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Abstrak 

Keberadaan internet dan web 2.0 tidak hanya membuat orang-orang aktif dalam 

mengkonsumsi konten media, tetapi mereka juga aktif berpartisipasi dalam 

memproduksi berbagai konten kreatif. Berbeda dari kebanyakan orang di 

Indonesia yang memilih aktif melakukan aktivitas untuk bergabung dalam 

berbagai situs jejaring sosial. Terdapat sejumlah orang yang memilih aktif 

berpartisipasi dalam situs ensiklopedia online, Wikipedia Bahasa Indonesia. 

Kondisi tersebut mendorong orang-orang ini melakukan berbagai aktivitas untuk 

mengembangkan budaya partisipasinya. Partisipasi aktif orang-orang yang 

tergabung dalam Wikipedia Bahasa Indonesia merupakan praktik penuh makna 

yang melalui proses panjang dan untuk memahaminya kita harus menganalisisnya 

dalam konteks sosial dan historis konsumsi dan produksinya. Tidak hanya sebagai 

praktik yang penuh makna saja namun partisipasi aktif orang-orang yang 

tergabung dalam Wikipedia Bahasa Indonesia mampu menumbuhkan dan 

mengembangkan seperangkat kemampuan baru. Studi ini ingin mengkaji 

mengenai bagaimana aktivitas konsumsi dan produksi dalam proses 

pengembangan partisipasi aktif orang-orang yang berkolaborasi mengembangkan 

pengetahuan dalam Wikipedia Bahasa Indonesia. Serta lebih jauh untuk 

mengetahui bagaimana seperangkat kemampuan baru tersebut dapat 

dikembangkan dalam aktivitas konsumsi dan produksi mereka. Studi ini 

menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode etnografi. Dibantu dengan teori 

Budaya Partisipasi milik Jenkins, Sirkuit Budaya milik Hall, dan teori Literasi 

Baru milik Rasool, studi ini menghasilkan dua tipologi netizen berdasarkan 

budaya partisipasi dan literasi barunya, yaitu driven netizen dan autonomous 

netizen. 

Kata Kunci: budaya partisipasi, literasi baru, netizen, wikipedia bahasa 

Indonesia, cultural studies 

 

Abstract 

The existence of internet and web 2.0 not only caused people active in consuming 

various media content but also active in producing various creative content. 

Different from most Indonesian people who choose to engage in various social 

network. There are a number of people who choose to actively participate in free 

online encyclopedia site, Indonesian Wikipedia. These conditions encourage these 
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people to engage in various activities to develop a participatory culture. The 

actively participation in Indonesian Wikipedia is a meaningful practice through a 

long process and to understand it we must analyze in its the social and historical 

context of consumption and production. Not only as a meaningful practice. The 

actively participation of people in Indonesian Wikipedia developed a set of new 

skills. This study wanted to know how consumption and production process of 

people who collaborate to develop knowledge in Indonesian Wikipedia. 

Furthermore also wanted to know how these new skills can be developed in their 

consuming and producing activities. This study used a qualitative approach and 

virtual ethnography methodology with cultural studies perspective. Used Jenkins's 

Participatory Culture theory, Hall's Circuit Culture theory, and Rasool’s New 

Literacy theory, this study produced two netizen typologies based on their 

participatory culture and new literacy, driven netizen and autonomous netizen.  

Keywords: participatory culture, new literacy, netizen, Indonesian wikipedia, 

cultural studies 

 

1. Pendahuluan 

Keberadaan internet dan web 2.0 tidak hanya membuat orang-orang aktif 

dalam mengonsumsi konten media, tetapi mereka juga aktif berpartisipasi dalam 

memproduksi berbagai konten kreatif. Berbeda dari kebanyakan orang di 

Indonesia yang memilih aktif melakukan aktivitas untuk bergabung dalam 

berbagai situs jejaring sosial seperti facebook dan twitter. Terdapat sejumlah 

orang yang memilih aktif berpartisipasi dalam situs ensiklopedia online, 

Wikipedia Bahasa Indonesia. Tidak hanya membaca artikel, mereka juga aktif 

menulis, menyunting, atau memperbaiki artikel di dalamnya. Sebagai 

ensiklopedia, suntingan atau artikel yang ditulis haruslah berdasarkan sumber atau 

referensi yang seakurat mungkin. Itu artinya, orang-orang yang aktif berpartisipasi 

ini harus banyak membaca atau memiliki banyak referensi bacaan. Selain itu 

terdapat pula seperangkat aturan lain yang harus ditaati demi menjaga kualitas 

artikel dan hubungan komunitas didalamnya. Kondisi tersebut mendorong orang-

orang ini melakukan berbagai aktivitas untuk mengembangkan budaya 

partisipasinya. Hal itulah yang menarik peneliti untuk mengetahui proses 

pengembangan partisipasi aktif orang-orang yang tergabung dalam situs 

Wikipedia Bahasa Indonesia. Sebelumnya juga telah terdapat beberapa penelitian mengenai budaya partisipasi. Penelitian yang dilakukan oleh Mardiana berfokus pada budaya partisipasi fandom, yaitu komunitas penggemar komik.
3
 Komunitas tersebut  

Sebelumnya juga telah terdapat beberapa penelitian mengenai budaya 

partisipasi. Penelitian yang dilakukan oleh Mardiana berfokus pada budaya 

partisipasi fandom, yaitu komunitas penggemar komik.
4
 Komunitas 

tersebutmengembangkan aktivitas bersama yang bukan sekedar rekreasional 

namun sebagai sarana eksistensi dan aktualisasi diri. Sementara penelitian yang 

dilakukan oleh Pramithasari berfokus kepada mendeskripsikan empat bentuk 
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praktik budaya partisipasi di kalangan siswa sebagai net generation yang selalu 

terhubung dengan internet dan aktif menggunakan berbagai media sosial.
5
  Praktik 

budaya partisipasi tersebut membuka peluang pembelajaran peer-to-peer dan 

siswa turut mengembangkan berbagai kemampuan yang nantinya berguna di 

dunia kerja, serta memperkuat konsep kenegaraan. Berbeda dengan penelitian 

sebelumnya, penelitian ini ingin mengetahui lebih mendalam tentang proses 

pengembangan partisipasi aktif orang-orang yang tergabung dalam situs 

Wikipedia Bahasa Indonesia. Berbagai praktik yang dilakukan mereka bukanlah 

aktivitas yang terjadi begitu saja. Melainkan  praktik yang penuh makna pada 

momen konsumsi dan produksinya. Oleh sebab itu, secara lebih jauh penelitian ini 

hendak mengkaji mengenai bagaimana aktivitas konsumsi dan produksi dalam 

proses pengembangan partisipasi aktif orang-orang yang berkolaborasi 

mengembangkan pengetahuan dalam sebuah situs ensiklopedia online, Wikipedia 

Bahasa Indonesia.   

