonim 

dari aksi lagsung. Definisi yang dihadirkan oleh Asef Bayat (dalam Baybars-
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Hawks, 2015: 52) pun telah mencakup berbagai definisi yang telah penulis sebutkan 

sebelumnya: 

Activism refers to any kind of human activity—individual or collective, institutional 

or informal—that aims to engender change in people’s lives. As an antithesis of 

passivity, ‘activism’ includes many types of activities, ranging from survival strategies 

and resistance to more sustained forms of collective action and social movements. 

Perkembangan teknologi dengan hadirnya Internet pun telah 

memungkinkan aktivisme untuk dilakukan secara online (Baybars-Hawks, 2015: 

52). Sandor Vegh (2003: 71) menyatakan bahwa aktivis saat ini mampu 

memanfaatkan teknologi serta teknik yang dihadirkan oleh Internet untuk mencapai 

tujuan tradisional mereka. Ia menyatakan bahwa strategi aktivis dalam hal ini dapat 

dibagi menjadi Internet-enhanced yakni penggunaan Internet untuk meningkatkan 

teknik-teknik advokasi tradisional serta Internet-based dimana Internet digunakan 

oleh aktivis untuk aktivitas-aktivitas yang hanya mungkin dilakukan secara online 

(Vegh, 2003: 72). Vegh (2003: 72-73) kemudian membagi aktivisme online ke 

dalam tiga kategori; a) awareness/advocacy (kesadaran/advokasi), dimana Internet 

digunakan untuk meningkatkan kesadaran publik terkait suatu cause yang 

dilakukan dengan menyebarkan informasi terkait peristiwa atau isu-isu yang tidak 

diberitakan/kurang diberitakan oleh saluran informasi tradisional hingga upaya 

mengorganisir maupun memobilisasi aksi, b) organization/mobilization 

(organisasi/mobilisasi) yakni Internet digunakan untuk melakukan mobilisasi, yang 

dapat dilakukan dalam tiga cara, yakni dengan menyebarkan; 1) ajakan untuk 

melakukan aksi offline; 2) ajakan untuk melakukan aksi online yang umumnya 

dilakukan secara online; dan 3) ajakan untuk melakukan aksi online, dan c) 

action/reaction (aksi/reaksi) yang merujuk pada aktivitas hacktivism. 

Tak hanya berhenti di Internet saja, Cammaerts (2015) melihat bahwa media 

sosial telah memiliki peranan dalam aktivisme. Cammaerts (2015) juga 

menganggap bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) 

termasuk di dalamnya media sosial dalam praktik komunikatif aktivis dapat dibagi 

menjadi dua, yakni praktik yang didukung oleh ICT/media sosial dan praktik yang 

berbasis pada ICT/media sosial. Selain itu, Cammaerts (2015) juga membagi fungsi 
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dan peran media sosial dalam memenuhi kebutuhan aktivis dan aktivisme ke dalam 

dua kategori, yakni peran internal/inward/ke dalam dan eksternal/outward/ke luar. 

i) Internal/inward 

a) Organisasi dan koordinasi; organisasi internal lebih efisien melalui 

komunikasi internal yang termediasi oleh media sosial dan juga mampu 

dilakukan melampaui batas-batas negara. 

b) Debat internal dan pengambilan keputusan; media sosial menghadirkan 

wadah bagi terjadinya deliberasi online. 

ii) Eksternal/outward 

a) Mobilisasi dan rekrutmen 

b) Pembentukan saluran komunikasi alternatif yang independen; media 

sosial memungkinkan aktivis untuk melakukan mediasi diri atau self-

mediation dengan mendistribusikan tujuan serta framing gerakan 

dengan lebih mudah. Self-mediation menurut Cammaerts (2012) 

dilakukan dengan mendistribusikan pembingkaian serta interpretasi 

gerakan terhadap suatu isu melalui saluran komunikasi yang 

independen seperti media sosial. Produksi artefak aksi protes menurut 

Cammaerts (2012) merupakan bagian penting dalam proses self-

mediation, yakni dengan mendokumentasikan aksi protes yang mereka 

lakukan untuk kemudian disebarluaskan melalui media sosial mereka 

sehingga memperluas arsip serta representasi diri dari aksi protes yang 

dilakukan. 

c) Strategi perlawanan; media sosial digunakan sebagai instrumen untuk 

melakukan aksi langsung, contohnya yakni sousveillance—

pengawasan terhadap pengawas atau pengatasan dari bawah ke atas. 

