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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Teknologi
Informasi Studi di Kampung Cyber RT 36 Taman Patehan Kraton Yogyakarta.
Istilah pemberdayaan semakin dikenal seiring banyaknya masalah sosial yang
terjadi di masyarakat. Seiring berjalanya waktu masalah-masalah sosial semakin
beragam sejalan dengan berkembangnya teknologi internet dewasa ini, internet
pun kini bisa diakses oleh berbagai kalangan tak terkecuali oleh masyarakat
Kampung Cyber RT 36, masyarakat Kampung Cyber RT 36 mampu
menghadirkan internet di tengah-tengah warga serta memanfaatkan teknologi
internet secara tepat dan produktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
proses pemberdayaan serta manfaat yang dirasakan oleh masyarakat setempat
terhadap adanya Kampung Cyber.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan
data menggunakan observasi, wawancara terstruktur dan dokumentasi. Data yang
terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis data interaktif Milles dan
Huberman dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan penarikan
kesimpulan.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa tahapan
proses pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi informasi yang terdapat di
Kampung Cyber yaitu sosialisasi, pemetaan wilayah, perencanaan, pelatihan,
pelaksanaan dan pendampingan. Sedangkan manfaat yang dirasakan oleh warga
sekitar yaitu terciptanya ruang interaksi baru, dikenal banyak orang, sumber
informasi dan referensi, mempermudah dan mempercepat pekerjaan, membuka
dan mengembangkan usaha, mempermudah pergaulan dan menambah teman,
sebagai ajang promosi.

Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Teknologi Informasi
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah Pemberdayaan Masyarakat Berbasis

Teknologi Informasi Studi Di Kampung Cyber RT. 36 Taman Patehan Kraton

Yogyakarta. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas demi menghindari

kesalahpahaman dalam memahami makna judul tersebut, maka perlu diberi

penjelasan beberapa istilah yang terdapat dalam judul di atas.

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan secara etimologi, dari kata “berdaya” yang berarti

kekuatan, berkemampuan, bertenaga dan mempunyai akal untuk

menangani sesuatu.1 Sedangkan secara terminologi, pemberdayaan

berarti upaya untuk membangun daya (kemampuan) dengan mendorong,

memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang

dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Upaya itu harus

diikuti dengan memperkuat potensi dan daya yang dimiliki oleh

masyarakat.2

Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki

tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati

1 Tim Penyusun Kamus Pusat, Balai Penelitian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 667

2 Ginanjar Kartasasmita, Pembangunan Untuk Rakyat (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo,
1996), hlm. 145
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dalam lingkungannya.3 Tatanan kehidupan, norma-norma yang mereka

miliki itulah yang menjadi dasar kehidupan sosial dalam lingkungan

mereka, sehingga dapat membentuk suatu kelompok manusia yang

memiliki ciri kehidupan yang khas. Dalam lingkungan itu antara orang

tua dan anak, antara ibu dan ayah, antara kakek dan cucu. Antara sesama

kaum laki-laki dan kaum perempuan larut dalam kehidupan yang teratur

dan terpadu dalam suatu kelompok manusia, yang disebut masyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa maksud dari

pemberdayaan masyarakat adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk

membangun daya (kemampuan) dengan mendorong, memotivasi dan

membangkitkan kesadaran atau potensi yang dimiliki masyarakat.

2. Teknologi Informasi

Teknologi Informasi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah

information technology (IT) adalah istilah umum yang menjelaskan

teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah,

menyimpan, mengokomunikasikan dan menyebarkan informasi.

Menurut Haag dan Keen teknologi informasi adalah seperangkat

alat yang membantu anda bekerja dengan informasi dan melalukan tugas-

tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Menurut Martin

teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (hard

ware dan soft ware) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan

informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk

3 Arifin Noor, Ilmu Sosial Dasar, Untuk IAIN semua Fakultas dan Jurusan Komponen
MKU (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997), hlm. 85
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mengirimkan informasi. Sedangkan menurut Williams dan Sawyer

teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi

(komputer) dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa

data, suara, dan video.4

Teknologi informasi dewasa ini perkembangannya cukup

signifikan, salah satunya internet. Internet atau international networking

merupakan suatu jaringan dari perkembangan teknologi informasi yaitu

melalui penggabungan teknologi komputer dan telekomunikasi, sehingga

jangkauan jaringan informasi yang terbentuk dapat mencapai jarak yang

sangat luas hingga lintas benua.5

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas terlihat bahwa

teknologi informasi adalah suatu teknologi yang menyatukan komputasi

dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk mengolah data, suara, video

termasuk memproses, mendapatkan, menyimpan, mengubah,

mengomunikasikan dan menyebarkan informasi.