Banyaknya orang-orang yang tergabung dalam situs Wikipedia Bahasa 

Indonesia ternyata tidak sebanding dengan artikel yang dihasilkan.   Penghitungan 

statistik Wikipedia Bahasa Indonesia pada Mei 2014 menunjukkan jumlah orang 

yang tergabung di dalamnya sebanyak 726.308 orang dan jumlah artikel yang 

dihasilkan sebanyak 31.800 artikel per-tahun atau 87 artikel per-hari.
6
 Merujuk 

pada penelitian Zhao et al, sedikitnya partisipasi orang-orang yang tergabung 

dalam Wikipedia Bahasa Indonesia dikarenakan pengetahuan yang dimiliki 

merupakan hal yang mendasari banyak atau sedikitnya partisipasi yang orang-

orang lakukan.
7
 Tidak dipungkiri memang, aktivitas menulis bukanlah hal yang 

mudah bagi sebagian orang. Apalagi menulis artikel ala ensiklopedia yang harus 

memiliki referensi yang seakurat mungkin. Referensi tersebut tentunya didapatkan 

dari aktivitasnya membaca. 

Berbagai aktivitas yang dilakukan dan dikembangkan orang-orang dalam 

situs Wikipedia Bahasa Indonesia telah membentuk suatu budaya yang perlu 

dipahami secara lebih mendalam di mana aktivitas tersebut merupakan praktik 

penuh makna yang melalui proses panjang dan untuk memahaminya kita harus 

menganalisisnya dalam konteks sosial dan historis konsumsi dan produksinya. 

Perspektif cultural studies-lah yang dapat digunakan untuk memahami praktik 

yang penuh makna tersebut. Tidak hanya sebagai praktik yang penuh makna saja. 

Partisipasi aktif orang-orang yang tergabung dalam situs Wikipedia Bahasa 

Indonesia mampu mengembangkan seperangkat kemampuan baru.
8
 Oleh sebab 

itu, lebih jauh peneliti juga ingin mengetahui bagaimana kemampuan baru 

tersebut dapat dikembangkan dalam aktivitas konsumsi dan produksi mereka. 
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Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan keilmuan dalam ranah ilmu informasi dan perpustakaan. 

2. Metode Penelitian 

 Berrdasarkan judul penelitian maka peneliti memutuskan untuk melakukan 

penelitian kualitatif dengan metode etnografi dan perspektif cultural studies. 

Cultural studies etnografis yang terpusat pada eksplorasi kualitatif tentang nilai 

dan makna dalam konteks cara hidup, yaitu pertanyaan tentang kebudayaan, dunia 

kehidupan dan identitas.
9
 Diharapkan mampu mengungkap lebih jauh mengenai 

bagaimana berbagai aktivitas yang dilakukan orang-orang yang tergabung dalam 

situs Wikipedia Bahasa Indonesia untuk mengembangkan budaya partisipasinya 

mampu mendorong mereka mengembangkan seperangkat kemampuan baru. 

Sementara itu objek penelitian ini adalah orang-orang yang tergabung dalam situs 

Wikipedia Bahasa Indonesia dengan teknik penentuan informan menggunakan 

purposive sampling sehingga terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk 

menjadi informan. Kriteria tersebut adalah Informan adalah 1) orang yang 

memiliki akun dalam situs Wikipedia Bahasa Indonesia; 2) Informan terlibat aktif 

dalam berbagai kegiatan pengembangan pengetahuan sebagai konsumen sekaligus 

produsen dalam situs Wikipedia Bahasa Indonesia setidaknya selama enam bulan. 

Penelitian ini tidak mengambil regional tertentu di Indonesia sebab orang-orang 

yang tergabung dalam situs Wikipedia Bahasa Indonesia tersebar luas di berbagai 

wilayah dengan distribusi jumlah yang berbeda pada setiap daerah sehingga 

penelitian ini mencakup seluruh Indonesia. Tidak ada pula batasan mengenai usia 

atau latar belakang profesi informan. Hal tersebut juga bertujuan agar data yang 

diperoleh dapat lebih bervariasi. 

 

3. Tinjauan Pustaka 

Netizen dan Budaya Partisipasinya  

Penggunaan istilah netizen (Net Citizen) menurut Michael Hauben secara 

umum merujuk pada dua deskripsi, pertama merujuk pada siapapun yang 

menggunakan internet dan untuk apapun tujuannya, sekalipun hal tersebut negatif. 

Seiring dengan perkembangan kecanggihan teknologi, semakin banyak orang 

yang bergabung dengan komunitas media online dan berkontribusi terhadap 

pemeliharaan serta pengembangan dari berbagi kekayaan sosial yang luar biasa, 

ide-ide dan nilai netizenship melalui internet.
10

 Maka dari itu dapat dipahami 

bahwa netizen adalah kelompok masyarakat yang memutuskan untuk aktif 

mencurahkan waktu dan tenaganya secara suka rela untuk membuat jaringan. 

Berdasar pemaparan di atas maka orang-orang yang tergabung dalam situs 

Wikipedia Bahasa Indonesia selanjutnya disebut sebagai netizen. Didukung 

dengan adanya internet dan web 2.0, keberadaan netizen yang berangkat dari 

masyarakat biasa yang aktif menggunakan internet ini dapat turut aktif menjadi 

                                                           
9
 Chris Barker. 2004, op. cit. hlm. 29. 

10
 Ibid. 



pelaku dalam proses distribusi informasi yang dulunya dikuasai dan hanya dapat 

dilakukan oleh produsen. 