Dengan kata lain, pengawasan ini dilakukan oleh masyarakat atau 

aktivis kepada negara atau tokoh-tokoh publik. Konsep sousveillance 

dikembangkan oleh Steve Mann, yang digunakan untuk merujuk pada 

pengawasan terbalik menggunakan alat-alat maupun teknologi tertentu 

untuk mengamati mengawasi pengawas organisasional (Allmer, 2011: 

577). Menurut Thomas Mathiesen (dalam Allmer,  2011: 575), 
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sousveillance mampu terjadi pada masyarakat modern akibat adanya 

masyarakat synopticon yang merupakan lawan dari konsep panopticon 

milik Foucault. Jika bagi Foucault yang berlaku adalah ‘the few 

watching the many’ atau yang sedikit, dalam hal ini pengawas, 

mengawasi yang banyak, kini synopticon juga berlaku, yang berarti ‘the 

many watching the few’ atau yang banyak mengawasi yang sedikit, 

dalam hal ini pengawas. Sehingga, dengan kata lain, hal ini 

memungkinkan pengawasan dari bawah ke atas. Cammaerts (2013) 

menjelaskan bahwa aksi langsung ini mungkin untuk dilakukan dengan 

menggunakan kamera atau telpon genggam yang terhubungkan dengan 

media sosial. Media sosial kemudian digunakan untuk 

mendistribusikan konten yang diunggah oleh aktivis yang kemudian 

berpotensi untuk menjadi viral dan juga diangkat oleh media.  

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus dalam 

penelitian ini, yakni dengan melakukan wawancara mendalam guna mengumpulkan 

data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dengan narasumber meliputi 

aktivis BMI yang berdomisili di Indonesia dan aktivis BMI di Hong Kong. Penulis 

juga melakukan observasi partisipan pada akun-akun Facebook aktivis BMI.  

Penulis mengumpulkan data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait BMI dan 

aktivisme BMI guna memperdalam analisis penulis. Dengan begitu, diharapkan 

penulis mampu mengeksplorasi aktivisme BMI yang dilakukan melalui media 

sosial, sesuai dengan tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini. 

 

PEMBAHASAN 

Membangun Kesadaran (Awareness) BMI melalui Penyebaran Informasi di 

Facebook 

Hasil wawancara penulis dengan kelima aktivis BMI menunjukkan bahwa 

penggunaan Facebook dalam aktivisme BMI utamanya ditujukan untuk 

memberikan informasi kepada BMI. Tersedianya informasi yang dapat diakses oleh 

BMI dianggap menjadi hal penting yang dapat mendukung BMI untuk terlibat 

dalam berbagai gerakan BMI. Erwiana Sulistyaningsih (Erwiana) selaku pengurus 
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pusat organisasi Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (Kabar Bumi) 

menyatakan bahwa dengan memberikan informasi kepada BMI, BMI diharapkan 

mampu menjadi ‘kritis’ dan menyadari bahwa ‘buruh migran juga bisa menuntut 

hak-hak (mereka)’ hingga ‘melawan kalau ada penindasan’ (Erwiana 

Sulistyaningsih, wawancara, 2017). Dengan begitu, diseminasi informasi melalui 

Facebook pun ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran BMI akan hak-hak mereka 

baik sebagai buruh migran maupun sebagai WNI. 

