
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

 Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk warga 

negaranya demi kepentingan kemajuan dan mewujudkan cita-cita bangsa dan 

negara sesuai yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 

keempat yaitu “Mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan 

umum”. Bertolak dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa negara Indonesia 

pun turut berperan aktif dalam kegiatan pendidikan bagi generasi muda yang 

cerdas. Hal ini tampak pada adanya anggaran pendidikan pada tahun 2013 sebesar 

Rp 336,8 Triliun.  

Dalam TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN tahun 1999-2004 

menjelaskan bahwa “Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan 

kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, 

berdasarkan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan 

global”. 

Salah satu usaha peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui 

peningkatan mutu pendidikan nantinya akan bermuara pada tingkat pertumbuhan 

ekonomi. Solihin1 (2009) mengatakan bahwa salah satu arah pembangunan 

ekonomi yaitu melalui pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). 

                                                           
1 Dadang Solihin adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah-BAPPENAS 
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Pengembangan IPTEK untuk ekonomi diarahkan pada peningkatan kualitas dan 

kemanfaatan IPTEK nasional dalam rangka mendukung daya saing secara global 

melalui peningkatan, penguasaan, dan penerapan IPTEK secara luas dalam sistem 

produksi barang/jasa; perwujudan sistem pengakuan terhadap hasil pertemuan dan 

hak atas kekayaan intelektual; pengembangan dan penerapan standar mutu, 

peningkatan kualitas dan kuantitas SDM (Sumber Daya Manusia) IPTEK. 

Pasal 18 UUD 1945 ayat 2 mengatakan bahwa “Pemerintahan daerah 

provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Atas dasar inilah 

penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-

daerah otonom dan penyerahan/pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan 

pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian 

sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut. Adapun titik berat pelaksanaan 

otonomi daerah menurut UU No. 5 Tahun 1974 adalah pada Daerah Tingkat II 

(Daerah tingkat kabupaten dan kotamadya). Hal ini berdasarkan petimbangan 

Daerah Tingkat II adalah daerah "ujung tombak" pelaksanaan pembangunan 

sehingga Dati II-lah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. 

 Berdasarkan amanat yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai otonomi 

daerah bahwa setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola daerahnya 

sendiri sesuai potensi masyarakatnya. Pemerintah Kota Probolinggo melalui 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) ingin mereduksi 

kesenjangan pengetahuan salah satunya adalah usaha untuk mengenalkan 

pemanfaatan internet ke masyarakat.  
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Sesuai dengan surat Keputusan Walikota Nomor: 

188.45/172/KEP/425.012/2009 terlihat bahwa Pemerintah Kota Probolinggo 

menginginkan pengembangan internet sebagai media komunikasi global dan 

hasil-hasil pembangunan berbasis telematika (akses global / internet dan infranet). 

Dengan adanya pemanfaatan teknologi internet, diharapkan pengetahuan 

masyarakat akan semakin luas tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Masyarakat 

juga dapat berkomunikasi dengan siapapun dan dimanapun berada.  

Menurut Organization for Electronic Co-operation and Development / 

OECD (Dikutip dari Yulfitri, 2008) kesenjangan penguasaan teknologi informasi 

(digital divides) didefinisikan sebagai berikut:  

....the gap between individuals, households, businesses and 

geographic areas at different socio-economic levels with regard 

both to their opportunities to access information and 

communication technologies (ITs) and to their use of the Internet 

for a wide variety of activities 

 

Kesenjangan digital ini bisa muncul untuk kelompok-kelompok orang menurut 

jenis kelamin, ras, penghasilan, dan pendidikan (Severin, et al., 2008, h. 456).  

Pemerintah Kota Probolinggo melalui BAPPEDA melihat bahwa 

masyarakat Kota Probolinggo mengalami apa yang disebut dengan kesenjangan 

digital. Mar’ie Hendrianto (Personal Interview, 2013) mengatakan bahwa 

BAPPEDA melihat pemanfaatan internet hanya untuk masyarakat kelas 

menengah keatas baik itu berdasarkan tingkat pendidikan atau ekonomi. Dengan 

segala kelebihan teknologi internet, BAPPEDA ingin pemanfaatan internet 

digunakan oleh semua kelas masyarakat.  Berdasarkan pokok permasalahan yang 

dialami mengenai adanya kesenjangan digital di masyarakat, Pemerintah Kota 
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Probolinggo melalui BAPPEDA membuat suatu program yang dinamakan 

Program Kampung Cyber. 