Partisipasi aktif netizen tidak terjadi secara alamiah begitu saja namun 

lebih dari itu. Partisipasi aktif tersebut merupakan suatu bentuk budaya konsumen 

yang bergerak maju, menolak konsumen pasif yang dikendalikan para kapitalis 

karena melalui partisipasi aktif tersebut setiap orang memiliki kesempatan untuk 

mengambil peran dalam proses produksi, diseminasi, dan interpretasi budaya yang 

disebut Jenkins sebagai budaya partisipasi.
11

 Cultural studies melihat hal ini 

sebagai praktik yang tidak pernah menjadi fenomena netral atau objektif, 

melainkan soal posisionalitas, soal darimana orang berbicara, kepada siapa, dan 

untuk tujuan apa.
12

 Oleh sebab itu diperlukan analisis dalam konteks sosial dan 

historis aktivitas konsumsi dan produksi netizen. Salah satu pendekatan yang 

digunakan dalam cultural studies yaitu etnografi. Pendekatan ini seringkali 

dikaitkan dengan pendekatan kulturalis dan menekankan pada pengalaman nyata. 

Terpusat pada eksplorasi kualitatif tentang nilai dan makna dalam konteks cara 

hidup, yaitu pertanyaan tentang kebudayaan, dunia kehidupan, dan identitas. 

Pendekatan empiris dan teoritis ini diwarisi dari antropologi yang berusaha 

membuat deskripsi terperinci dan analisis kebudayaan yang didasarkan atas kerja 

lapangan secara intensif. Pendekatan etnografi bertujuan menghasilkan deskripsi 

mendalam dari ranah penelitian ini yang merupakan bagian dari dunia virtual dan 

berkonsentrasi pada detail kehidupan netizen dalam situs Wikipedia Bahasa 

Indonesia, serta pada saat yang sama mengaitkannya dengan proses-proses sosial 

yang lebih luas, tidak hanya kehidupan mereka dalam dunia virtual saja tetapi juga 

dalam dunia nyata. 

Aktivitas-aktivitas yang dikembangkan dalam situs Wikipedia Bahasa 

Indonesia merupakan bentuk dari budaya partisipasi netizen yang digambarkan 

Jenkins memiliki empat bentuk, yaitu affiliation, expressions, collaborative 

problem solving, dan circulations.
13

  Affiliation atau keanggotaan, baik formal 

maupun informal dalam komunitas online. Keanggotaan yang bersifat informal 

dan tidak mengikat mendorong antar anggota saling terhubung dan berinteraksi 

tanpa adanya tekanan tertentu. Partisipasi netizen dalam bentuk affiliation ini 

salah satunya dapat terlihat dari kepemilikan akun yang mereka buat dalam situs 

Wikipedia Bahasa Indonesia. Expressions dapat dipahami sebagai memproduksi 

bentuk kreatif baru, seperti artikel rintisan atau suntingan terhadap artikel yang 

sudah ada. Collaborative problem solving, netizen  bekerjasama untuk 

mengembangkan pengetahuan dalam situs Wikipedia Bahasa Indonesia. Adanya 

kesediaan antar  anggota untuk bekerjasama dalam tim sangat dibutuhkan untuk 

menyelesaikan tugas dan mengembangkan pengetahuan dalam komunitas online 

ini. Circulations, kegiatan menciptakan suatu aliran media yang saling 

berhubungan. Dapat dilihat melalui aktivitas netizen dalam mengkomunikasikan 

pengetahuan tertentu dalam bentuk suatu artikel. Cultural studies memandang 

partisipasi netizen tersebut sebagai kegiatan konsumsi yang sedikit banyak 

dipengaruhi kapitalisme dan cara kapitalisme merepresentasikannya pada massa. 
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Jadi aktvitas konsumsi netizen merupakan aktivitas sosial yang dikonstruksi tetapi 

juga sekaligus berkembang sebagai bagian dari proses dialektika. 

Proses Pengembangan Budaya Partisipasi dalam Sirkuit Budaya 

Proses berkembangnya suatu budaya tidak terlepas dari sirkuit budaya.
 14

  

Hall dalam teori sirkuit budayanya mendeskripsikan bahwa dalam 

berkembangnya suatu budaya terdapat hubungan-hubungan atau koneksi antara 

momen representasi dengan identitas, regulasi, konsumsi, dan produksi dalam 

suatu budaya tersebut.
15

 Kesatuan ini semua berkaitan dengan bagaimana makna 

diproduksi melalui penggambaran identitas dan peristiwa atau kejadian yang 

berhubungan dengan regulasi atau aturan, berhubungan dengan konsumsi, 

berhubungan dengan proses produksi makna, dan pada akhirnya berhubungan 

dengan representasi yang ada di media massa, demikian sebaliknya.
16

 Oleh sebab 

itu berbagai aktivitas netizen yang penuh makna dalam rangka mengembangkan 

budaya partisipasinya dalam situs Wikipedia Bahasa Indonesia diungkap melalui 

momen konsumsi dan produksi dalam sirkuit budaya. Kedua momen tersebut 

saling mempengaruhi karena adanya pemaknaan netizen akibat aktivitas konsumsi 

dan produksi yang mereka lakukan. 