Hal yang sama juga diutarakan oleh Sring Atin (Sring), ketua Indonesian 

Migrant Workers Union (IMWU) Hong Kong yang juga merupakan Koordinator 

Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI). Sring menyatakan bahwa ketidaktahuan 

BMI akibat minimnya informasi yang dapat mereka akses, atau yang bahkan 

menurutnya sengaja tidak disalurkan kepada BMI, menyebabkan BMI menjadi 

‘takut, tidak percaya diri’ serta ‘tidak berani melawan’ (Sring Atin, wawancara, 

2017). Di negara penempatan pun, minimnya informasi yang ia dapatkan pada awal 

masa kerjanya di Hong Kong pada tahun 2002 membuat dirinya takut untuk 

melawan dan melaporkan perilaku tidak menyenangkan yang ia terima dari 

majikannya. Kesadaran BMI yang berusaha ditingkatkan oleh aktivis BMI pun tak 

hanya berkaitan dengan hak BMI, namun juga terkait kebijakan yang melingkupi 

mereka. Sementara itu, Abdul Rahim Sitorus (Rahim), Koordinator Advokasi Pusat 

Sumber Daya Buruh Migran, menyatakan bahwa penyebaran informasi melalui 

Facebook dilakukan guna ‘mempengaruhi bukan hanya orang-perorang, tapi juga 

kawan-kawan aktivis yang di luar negeri misalnya di Hong Kong, Taiwan’ agar 

BMI mampu memahami aturan hukum yang melingkupi mereka, serta juga 

membela dan memperjuangkan hak mereka (wawancara, 2017). Informasi, 

utamanya terkait aturan hukum yang melingkupi BMI, menurut Rahim juga perlu 

disebarkan agar BMI di negara penempatan mau menuntut perubahan terkait 

kebijakan yang dianggap merugikan serta tidak memenuhi kebutuhan mereka. 

Rahim menyatakan bahwa hal ini ia lakukan mengingat selama ini, aktivis BMI di 

negara penempatan cenderung menuntut perubahan dengan menggunakan 

pendekatan politis, sementara pendekatan hukum diabaikan. 
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Diseminasi informasi melalui Facebook kemudian oleh aktivis BMI 

dianggap penting untuk dilakukan mengingat minimnya informasi yang mampu 

diakses oleh BMI di negara penempatan. Hadirnya media diseminasi informasi 

seperti Facebook Page (laman) rupanya masih belum dimaksimalkan oleh sumber-

sumber informasi resmi ini (wawancara dengan Aiyu, 2017). Aktivis BMI 

kemudian juga menganggap diseminasi informasi melalui Facebook perlu 

dilakukan karena tidak semua BMI dibekali oleh informasi terkait hak-hak mereka 

sebelum keberangkatan mereka ke negara penempatan. Aktivis BMI menyatakan 

bahwa BMI sengaja tidak diberikan informasi oleh PJTKI (wawancara dengan 

Sring Atin, 2017) dan bahwa hal ini kemudian akan berdampak buruk pada BMI di 

negara penempatan. Hal ini juga tercatat dalam Catatan Penanganan Kasus Buruh 

Migran Perempuan Pekerja Rumah Tangga (BMP-PRT) Tahun 2005-2009 yang 

dirilis oleh organisasi Solidaritas Perempuan pada tahun 2010. Farbenblum et al. 

(2013) juga menganggap hal ini sebagai sebuah masalah karena jika calon BMI 

tidak mendapatkan informasi selama masa pra-penempatan, maka informasi 

tersebut tidak akan mudah untuk diakses di negara penempatan. 

Diseminasi informasi melalui Facebook juga dilakukan mengingat tidak 

semua BMI mampu bergabung dalam organisasi BMI di negara penempatan. 

Padahal, organisasi bagi aktivis BMI memiliki peranan penting dalam memberikan 

edukasi serta informasi kepada BMI sehingga mampu menumbuhkan kesadaran 

BMI yang dibutuhkan agar mereka mau berpartisipasi dalam gerakan BMI. 

Diseminasi informasi melalui Facebook pun juga ditujukan untuk membangun 

kesadaran BMI untuk berorganisasi. Maesaroh (dalam wawancara, 2017) 

menyatakan bahwa dalam organisasi, BMI diberikan ‘pengetahuan’ serta 

‘pendidikan hukum yang ditawarkan terkait hukum perburuhan’. Namun, 

keleluasaan untuk berorganisasi ini tidak dimiliki oleh setiap BMI, utamanya BMI 

yang bekerja dalam ranah domestik. Tidak adanya hari libur serta jam kerja dan jam 

istirahat yang tidak teregulasi menjadi hambatan bagi BMI dalam berorganisasi, 

selain bahwa berbagai negara penempatan juga tidak memberikan izin resmi bagi 

BMI untuk berorganisasi. 
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Penulis melihat bahwa aktivis BMI menggunakan Facebook sebagai media 

alternatif mereka. Penulis melihat bahwa Facebook memiliki peranan penting bagi 

aktivis BMI yang tidak mampu mendapatkan ruang di media massa arus utama. 