Istilah Cyber Village atau Kampung Cyber menurut Ketua Umum 

Kampung Cyber Kelurahan Sumbertaman Sugeng Raharjo dapat diartikan sebagai 

kampung yang berbasis internet. BAPPEDA memilih Kelurahan Sumbertaman 

yang terletak di kelurahan Sumbertaman kecamatan Wonoasih sebagai pilot 

project program kampung cyber dari BAPPEDA. Penamaan istilah kampung 

cyber dikarenakan tujuan dari Program Kampung Cyber yang mengenalkan 

pemanfaatan internet sehingga hampir semua masyarakatnya memanfaatkan 

internet. 

 Buchori (Dokumentasi kegiatan Program Kampung Cyber, 2010) selaku 

Walikota Probolinggo dalam pidato sambutannya di acara launching Kampung 

Cyber pada tanggal 20 Mei 2009 menyebutkan bahwa “Pembangunan kampung 

Cyber merupakan bagian dari pembangunan e-government di Kota Probolinggo”. 

Buchori dalam pidatonya seperti yang tertera pada Dokumentasi Kegiatan 

Program Kampung Cyber milik BAPPEDA juga menjelaskan salah satu bentuk 

pembangunan e-government pada prinsipnya adalah pemanfaatan teknologi 

informasi untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat 

atau dengan istilah lain yaitu “Government to Citizen”. Pemerintah Kota 

Probolinggo melalui BAPPEDA sesuai dengan notulen rapat BAPPEDA tanggal 

27 Januari 2009 memutuskan bahwa “Pengembangan e-government Pemerintah 

Kota Probolinggo dilaksanakan dengan strategi pentahapan pengembangan”. 
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 Sesuai dengan pidato Buchori pada acara launching Program Kampung 

Cyber, Program Kampung Cyber diharapkan dapat mengangkat potensi 

masyarakat kampung cyber lewat dunia maya. Potensi masyarakat yang dapat 

diangkat ke Dunia Maya oleh Kampung Cyber dalam bidang Ekonomi, Sosial, 

Budaya, Pendidikan, Lingkungan, Industri, Perdagangan, Pemukiman, dan Usaha. 

Semua ini adalah potensi yang penting untuk di publikasikan agar nantinya bisa 

eksis dan mudah untuk diakses. Program ini adalah bentuk komunikasi 

pemerintah terhadap masyarakat sebagai respon untuk mengembangkan potensi 

masyarakatnya atau sumber daya lokal. 

Program Kampung Cyber adalah program yang mengenalkan sebuah 

inovasi baru bagi sebagian masyarakat Kelurahan Sumbertaman yaitu internet. 

Turban (2003, h. 200) mendefinisikan internet sebagai “Jaringan komputer 

terbesar di dunia yang sebenarnya adalah sebuah jaringan dari jaringan. Carey 

(2003) dalam McQuail menyatakan seiring dengan teknologi berbasis komputer, 

terdapat pula berbagai inovasi yang dalam beberapa hal mengubah aspek 

komunikasi (Tunardy, 2009). Pemanfaatan internet saat ini dapat melengkapi 

kebutuhan manusia yang masih belum bisa dilakukan oleh media sebelumnya 

karena teknologi internet tidak terbatas oleh ruang dan waktu. 

Sebagai sebuah inovasi yang baru, perlu adanya pengkomunikasian. 

Proses pengkomunikasian atau penyebaran sebuah inovasi dikatakan sebagai 

difusi inovasi. Difusi Inovasi menurut Rogers (1983, h. 5) adalah “Proses 

bagaimana suatu inovasi disampaikan (dikomunikasikan) melalui saluran-saluran 

tertentu sepanjang waktu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial”. 
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Ketua Umum Kampung Cyber Kelurahan Sumbertaman Sugeng Raharjo 

(Personal Interview, 2012) menjelaskan bahwa “Dalam pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi diharapkan terjadi perubahan perilaku manusia”. 

Perubahan perilaku dalam pemanfaaatannya harus dilakukan oleh semua kalangan 

masyarakat, bukan hanya untuk kaum muda intelektual. 