 

Pengembangan Literasi Baru dalam Proses Pengembangan Budaya 

Partisipasi 

Konvergensi media mengakibatkan informasi yang tersebar di dunia maya 

menjadi begitu banyak sehingga masyarakat harus mampu mengintegrasikan 

pengetahuan dari berbagai sumber, berfikir kritis terhadap informasi yang 

ditemukan, berpartisipasi secara kolaboratif melalui berbagai teknologi 

komunikasi dan informasi, memahami perspektif orang lain, mengembangkan 

pemahaman yang mendalam secara historis, dan melihat hubungan sistem 

ekonomi dan ekologi. Kondisi tersebut digambarkan oleh Jenkins telah 

membentuk suatu budaya baru yang disebut sebagai budaya partisipasi.
17

 Tanpa 

disadari, ketika masuk dalam aliran budaya partisipasi tersebut netizen 

mengembangkan seperangkat kemampuan baru dalam aktivitas konsumsi dan 

produksinya.
18

 Kemampuan yang berkembang mencakup play, simulation, 

performance, appropriation, multitasking, distributed cognition, collective 

intelligence, judgement, negotiation, transmedia navigation, dan networking.
19

 

Play, netizen membuat penemuan-penemuan mereka sendiri dan 

menerapkan apa yang telah mereka pelajari pada konteks yang baru. Simulation, 

netizen belajar trial and error dan menemukan cara baru memandang dunia. 

Performance, netizen belajar memainkan perannya (role play) untuk menemukan 

di mana posisinya dalam komunitasnya. Appropriation, netizen membangun karya 

dengan kata-kata mereka sendiri, membangun artikel yang lebih menarik dan 

tersebar luas melalui artikel yang mereka tulis. Multitasking, netizen mampu 
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menyaring informasi yang tidak berkaitan dan berfokus pada detail informasi 

yang paling menarik di lingkungan sekitarnya.  

Distributed cognition, netizen mengembangkan kemampuan bagaimana 

berpikir dengan berbagai alat termasuk akun Wikipedianya untuk memahami nilai 

dari setiap representasi teknologi, mengetahui kapan memeriksanya, dan 

bagaimana menyebarkan pengetahuan tersebut atau membentuk ulang apa yang 

terjadi. Collective intelligence, netizen dalam situs Wikipedia Bahasa Indonesia 

tahu bagaimana menyelesaikan masalah secara mandiri tapi juga tahu bagaimana 

mengembangkan kapasitas intelektual mereka untuk menyelesaikan masalah 

dalam kolaborasi mereka dalam situs Wikipedia Bahasa Indonesia. Judgement, 

kemampuan untuk mengevaluasi kebenaran dan kredibilitas sumber informasi 

yang berbeda-beda. Negotiation, kemampuan untuk berada dalam beragam 

komunitas, membedakan dan menghargai berbagai perspektif, serta memahami 

dan mengikuti norma alternatif. Transmedia navigation, netizen mengembangkan 

kosakata yang lebih kompleks untuk mengkomunikasikan pengetahuan yang 

tersimpan di dalam memori otaknya. Networking, netizen tidak sekadar 

mengidentifikasi sumber-sumber potensial, tapi juga melibatkan proses menyusun 

sintesa selama proses mengkombinasikan berbagai sumber untuk memproduksi 

pengetahuan baru. 

Seperangkat kemampuan baru yang dikembangkan netizen tersebut 

dipelajari secara sosial dan disebut sebagai literasi baru. Literasi baru ini tidak 

terjadi begitu saja, melainkan berkembang dalam proses yang ada di balik 

berbagai aktivitas yang netizen lakukan dalam situs Wikipedia Bahasa Indonesia. 

Aktivitas itu diantaranya mengunggah dan menyunting artikel atau memberi 

komentar dan bantuan pada anggota yang baru bergabung. Rasool menyebutkan 

bahwa literasi baru lebih dari sekadar kemampuan yang dimiliki secara individual, 

literasi baru merupakan seperangkat aturan dan pengetahuan yang dipelajari 

secara sosial, didukung oleh konstruksi yang unik, dipelajari, dan digunakan tidak 

secara individual tetapi melalui interaksi sosial yang seringkali terjadi dalam 

aktivitas komunal.
20

 Literasi baru hampir semuanya melibatkan social skill yang 

dikembangkan netizen dalam berkolaborasi dan berjejaring dalam komunitas 

ensiklopedia online ini. Skill tersebut dibangun pada pondasi literasi tradisional, 

technical skill, dan critical-analysis skill yang diajarkan di kelas.
21

  

  

4. Hasil 

Aktivitas Konsumsi dan Produksi dalam Proses Pengembangan Budaya 

Partisipasi yang Dilakukan Netizen 

Aktivitas konsumsi dan produksi netizen dapat dilihat dari awal mula 

mereka mengenal situs Wikipedia Bahasa Indonesia dengan membaca artikelnya 

dan mengembangkan situs Wikipedia Bahasa Indonesia dengan berbagai aktivitas 

yang mereka gemari. Keaktifan netizen dalam situs Wikipedia Bahasa Indonesia 

ini tidak terlepas dari keberadaan internet dan web 2.0 yang membuat netizen 
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mengenal dan mengonsumsi konten media di  internet berupa situs Wikipedia 

Bahasa Indonesia. 

Bagi netizen situs Wikipedia Bahasa Indonesia merupakan tempat untuk 

untuk mendapatkan informasi dan tempat untuk meningkatkan kapasitas kognitif 

mereka dengan mudah, murah, dan cepat. Hal inilah yang menentukan aktivitas 

konsumsi online netizen berikutnya.
22

 Hal tersebut yang membuat netizen 

mengonsumsi (membaca artikel) situs Wikipedia Bahasa Indonesia secara terus-

menerus. Tidak berhenti pada aktivitas konsumsi online saja. Keberadaan internet 

dan situs Wikipedia Bahasa Indonesia yang berformat web 2.0 telah merevolusi 

bagaimana informasi dikonsumsi dan diproduksi. Netizen yang sebelumnya hanya 

memiliki aktivitas konsumsi online dalam internet berkembang menjadi turut aktif 

dalam berbagai aktivitas produksi. Beberapa netizen mengembangkan aktivitas 

produksi online (menulis, menyunting, atau menerjemahkan artikel) dalam situs 

Wikipedia Bahasa Indonesia bermula dari dorongan dari luar dirinya dan 

mengawalinya atas bimbingan orang lain. Dorongan tersebut berupa kewajiban 

yang harus dilakukan yaitu tugas kuliah dan kewajiban sebagai peserta Kompetisi 

Bebaskan Pengetahuan. Aktivitas produksi online yang dilakukan untuk mencapai 

tujuan mereka berupa hadiah tertentu (reward). Sesuatu hal yang bukan 

merupakan tujuan mendasar dari situs Wikipedia Bahasa Indonesia. Sementara itu 

beberapa netizen lainnya mengembangkan aktivitas produksi online (menulis, 

menyunting, menerjemahkan artikel, memblokir, dan mengembalikan revisi) 

bermula karena adanya ketertarikan yang muncul dari dalam diri informan dan 

mengawali aktivitas produksi online dilakukan secara mandiri. Selanjutnya 

mereka melakukan eksplorasi yang mereka sebut sebagai coba-coba yang 

dilakukan tanpa bimbingan dan bantuan orang lain. 