Kalaupun pemberitaan dilakukan, menurut aktivis BMI, pemilihan serta 

pembingkaian informasi pada umumnya tidak didasarkan pada pembingkaian serta 

interpretasi aktivis BMI terhadap isu yang diangkat tersebut. Keberadaan Facebook 

sebagai media alternatif yang memungkinkan produksi serta distribusi pesan untuk 

dilakukan oleh siapa saja kemudian dimanfaatkan oleh aktivis BMI guna mencapai 

tujuan di atas. Aktivis BMI menggunakan media alternatif untuk membingkai 

informasi sesuai dengan interpretasi aktivis secara individu maupun organisasi 

terhadap suatu situasi atau isu yang tengah melingkupi BMI. Erwiana, misalnya 

saja, menyebutkan bahwa Facebook ‘lebih buat mengungkapkan statement, 

propaganda, menaikkan isu’ (wawancara, 2017). Dengan kata lain, aktivis BMI 

menggunakan Facebook guna menyebarkan informasi yang diolah sedemikian rupa 

dengan tujuan untuk mempromosikan cara pandang tertentu terkait suatu isu kepada 

BMI. 

Rahim menyatakan bahwa informasi yang ia hadirkan melalui Facebook 

selama ini didasarkan pada penafsirannya sendiri terhadap aturan hukum yang ada 

dalam kaitannya dengan suatu situasi atau isu yang tengah melingkupi BMI 

(wawancara, 2017). Aiyu (wawancara, 2017) juga menjelaskan kepada penulis 

bahwa selama ini informasi yang ia hadirkan di Facebook merupakan hasil kajian 

yang ia lakukan bersama rekan-rekannya di organisasi terhadap kebijakan BMI 

yang dikeluarkan oleh pemerintah yang ditujukan untuk ‘menguak fakta’ bahwa 

‘memang ada kelemahan-kelemahan dari sistem-sistem yang diciptakan 

pemerintah, dan itu sangat merugikan buruh migran’ (wawancara, 2017). Hal ini 

kemudian berbeda dengan informasi serta berita yang dihadirkan oleh media massa 

yang menurut aktivis BMI cenderung tidak berpihak kepada BMI dan hanya 

menghadirkan pandangan kelompok elit saja. Media sosial seperti Facebook yang 

dimanfaatkan sebagai media alternatif mudah digunakan oleh aktivis BMI karena 

tidak membutuhkan biaya yang besar. 
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Mobilisasi melalui Facebook: Ajakan Aksi (A Call for Action) dan Self-

Mediation 

Hasil wawancara penulis dengan kelima aktivis BMI menunjukkan bahwa 

untuk mencapai perubahan yang diinginkan, gerakan BMI tidak bisa hanya 

dilakukan melalui Facebook saja. Mobilisasi partisipan untuk turut berpartisipasi 

dalam berbagai aksi ini kemudian diperlukan mengingat upaya untuk memengaruhi 

pembuat kebijakan umumnya bergantung pada kekuatan yang diperlihatkan oleh 

gerakan, salah satunya yakni dengan menunjukkan besarnya jumlah partisipan di 

dalamnya (della Porta, 2013). Upaya mobilisasi pun dilakukan oleh aktivis BMI 

melalui Facebook, dengan tujuan yakni ‘agar kawan-kawan BMI tahu tentang 

aktivitas yang kita lakukan dan bisa bergabung’ (Maesaroh, wawancara, 2017). 

Sandor Vegh (2003) menyatakan bahwa mobilisasi merupakan salah satu kategori 

aktivisme yang dapat dilakukan secara online dengan cara menyebarkan ajakan 

kepada orang lain untuk mengambil aksi baik secara offline, online, hingga aksi 

online yang umumnya dilakukan secara offline. 