Sasaran utama program difusi inovasi ini adalah masyarakat yang kurang 

mendapatkan atau yang sama sekali tidak tahu mengenai kegunaan internet ini, 

atau bahkan masayarakat yang enggan menerima perubahan. Berdasarkan hal 

tersebut diharapkan dapat menemukan suatu model yang tepat untuk difusi 

inovasi program Kampung Cyber ini. Rogers (dikutip dari Abdillah 1981, h. 157) 

mengatakan bahwa tingkat adopsi setiap individu berbeda. Hal ini dikarenakan 

penerimaan inovasi tiap individu membutuhkan waktu yang berbeda karena 

berbagai faktor misalnya seperti kebutuhan akan internet. 

Mar’ie Hendrianto (Personal Interview, 2012) selaku Kepala Seksi 

Aplikasi Telematika BAPPEDA mengatakan bahwa “Penyelenggaraan program 

Kampung Cyber ini harus mengarah kepada pembangunan yang merata dan 

menyentuh semua lapisan masyarakat”. Tentunya hal ini harus dijadikan 

tantangan oleh pemerintah Perlu dilakukan rancangan-rancangan atau strategi 

yang tepat agar proses difusi ini dapat menyentuh ke semua lapisan masyarakat. 

Pengkomunikasian yang tepat dalam sosialisasi program Kampung Cyber ini 

merupakan kunci sukses keberhasilan program ini. Komunikasi yang buruk dari 

pemerintah dapat menyebabkan penolakan dari masyarakat khususnya masyarakat 

yang skeptis terhadap inovasi atau pembaharuan. Jika program ini berhasil, 
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nantinya program kampung cyber ini akan diaplikasikan di tempat lain sampai 

seluruh wilayah di kota Probolinggo tercakup.  

Seperti yang dikatakan oleh Mar’ie Hendrianto (Personal Interview, 2012) 

selaku perwakilan dari BAPPEDA mengatakan bahwa permasalahan yang 

dihadapi kali ini terletak pada tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah 

terkait penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Padahal keberadaan 

teknologi informasi dan komunikasi ini sangatlah penting mengingat dampak 

yang akan terjadi terhadap perilaku manusia dalam pemanfatannya. 

Untuk mencapai perubahan perilaku yang diinginkan, persepsi masyarakat 

mengenai program “Kampung Cyber” harus baik. Persepsi ini bergantung kepada 

stimulus atau rangsangan-rangsangan yang akan diberikan kepada masyarakat 

misalnya berupa tentang pengetahuan bahwa untuk menghadapi tantang global 

saat ini, peran internet sangat penting.  

Beberapa uraian di atas menjadi alasan yang melatarbelakangi dan 

membuat peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Difusi 

Inovasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Dalam 

Program Kampung Cyber Pada Masyarakat Kelurahan Sumbertaman”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

   Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan difusi inovasi 

teknologi informasi dan komunikasi (internet) di kalangan masyarakat kampung 

cyber / masyarakat Kelurahan Sumbertaman Kota Probolinggo. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemanfaatan difusi inovasi 

teknologi informasi dan komunikasi (internet) di kalangan masyarakat kampung 

cyber / masyarakat Kelurahan Sumbertaman Kota Probolinggo/ 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dilakukan peneliti ada tiga, yaitu: 

1.  Secara Akademis 

Diharapkan dapat  menambah dan memperluas kajian keilmuan tentang 

sebuah konsep difusi atas inovasi di bidang teknologi infomasi dan 

komunikasi Program Kampung Cyber. 

2.   Secara Praktis  

Mengetahui permasalahan Pihak Penyelenggara Program Kampung Cyber 

secara nyata dan dapat menerapkan teori dan konsep yang berkaitan, 

terutama yang berkaitan dengan pengkomunikasian dalam Program 

Kampung Cyber. 

3.    Secara Sosial 

 Dapat memberikan wawasan mengenai model komunikasi kampung cyber 

bagi masyarakat luas atau pemerintah kota lainnya selanjutnya dijadikan 

pertimbangan apakah model komunikasi di kampung cyber ini akan 
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memberikan dampak positif atau tidak untuk selanjutnya diterapkan di 

lokasi lain di Kota Probolinggo. 

 