Tidak hanya menyunting atau menulis artikel baru saja. Netizen juga 

bergabung di dalam situs Wikipedia Bahasa Indonesia yang ditandai dengan akun 

yang mereka miliki. Kepemilikan akun netizen sebagai tanda tergabung dalam 

Wikipedia Bahasa Indonesia merupakan bentuk affiliation netizen dalam sebuah 

komunitas online yang mereka pilih.
23

 Netizen juga mengembangkan aktivitas 

produksi online sehingga tidak berhenti pada satu jenis aktivitas saja. Beberapa 

aktivitas yang dilakukan netizen tersebut merupakan bagian dari expression 

mereka.
24

 Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap ilmu 

pengetahuan yang mereka nilai benar yang menentukan aktivitas produksi dan 

konsumsi netizen berikutnya.
25

 Hal tersebut mengarahkan netizen untuk 

melakukan aktivitas konsumsi online lagi. Seperti pemaparan di atas bahwa 

netizen terus melakukan aktivitas konsumsi online untuk mendukung aktivitas 

produksi online-nya. Seperti untuk memperbaiki teknis penulisan dan menghapus 

suatu artikel maka netizen akan membacanya terlebih dahulu. Sehingga apabila 

mereka menemukan kesalahan atau ada netizen lainnya yang meminta bantuan 

dan mereka memiliki pengetahuan akan hal itu maka mereka juga akan 
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membantu. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa netizen memiliki komitmen dan 

kesediaan berkolaborasi mengembangkan pengetahuan.
26

  

Permasalahan yang dihadapi netizen yang baru tergabung dalam situs 

Wikipedia Bahasa Indonesia ketika berpartisipasi didalamnya juga diselesaikan 

secara bersama.
27

 Hal tersebut merupakan bagian dari collaborative problem 

solving mereka dalam komunitas online di mana mereka tergabung didalamnya. 

Netizen yang baru bergabung bisa mendapatkan bantuan dan bimbingan dari 

netizen lain yang lebih berpengalaman. Selain itu, netizen juga mendapat 

kesempatan meminta dan memberikan bantuan pada netizen lainnya. Aktivitas 

konsumsi dan produksi netizen juga berupa membaca kemudian menghubungkan 

berbagai informasi yang tersebar. Informasi yang terkait kemudian diinterpretasi 

dan membentuknya menjadi karya baru. Hal ini merupakan bentuk dari 

circulations netizen. Aktivitas circulations netizen ini didasarkan pada 

pengalaman masa lalu mereka. Kumpulan pengalaman masa lalu netizen yang 

bersumber dari kemampuan bahasa, kecakapan berbicara, dan kemampuan 

menulis dalam kehidupan nyata mengembangkan teks yang ditulis atau 

dikontruksi oleh mereka.
28

 Netizen membaca kemudian menghubungkan berbagai 

informasi yang tersebar. Informasi yang terkait kemudian diinterpretasi dan 

membentuknya menjadi karya baru. Hal ini merupakan bentuk dari circulations 

netizen. Aktivitas circulations netizen ini didasarkan pada pengalaman masa lalu 

mereka. Kumpulan pengalaman masa lalu netizen yang bersumber dari 

kemampuan bahasa, kecakapan berbicara, dan kemampuan menulis dalam 

kehidupan nyata mengembangkan teks yang ditulis atau dikontruksi oleh 

mereka.
29

 Berbagai konten media seperti facebook atau instagram digunakan 

netizen untuk mendukung aktivitas produksi online mereka.  

Studi ini menemukan bahwa sebagian netizen aktif pada kegiatan tertentu 

saja. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya ideologi dalam situs Wikipedia 

Bahasa Indonesia yaitu pengetahuan harus dapat diakses secara gratis dan mudah 

oleh siapapun yang tertanam hanya pada tahap permukaan saja. Ideologi tersebut 

tidak dapat tertanam kuat dikarenakan keaktifan mereka bukan dari dalam diri 

mereka sendiri (karena tugas kuliah atau kewajiban peserta kompetisi) yang 

membuat aktivitas konsumsi dan produksi untuk mengembangkan budaya 

partisipasi netizen ini menjadi terbatas (cenderung pasif). Berbeda dengan 

beberapa netizen tersebut, sebagian netizen lainnya terus melakukan aktivitas 

konsumsi dan produksi baik itu online maupun offline meski tidak mendapat 

imbalan apapun karena keaktifan tersebut muncul dari dalam diri mereka. 

Aktivitas netizen dalam situs Wikipedia Bahasa Indonesia merupakan bentuk way 

of life yang mereka pilih. Aktivitas netizen sebagai way of life mengarahkan 

netizen terus melakukan aktivitas konsumsi dan produksi sebagai pengisi waktu 

luangnya setiap hari. Ideologi komunitas menjadi tertanam kuat dalam diri dan 

mengarahkan mereka terus menerus aktif melakukan aktivitas konsumsi dan 

produksi meski tidak mendapatkan imbalan (reward). Aktivitas konsumsi dan 
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produksi tersebut merupakan kegiatan yang mudah dilakukan dan menyenangkan. 

Bahkan menjadi adiksi bagi mereka hingga merasa ada sesuatu yang hilang 

apabila tidak dilakukan. 