Jadi dalam penelitian ini yang dimaksud teknologi informasi

adalah gabungan teknologi komputer dengan teknologi komunikasi dan

informasi yang dalam hal ini berupa media internet, karena internet

merupakan salah satu jaringan dari perkembangan penggabungan dari

teknologi komputer dan telekomunikasi.

4 Abdul Kadir & Terra Ch. Triwahyuni, Pengenalan Teknologi Informasi (Yogyakarta:
Penerbit Andi, 2003), hlm. 2

5Hastha Dewa Putranta, Pengantar Sistem dan Teknologi Informasi (Yogyakarta:
Penerbit AMUS 2004), hlm. 172
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3. Kampung Cyber

Kampung Cyber (kampung internet) adalah sebutan untuk

kampung yang sudah mempunyai fasilitas internet disetiap rumah.

Sedangkan yang dimaksud Kampung Cyber dalam penelitian ini adalah

Kampung Taman RT. 36 Patehan Kraton Yogyakarta. Dimana kampung

ini semua warganya mempunyai akses internet yang terhubung melalui

jaringan (kabel) yang terpasang dari rumah ke rumah.6

Kampung Cyber RT. 36 adalah sebuah perkampungan padat

penduduk terletak di tengah Kota Yogyakarta, berdampingan dengan

obyek wisata pemandian Taman Sari. Penduduk mayoritas bekerja di

sektor informal dan berlatar belakang pendidikan menengah, dengan

jumlah penduduk 123 jiwa, terdiri dari 46 kepala keluarga. Secara

mandiri membangun wawasan pengembangan wilayah dan sumber daya

manusia melalui teknologi informasi.7

Dari uraian di atas maka yang dimaksud dengan Pemberdayaan

Masyarakat Berbasis Teknologi Informasi Study di Kampung Cyber RT

36 Taman Patehan Kraton Yogyakarta adalah sebuah upaya yang

dilakukan oleh masyarakat setempat untuk membangun daya dengan

mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi

yang dimiliki oleh masyarakat Kampung Cyber RT. 36 Taman Patehan

Kraton Yogyakarta melalui teknologi informasi dengan memaksimalkan

pemanfaatan media internet.

6 Hasil observasi dengan ketua RT. 36 yaitu bapak Heri Sutanto, pada tanggal 12 Januari
2013

7 http://rt36kampoengcyber.com/ Akses Tanggal 14 Desember 2012
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B. Latar Belakang Masalah

Kehidupan saat ini nyaris tidak lepas dari teknologi, hampir di

semua lini menggunakannya, baik dalam hal pengetahuan, ekonomi, budaya

dimanjakan dengan teknologi. Dari yang biasanya mengerjakan sesuatu

menggunakan alat tradisional sekarang sudah menggunakannya dengan

berbagai macam teknologi seperti teknologi komputer dan sebagainya.

Di abad yang ke 21 ini banyak sekali perkembangan-

perkembangan baik dalam hal pendidikan, ekonomi maupun teknologi. Tak

perlu diragukan lagi, kemajuan teknologi membuat kita semakin mudah untuk

berkomunikasi dengan orang lain. Dengan teknologi informasi kita bisa

berbagi kebahagiaan, berdiskusi, bertukar informasi dengan orang lain di

mana saja dia berada. Tidak ada batasan wilayah antara satu dengan yang

lain.

Di zaman yang serba modern ini masyarakat hampir di seluruh

dunia memanfaatkan teknologi yang ada, mulai dari handphone, laptop,

netbook dan gadget-gadget lainnya.  Di dalam gadget itu pun masyarakat

(konsumen) sudah dimanjakan dengan aplikasi-aplikasi yang sangat canggih,

mau tidak mau para pengguna pun harus mengikuti perkembangan dan

dengan sendirinya terpengaruh dan akhirnya menggunakan layanan aplikasi

tersebut. Namun tidak semua masyarakat dalam hal ini bisa dikatakan sebagai

konsumen yang cerdas dalam memanfaatkan layanan dengan maksimal dan

produktif, bahkan banyak juga yang memanfaatkannya untuk mengakses
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situs-situs yang negatif katakanlah tidak menggunakan aplikasi internet

secara sehat.

Munculnya berbagai permasalahan pelik yang dihadapi oleh

masyarakat maka perlu ada program atau kebijakan yang dapat

menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, solusi tersebut bisa datang