Selama melakukan observasi partisipan, penulis menemukan bahwa aktivis 

BMI menggunakan status Facebook mereka untuk mengajak BMI bergabung dalam 

aksi protes di Hong Kong. Ajakan ini tidak hanya tertuang dalam bentuk tulisan, 

namun juga dalam bentuk poster hingga video dan menghadirkan berbagai 

informasi—mulai dari penyelenggara aksi, informasi terkait lokasi dan waktu 

diselenggarakannya aksi, serta juga informasi tambahan lainnya seperti  dresscode 

yang akan digunakan saat menjalankan aksi. Selain itu, status hingga poster ini juga 

menyertakan nomor handphone dari koordinator aksi. Dengan kata lain, pengurus 

pusat organisasi lah yang pada umumnya melakukan koordinasi terkait aksi protes 

yang hendak dilakukan dengan memanfaatkan Conference Call, sebelum akhirnya 

informasi ini disebarkan kepada anggota: 

Sebenernya karena kondisi kerja dan kondisi pertemuan, kita kan ketemu nya hari 

Minggu saja. Hari Minggu itu sudah banyak kegiatan. Kita membahas dalam skala 

besar... Jadi kalo Minggu, diadakan telepon itu kan megkoordinasi lebih menfinalkan 

kebutuhan dan  penugasan.... Iya (koordinasi) lebih ke pengurus ranting. sama saja ya 

alurnya. Mereka setelah rapat dengan seluruh pengurus ATKI, mereka membagikan 

informasi.... dengan anggotanya. (Maesaroh, wawancara, 2017) 
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Untuk itu, diperlukan sebuah media yang mampu mensirkulasikan 

informasi ini dengan cepat. Meski tiap-tiap organisasi pada umumnya telah 

memiliki grup organisasi di WhatsApp, Facebook menjadi media penyebaran yang 

paling sering digunakan karena mampu mencapai lebih banyak BMI di luar 

organisasi. Penyebaran informasi terkait aksi protes melalui Facebook pun 

dilakukan mengingat Facebook merupakan media sosial yang paling sering 

digunakan oleh BMI di Hong Kong (Sring Atin, wawancara, 2017). Tuntutan-

tuntutan yang akan dilayangkan dalam aksi pun turut dituliskan dalam status 

sehingga mampu memberikan gambaran kepada BMI mengenai pentingnya aksi ini 

dilakukan serta apa saja hal-hal yang diharapkan untuk diperoleh melalui aksi 

protes ini, atau dengan kata lain tujuan dari diselenggarakannya aksi protes ini. 

Selain tuntutan, target dari aksi protes ini pun turut diinformasikan. Informasi ini 

dibingkai melalui interpretasi aktivis BMI terhadap suatu isu atau situasi yang 

mereka tengah hadapi. 

Selain melalui ajakan untuk melakukan aksi offline seperti yang telah 

dijelaskan di atas, mobilisasi secara online juga dilakukan dengan membuat ajakan 

untuk melakukan aksi online yang pada umumnya dilakukan secara offline (Sandor 

Vegh, 2003). Hal ini dimungkinkan seiring dengan berkembangnya teknologi 

komunikasi dan informasi saat ini. Misalnya saja, penandatanganan petisi yang 

umumnya dilakukan secara offline kini telah mampu dilakukan secara online 

dengan hadirnya situs web petisi seperti change.org dengan slogannya, ‘Wadah 

Dunia untuk Perubahan’. Meski aktivis BMI masih menggunakan petisi offline 

sebagai alat untuk mencapai perubahan yang diinginkan, petisi offline memiliki 

batasan-batasannya tersendiri. Hal ini berbeda dengan petisi online yang mampu 

diakses dengan mudah oleh siapapun tanpa batasan ruang maupun waktu. Bahkan, 

petisi online juga berpotensi untuk ditandatangani oleh simpatisan BMI serta publik 

yang lebih luas di luar komunitas BMI. Aktivis BMI yang tergabung dalam JBMI 

pun turut memaksimalkan penggunaan situs web change.org untuk mengumpulkan 

tanda tangan virtual: 