Studi ini juga menemukan bahwa aktivitas yang netizen lakukan alih-alih 

sebagai wujud perlawanan mereka terhadap hegemoni kapitalis yaitu para penerbit 

maupun penjual bahan bacaan (online, cetak, dan elektronik), sesungguhnya 

mereka juga telah terhegemoni situs Wikipedia Bahasa Indonesia. Keadaan di 

mana netizen tidak merasakan bahwa mereka terhegemoni ini menurut Gramsci 

dikarenakan adanya pengarahan konsep pemikiran oleh suatu konsensus yang 

dilaksanakan melalui penanaman ideologi.
30 Ideologi dapat tertanam dikarenakan 

ide-ide yang didiktekan oleh kelompok dominasi (situs Wikipedia Bahasa 

Indonesia) terhadap kelompok yang didominasi atau dikuasai (netizen) diterima 

sebagai sesuatu yang wajar dan tidak mengekang pikiran. Tanpa adanya aktivitas 

netizen dalam situs Wikipedia Bahasa Indonesia maka situs ensiklopedia online 

ini tidak dapat menyajikan pengetahuan yang dapat dipercaya dan dapat diakses 

oleh siapapun secara mudah dan gratis. Adorno dan Horkeimer memandang situs 

ini sebagai komoditas yang dihasilkan oleh industri budaya yang meski 

demokratis, individual, dan beragam, namun pada kenyataannya konformis dan 

sangat terstandardisasikan.
31

 Hal tersebut membuat netizen terus mengembangkan 

aktivitasnya tanpa beban atau secara suka rela. 

 

Literasi Baru yang Dikembangkan Netizen dalam Aktivitas Konsumsi dan 

Produksi 
Literasi baru ini dipelajari, dikembangkan, dan dimiliki netizen dalam 

interaksi sosialnya di situs Wikipedia Bahasa Indonesia. Perbedaan literasi baru 

yang dikembangkan netizen dapat diidentifikasi dari aktivitas konsumsi dan 

produksinya dalam proses pengembangan budaya partisipasinya. Kedua aktivitas 

tersebut mengembangkan kemampuan netizen dalam menerapkan apa yang telah 

mereka pelajari pada konteks yang baru.
32

 Kemampuan menulis yang dipelajari 

netizen ketika masih di sekolah, dikembangkan dalam konteks baru yaitu situs 

Wikipedia Bahasa Indonesia.  Kemampuan tersebut menjadi pengetahuan dasar 

yang menjadi pondasi atau bekal mereka dalam menulis atau menyunting artikel 

dalam situs Wikipedia Bahasa Indonesia. Tidak hanya berasal dari sekolah saja, 

pengetahuan dasar tersebut juga dipelajari dari kumpulan pengalaman masa 

lalunya yang bersumber dari kemampuan bahasa, kecakapan berbicara, dan 

kemampuan menulis dalam kehidupan nyata mengembangkan artikel yang 

disunting, ditulis atau dikontruksi oleh netizen.
33

 Apa yang telah mereka pelajari 

dalam situs Wikipedia Bahasa Indonesia juga dikembangkan dalam konteks baru 

diantaranya yaitu apa yang telah dipelajari dalam situs Wikipedia Bahasa 

Indonesia dikembangkan netizen untuk mengerjakan tugas sekolah. Mereka 

belajar trial and error dalam situs ensiklopedia online ini untuk mendapatkan 
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sesuatu yang mereka cari, layaknya peneliti yang melakukan observasi.
34

 Hal 

tersebut dapat dilihat dari aktivitas coba-coba yang netizen lakukan. 

Netizen memiliki kemampuan untuk memainkan perannya (role play). 

Sebagian netizen memiliki peran sebagai pengguna biasa sedangkan yang lain 

memiliki status tertentu yang memungkinkan memiliki hak khusus, seperti 

sebagai pengurus, editor, atau pengembali revisi. Netizen juga mampu 

mengembangkan kemampuan mereka untuk mencampur ulang atau mengolah 

kembali konten media.
35

 Hal tersebut dapat dilihat dalam aktivitas mereka untuk 

menerjemahkan atau membuat artikel sesuai interpretasi setelah membaca. 

Aktivitas netizen juga mengembangkan kemampuan mereka untuk mengamati 

lingkungan dan berpindah fokus pada detail yang menarik perhatian mereka.
36

 

Netizen menentukan fokusnya pada bidang yang diminatinya. Netizen 

memanfaatkan berbagai alat dan teknologi informasi, mengetahui fungsinya, dan 

mengetahui konteks mana yang dapat dipercaya. Segala aktivitas yang masih 

mampu dilakukan secara mandiri oleh netizen maka akan dilakukannya sendiri. 

Mereka baru akan melibatkan anggota situs Wikipedia Bahasa Indonesia lainnya 

ketika mengalami kesulitan yang tidak mampu diselesaikan sendiri.  

Selama melakukan aktivitas konsumsi dan produksi netizen 

mengembangkan kemampuan untuk mengevaluasi kebenaran dan kredibilitas 

sumber informasi yang berbeda-beda.
37

 Netizen menggunakan sumber-sumber 

yang dapat dicek pertanggung jawabannya. Aktivitas konsumsi dan produksi 

netizen juga mengembangkan kemampuan untuk menyatukan berbagai informasi 

yang berkaitan dari beragam sumber untuk membentuk sebuah sintesis baru dalam 

artikelnya.
38

 Beragam informasi yang berkaitan dicari dan dikumpulkan kemudian 

dibentuk menjadi artikel baru atau untuk sebagai bahan untuk menyunting artikel 

yang perlu mendapat perbaikan. Netizen mampu berada dalam komunitas yang 

beragam dengan budaya yang berbeda-beda pula. Mereka mengembangkan 

sebuah pemahaman mengenai konteks budaya mana yang harus mereka gunakan 

dalam komunitas di mana mereka berada. Seperangkat kemampuan yang telah 

dipaparkan diatas dipelajari secara sosial, didukung oleh konstruksi yang unik, 

dipelajari, dan digunakan netizen dalam situs Wikipedia Bahasa Indonesia melalui 

aktivitas konsumsi dan produksinya.
39

 Hal tersebut disebut Rasool sebagai literasi 

baru. Studi ini menemukan bahwa literasi baru netizen dikembangkan dalam 

aktivitas konsumsi dan produksinya namun literasi baru ini juga yang menentukan 

aktivitas konsumsi dan produksi netizen. 
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Tabel 4.1 Perbandingan Teori dan Proporsisi 

Aspek Teori Driven Netizen Autonomous Netizen 

Aktivitas 

Produksi dan 

Konsumsi 

dalam Proses 

Pengembangan 

Budaya 

Partisipasi 

Konsumen yang bergerak 

maju, menolak konsumen 

pasif yang dikendalikan 

para kapitalis karena 

melalui partisipasi aktif 

tersebut setiap orang 

memiliki kesempatan untuk 

mengambil peran dalam 

proses produksi, diseminasi, 

dan interpretasi budaya 

yang disebut Jenkins 

sebagai budaya partisipasi 

(Jenkins, 2009 : xi) 

 

Instruksi atau dorongan yang berasal dari luar diri 

mereka (faktor eksternal) membuat netizen tipe ini 

cenderung bersikap pasif sehingga peran dalam 

proses produksi (menyunting, menerjemahkan 

artikel, dan membuat artikel baru), diseminasi 

(sebagai pelatih apabila diminta), dan interpretasi 

budaya (aktivitas yang dikembangkan lebih 

dikarenakan sebagai bagian dari kewajiban untuk 

tugas kuliah atau peserta kompetisi) cenderung 

terbatas. 

Ketertarikan yang berasal dari dalam diri 

(faktor internal) dan dikembangkan secara 

mandiri membuat netizen tipe ini terus 

menerus aktif sehingga peran dalam proses 

produksi (menyunting, membuat artikel baru, 

menerjemahkan artikel, memblokir, dan 

mengembalikan revisi), diseminasi (sebagai 

inisiator kegiatan dan pelatih) dan interpretasi 

budaya (aktivitas yang dikembangkan sebagai 

bagian dari menangkap keberadaan internet 

dan web 2.0)  lebih beragam. 

 

Hall dalam teori sirkuit 

budayanya mendeskripsikan 

bahwa dalam 

berkembangnya suatu 

budaya terdapat koneksi 

antara momen representasi 

dengan identitas, regulasi, 

konsumsi, dan produksi di 

mana setiap  momen 

dihubungkan dengan makna 

(Hall, 1997: 1) 

 

Keaktifan didasari karena adanya dorongan dari 

luar dirinya (faktor eksternal) atau keinginan 

mencapai sesuatu yang ada di luar tujuan mendasar 

situs Wikipedia Bahasa Indonesia untuk 

menyebarkan pengetahuan yang mudah diakses dan 

gratis oleh siapapun dan dimanapun. 

Keaktifan berawal dari diri sendiri dan 

dilakukan secara mandiri karena kesesuaian 

minat dan menganggap berbagai aktivitas 

yang dikembangkan sebagai way of life 

mereka sehingga mereka terus menerus 

mengembangkan aktivitas konsumsi dan 

produksi setiap hari. 

 



Literasi Baru 

yang 

Dikembangkan 

dalam 

Aktivitas 

Konsumsi dan 

Produksi 

Rasool menjelaskan literasi 

baru merupakan seperangkat 

aturan dan pengetahuan 

yang dipelajari secara sosial, 

didukung oleh konstruksi 

yang unik, dipelajari, dan 

digunakan tidak secara 

individual, tetapi melalui 

interaksi sosial yang 

seringkali terjadi dalam 

aktivitas komunal (Iinuma, 

2016 : 6) 