Karena kita tidak bisa mengjangkau lewat offline maka kita juga membuat petisi 

online agar mereka yang tidak bisa kita temui atau tidak libur bisa berpartisipasi 

mendukung petisi kami. (Maesaroh, wawancara, 2017) 
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Hasil observasi partisipan dan wawancara mendalam yang telah penulis 

lakukan menunjukkan bahwa aktivis BMI juga menyebarkan press release dan 

statement atau pernyataan sikap mereka terhadap suatu isu atau situasi yang 

nelingkupi BMI melalui akun Facebook mereka. Press release dan statement ini 

pada umumnya berisikan isu yang tengah berkembang seputar BMI, interpretasi 

serta pernyataan sikap organisasi BMI terhadap isu tersebut, serta tindakan apa 

yang selanjutnya akan dilakukan oleh BMI dalam menanggapi isu ini. Hal ini 

menunjukkan bahwa aktivis BMI melakukan self-mediation, yakni dengan 

mendistribusikan pembingkaian serta interpretasi gerakan terhadap suatu isu 

melalui saluran komunikasi yang independen (Cammaerts, 2012). Produksi artefak 

aksi protes ini menurut Cammaerts (2012) merupakan bagian penting dalam proses 

self-mediation. Aktivis dalam hal ini mendokumentasikan aksi protes yang mereka 

lakukan untuk kemudian disebarluaskan melalui media sosial mereka sehingga 

memperluas arsip serta representasi diri dari aksi protes yang dilakukan 

(Cammaerts, 2012). Aktivis BMI pun mampu menghadirkan sisi lain dari BMI yang 

menurut mereka belum mampu dihadirkan oleh media massa arus utama. Melalui 

Facebook, dokumentasi kegiatan dalam bentuk teks, foto, serta video yang mereka 

produksi sendiri kemudian diunggah dan didistribusikan melalui laman organisasi 

dan juga akun pribadi aktivis BMI. Hal ini dilakukan mengingat minimnya 

pemberitaan media massa terhadap kegiatan aktivis BMI, padahal visibilitas yang 

bertujuan untuk mengenalkan gerakan kepada publik diperlukan guna mencapai 

perubahan yang diinginkan (Hepburn, 2013: 10). Informasi terkait aksi protes yang 

telah diselenggarakan ini kemudian juga berpotensi menjadi bahan pertimbangan 

bagi potential participants untuk mengikuti aksi-aksi protes selanjutnya. 

Sousveillance melalui Facebook: Pengawasan terhadap Pengawas 

Aktivisme BMI melalui Facebook juga dilakukan dengan aksi langsung 

sousveillance, yakni dengan melakukan pengawasan terhadap pemegang otoritas. 

Aktivis BMI melalui Facebook mengajak BMI untuk merekam dan mengambil foto 

pemegang otoritas yang melakukan penyelewengan wewenang. Dalam melakukan 

sousveillance, BMI tidak hanya sekadar mengawasi para pemegang otoritas, namun 

juga merekam tindakan para pemegang otoritas ini dan menyebarluaskannya. 
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Facebook menjadi wadah bagi aktivis BMI untuk mensirkulasikan teks, foto, 

hingga video yang menunjukkan penyelewengan wewenang pemegang otoritas ini. 

Dengan begitu, BMI di berbagai negara penempatan pun mampu mengetahui tindak 

penyelewengan wewenang yang dilakukan oleh pemegang otoritas tanpa harus 

melihatnya secara langsung. Sousveillance pun ditujukan untuk memobilisasi BMI 

agar berani membela hak mereka dan juga melakukan perlawanan terhadap 

pemegang otoritas yang melakukan penyelewengan wewenang. Salah satunya 

yakni dalam kasus pencegahan keberangkatan BMI di berbagai bandara Indonesia 

akibat tidak memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). 

Bagi aktivis BMI, Facebook mampu menghadirkan wadah bagi mereka 

untuk memengaruhi pembuat kebijakan, yakni dengan memviralkan konten sebagai 

salah satu strategi mereka. Hal ini diutarakan oleh Aiyu Nara Saputro (Aiyu) selaku 

pengurus pusat IMWU Hong Kong sebagai berikut: 

Viral itu penting, karena bagaimana informasi kita itu mendapatkan reaksi dari pejabat terkait. 

Karena kalo nggak viral mereka nggak akan merespon. Seperti kasus korban KTKLN kemarin. 

Jadi media sosial itu memiliki kekuatan untuk membuat pejabat-pejabat terkait itu melihat ke 

bawah, bahwa ini lho yang terjadi. Karena kalo hanya laporan sekadar laporan saja sekadar 

adminstrasi saja mereka itu cenderung mengabaikan. (Aiyu Nara Saputro, wawancara, 2017) 

 Rahim (dalam wawancara, 2017) juga menyatakan bahwa dengan 

‘meramaikan’ kasus pencegahan keberangkatan di Facebook ini, petugas-petugas 

yang bersangkutan tidak akan lagi melakukan hal yang sama di kemudian hari. 

Namun, memviralkan konten ini tidak hanya ditujukan untuk memastikan bahwa 

praktik ini tidak akan lagi dilakukan oleh petugas imigrasi maupun BNP2TKI di 

lapangan, melainkan ada tujuan yang lebih besar yang ingin dicapai, yakni untuk 

memengaruhi pembuat kebijakan. Bagi Rahim, banyaknya jumlah likes terhadap 

konten sousveillance di Facebook mampu memengaruhi pembuat kebijakan 

dalam mengambil keputusan nantinya: 

Karena kita memviralkan itu kan tujuannya untuk mencari pengaruh. Ada kesamaan 

tujuan, dan tahu, supaya paling tidak ketika viral itu kan ada like-nya, like itu 

memengaruhi pembuat kebijakan. ‘Wah ini banyak ini, saya bisa diserang semua 

orang ini’. Kan viral ini tujuannya untuk memengaruhi pembuat kebijakan. (Abdul 

Rahim Sitorus, wawancara, 2017) 

Masih berhubungan dengan strategi menyebarluaskan konten untuk 

memengaruhi pembuat kebijakan, Sring menyatakan bahwa dengan menyebarkan 

atau bahkan secara real-time menyiarkan tindakan pencegahan keberangkatan ini, 
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BMI mampu menghadirkan bukti pada BNP2TKI untuk menuntut agar kasus 

tersebut ditindaklanjuti: 

Dan akhirnya juga lewat media Facebook, mudah bagi kita untuk menunjukkan bukti 

ke pemerintah. Misalkan ada kejadian orang yang posting di Facebook tentang 

KTKLN, nah kita serahkan ke pemerintah. Misalkan ke BNP2TKI, mau tidak mau 

mereka bertindak kan. Mau gimana lagi wong ada kenyataannya. Dan apalagi 

Facebook sekarang bisa live. Jadi orang akan melihat langsung kejadiannya. (Sring 

Atin, wawancara, 2017) 

Selain itu, sirkulasi konten di Facebook yang tak mampu dikontrol oleh 

pemegang otoritas kemudian juga berpotensi untuk menarik perhatian media massa. 

Pemberitaan media massa terkait sousveillance yang dilakukan dalam aktivisme 

BMI kemudian berpotensi memenuhi fungsi validasi gerakan.  

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis jabarkan pada BAB III, penulis 

menyimpulkan bahwa aktivisme BMI melalui Facebook dilakukan dengan 

menyebarkan informasi guna menciptakan kesadaran BMI. Aktivis BMI 

memanfaatkan Facebook sebagai media alternatif. Aktivis BMI juga menggunakan 

Facebook untuk melakukan upaya mobilisasi dengan menyebarkan ajakan 

langsung untuk melakukan aksi offline maupun online dan juga melalui self-

mediation. Facebook juga dimanfaatkan dengan melakukan aksi langsung, yakni 

dengan melakukan sousveillance. Aktivis BMI melakukan pengawasan terhadap 

pemegang otoritas atau pengawas dengan menyebarluaskan teks, foto, hingga video 

yang menunjukkan adanya penyelewengan wewenang. Hal ini dilakukan sebagai 

upaya untuk memengaruhi pembuat kebijakan dan mengubah kebijakan yang 

merugikan mereka. Dengan begitu, Facebook tidak hanya digunakan untuk 

menyebarkan informasi dan mendukung aksi langsung yang aktivis lakukan, 

melainkan wadah bagi aktivis BMI untuk melakukan aksi langsung itu sendiri. 
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