Netizen tipe ini mengembangkan seperangkat 

pengetahuan serta kemampuan melalui aktivitas dan 

interaksinya dengan netizen lainnya yang terbatas 

pada aktivitas tertentu saja. Kemampuan tersebut 

mencakup play (kemampuan menulis yang didapat 

dari sekolah dikembangkan dalam situs Wikipedia 

Bahasa Indonesia dan kemudian dari situs tersebut 

dikembangkan lagi dalam kehidupan sehari-hari), 

simulation (melakukan aktivitas dengan cara trial 

and error dalam situs yang tidak terlepas dari 

bimbingan), performance (memiliki peran sebagai 

pengguna biasa yang tidak memiliki hak khusus), 

appropriation (menerjemahkan atau membuat 

artikel sesuai interpretasi setelah membaca), 

multitasking (menulis atau menyunting artikel yang 

didominasi topik jurusan pendidikan yang 

ditempuh) , distributed cognition (menulis, 

menyunting, atau membuat artikel mampu 

meningkatkan kapasitas kognitifnya pada kegiatan 

tertentu saja karena intensitas aktivitas menurun 

ketika dorongan eksternal berakhir), collective 

intelligence (tahu bagaimana menyelesaikan 

masalah secara mandiri tetapi juga tahu bagaimana 

mengembangkan kapasitas intelektual mereka untuk 

menyelesaikan masalah terkait kolaborasi mereka 

pada kegiatan tertentu saja karena intensitas 

aktivitas menurun ketika dorongan eksternal 

berakhir), judgement (mampu menentukan sumber 

referensi yang dapat dipertanggung jawabkan untuk 

aktivitas konsumsi dan produksi mereka pada 

kegiatan tertentu saja karena intensitas aktivitas 

menurun ketika dorongan eksternal berakhir), 

transmedia navigation (mampu membuat artikel 

menggunakan berbagai sumber kredibel di mana 

Netizen tipe ini mengembangkan seperangkat 

pengetahuan serta kemampuan melalui 

aktivitas  dan interaksinya dengan netizen 

lainnya pada berbagai aktivitas. Kemampuan 

tersebut mencakup play (kemampuan menulis 

yang didapat dari sekolah, pengalaman  atau 

dikarenakan profesinya dikembangkan dalam 

situs Wikipedia Bahasa Indonesia dan 

kemudian dari situs tersebut dikembangkan 

lagi di sekolah, dalam kehidupan sehari-hari, 

atau konteks lainnya), simulation (melakukan 

aktivitas dengan cara trial and error dalam 

situs yang dilakukan secara mandiri), 

performance (memiliki peran atau hak 

khusus, seperti sebagai pengurus, editor, atau 

pengembali revisi), appropriation 

(menerjemahkan atau membuat artikel sesuai 

interpretasi setelah membaca), multitasking 

(menulis atau menyunting artikel dengan 

topik apapun yang dinilai perlu 

dikembangkan), distributed cognition (patroli, 

memantau artikel, menulis, atau lainnya 

mampu meningkatkan kapasitas kognitifnya 

secara terus menerus karena dilakukan secara 

mandiri), collective intelligence (tahu 

bagaimana menyelesaikan masalah secara 

mandiri tetapi juga tahu bagaimana 

mengembangkan kapasitas intelektual mereka 

untuk menyelesaikan masalah terkait 

kolaborasi mereka secara terus menerus), 

judgement (mampu menentukan sumber 

referensi yang dapat dipertanggung jawabkan 

untuk aktivitas konsumsi yang dilakukan 

secara terus menerus), transmedia navigation 



aktivitas tersebut bertujuan utama memenuhi 

kewajiban yang harus dilakukan),  networking 

(menyusun sintesa dalam proses 

mengkombinasikan berbagai sumber dalam 

aktivitas seperti menulis artikel selama 

melaksanakan tugas dan mengikuti kompetisi), dan 

negotiation (menyesuaikan pilihan kata yang 

dipergunakan dalam karya tulis di perkuliahan 

dengan artikel yang ditulis dalam situs Wikipedia 

Bahasa Indonesia agar mudah dipahami netizen 

lainnya selama kompetisi atau melakukan 

kewajiban tugas perkuliahan) .   

 

(mampu membuat artikel menggunakan 

berbagai sumber kredibel di mana 

kemampuan tersebut berkembang dalam 

aktivitas yang dilakukan dalam komunitas 

setiap hari) , networking (menyusun sintesa 

dalam proses mengkombinasikan berbagai 

sumber dalam aktivitas seperti menulis artikel 

yang dilakukan setiap hari), dan negotiation 

(membedakan topik yang ditulis dalam artikel 

dengan komunitas lain yang diikuti dan 

dinilai kurang sesuai dengan situs  Wikipedia 

Bahasa Indonesia). 

 

Hegemoni 

Komunitas 

(Situs 

Wikipedia 

Bahasa 

Indonesia) 

Gramsci menjelaskan 

mengenai hegemoni sebagai 

pengarahan konsep 

pemikiran oleh suatu 

konsensus yang 

dilaksanakan melalui 

penanaman ideologi. (Faruk, 

1994) 

Ideologi komunitas untuk mengembangkan 

pengetahuan sehingga dapat diakses dengan mudah 

dan gratis oleh siapapun dan dimanapun sebagai 

wujud perlawanan mereka terhadap hegemoni 

kapitalis yaitu para penerbit maupun penjual bahan 

bacaan (online, cetak, dan elektronik) yang 

menjadikan pengetahuan yang terdapat dalam 

bahan bacaan tersebut sebagai komoditi yang dapat 

diperjual belikan untuk mendapat keuntungan 

tertanam pada tahap permukaan yang menjadikan 

netizen kelompok ini aktif mengembangkan 

aktivitas konsumsi dan produksi namun 

intensitasnya cenderung menurun ketika dorongan 

eksternalnya berakhir. 

 

Ideologi komunitas untuk mengembangkan 

pengetahuan sehingga dapat diakses dengan 

mudah dan gratis oleh siapapun dan 

dimanapun sebagai wujud perlawanan mereka 

terhadap hegemoni kapitalis yaitu para 

penerbit maupun penjual bahan bacaan 

(online, cetak, dan elektronik) yang 

menjadikan pengetahuan yang terdapat dalam 

bahan bacaan tersebut sebagai komoditi yang 

dapat diperjual belikan untuk mendapat 

keuntungan tertanam kuat dalam diri dan 

menjadikan netizen kelompok ini terus 

menerus aktif mengembangkan aktivitasnya 

tanpa beban atau secara suka rela. 

 



5. Penutup 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penelitian ini menemukan 

bahwa aktivitas konsumsi dan produksi orang-orang yang tergabung dalam situs 

Wikipedia Bahasa Indonesia mengembangkan budaya partisipasi dan literasi baru 

netizen secara berbeda. Perbedaan tersebut membagi tipe netizen menjadi dua tipe, 

yaitu driven netizen dan autonomous netizen. Driven netizen merupakan netizen 

yang aktif berpartisipasi ketika didorong oleh faktor dari luar dirinya (tugas 

maupun kompetisi). Mereka yang termasuk dalam tipe ini cenderung bersifat pasif 

dikarenakan ideologi komunitas hanya tertanam pada tahap permukaan. 

Sementara autonomous netizen terus menerus mengembangkan aktivitasnya yang 

telah menjadi adiksi baginya dikarenakan ideologi komunitas yang tertanam kuat. 

Hal tersebut tidak terlepas dari ketertarikan awal mereka didasarkan pada minat 

yang sama antara diri mereka dengan situs Wikipedia Bahasa Indonesia. 

Aktivitas yang dilakukan sebagai wujud perlawanan terhadap hegemoni 

kaum kapitalis yaitu para penerbit maupun penjual bahan bacaan (online, cetak, 

dan elektronik) namun sesungguhnya mereka telah terhegemoni situs ini. Ideologi 

kelompok dominasi (situs Wikipedia Bahasa Indonesia) terhadap kelompok yang 

didominasi (netizen) diterima sebagai sesuatu yang wajar dan tidak mengekang 

pikiran. Hal tersebut membuat netizen terus mengembangkan aktivitasnya secara 

suka rela. Studi ini juga menemukan bahwa literasi baru yang dikembangkan 

menentukan aktivitas konsumsi dan produksi netizen. Literasi baru yang 

dikembangkan driven netizen terbatas sehingga aktivitas konsumsi dan produksi 

yang dilakukan juga kurang beragam. Sementara literasi baru yang dikembangkan 

autonomous netizen lebih advance sehingga aktivitas konsumsi dan produksi yang 

dilakukan lebih beragam. 
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