dari masyarakat sendiri maupun Pemerintah. Namun, lebih baik jika solusi

tersebut datang dari masyarakat sendiri (bottom up) kemudian di dukung oleh

pemerintah setempat, seperti yang terdapat di Kampung Taman RT 36

Kelurahan Patehan Yogyakarta. Kampung yang sering disebut sebagai

Kampung Cyber (kampung internet ) ini adalah sebuah perkampungan padat

penduduk yang terletak di tengah kota Yogyakarta, penduduk yang mayoritas

bekerja di sektor informal dan berlatar belakang pendidikan menengah, warga

dengan sendirinya dituntut aktif untuk menghadapi persoalan hidup untuk

menghadapi hidup yang lebih sejahtera.8

Hampir semua masyarakat di Kampung Cyber mempunyai akses

internet, dan masyarakat setempat menggunakan internet secara sehat, yaitu

untuk kepentingan pendidikan, mengakses informasi, memanfaatkan blog dan

media lainnya, sebagai media atau alat penunjang pemasaran usaha mereka

lantaran sebagian besar warganya berprofesi sebagai wirausaha, mulai dari

batik, sablon hingga bengkel pancing. Semua ini dilakukan atas prakarsa

masyarakat setempat dengan tanpa mengabaikan potensi masing-masing,

dengan harapan mampu meningkatkan kesejahteraan hidup.

8 http://www.apakabarjogja.com/kampung-cyber-itu-baru-ada-di-rt-36/. Akses tanggal 22
September 2012
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Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta pernah mengklaim sebagai

“Yogyakarta Cyber Province”. Yakni, model propinsi yang mampu

melakukan transformasi layanan yang berorientasi kepada masyarakat dengan

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun suatu

wilayah propinsi yang berdaya saing, nyaman, mandiri, efisien dan efektif.9

Namun kenyataannya, baru beberapa dari masyarakat saja yang

bangkit secara mandiri membangun jaringan internet untuk warganya, salah

satunya adalah warga RT 36 Kampung Taman, Patehan, Kraton, Yogyakarta.

Kampung Taman juga banyak dijadikan sebagai ajang edukasi seperti

penelitian mahasiswa yang menjadikan Kampung Cyber RT 36 sebagai objek

penelitian untuk kepentingan akademik seperti, karya ilmiah, penulisan

skripsi dan lain-lain. Bukan hanya mahasiswa dari Yogyakarta, tapi juga dari

luar Yogyakarta bahkan sampai luar negeri seperti dari Canada. Selain itu

Kampung Cyber RT 36 juga dijadikan film dokumenter Linimassa yaitu

sebuah film tentang budaya penggunaan internet di Indonesia dengan fokus

utama di Kampung Cyber RT 36 yang diproduksi oleh ICT Watch.10

Penulis memilih untuk melakukan penelitian tentang

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Teknologi Informasi Study di Kampung

Cyber RT. 36 Taman Patehan Kraton Yogyakarta, disebabkan oleh beberapa

faktor: Pertama, Kampung Taman RT. 36 atau biasa disebut dengan

Kampung Cyber RT. 36 ini adalah pelopor Kampung Cyber yang ada di

9 Ibid.,
10 http://rt36kampoengcyber.com/details.php?aid=112&catid=23&inpage=articles, akses

23 Februari 2013
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Yogyakarta. Kedua, Kampung Cyber RT. 36 ini muncul dari kesadaran

masyarakat sendiri yang mampu memberdayakan masyarakat melalui

teknologi informasi.

Kampung Cyber RT 36 menurut pandangan penulis, mempunyai

sesuatu yang berbeda dengan Kampung Cyber yang lain, seperti di RT 41

Taman dan kelurahan Keparakan Kidul Yogyakarta. Dikedua Kampung

Cyber tersebut hanya sebagian warga saja yang memasang koneksi internet,

sedangkan di Kampung Cyber RT 36 hampir semua warganya mempunyai

koneksi internet, selain itu yang menarik lagi banyak potensi-potensi yang

dimiliki warga setempat seperti potensi usaha dan terintegrasi dengan objek

wisata pemandian Taman Sari.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk

mengkaji keberadaan Kampung Cyber bagi terciptanya kemandirian

masyarakat warga Kampung Taman RT 36. Fokus pengamatan lebih

ditekankan pada proses pemberdayaan serta manfaat yang dirasakan

masyarakat Kampung RT 36 terhadap adanya Kampung Cyber.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pokok

permasalahan dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana proses pemberdayaan yang terdapat di Kampung Cyber RT

36 Taman, Patehan, Kraton Yogyakarta ?

2. Apa manfaat yang dirasakan masyarakat setempat terhadap adanya

Kampung Cyber ?
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Ingin mengetahui proses pemberdayaan masyarakat yang ada di

Kampung Cyber RT 36 Taman, Patehan, Kraton Yogyakarta.

b. Ingin mengetahui serta mendeskripsikan manfaat dari adanya

Kampung Cyber bagi masyarakat setempat.

2. Kegunaan Penelitian

Masalah pemberdayaan bukanlah masalah yang baru lagi.

Dimana penelitian-penelitian sebelumnya sudah banyak dilakukan

namun, penelitian pemberdayaan melalui teknologi informasi masih

sangat minim. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan manfaat akademis untuk menambah wacana dan

khazanah ilmu pengetahuan berupa pemberdayaan masyarakat melalui

teknologi informasi.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa memberi

manfaat bagi calon pengembang masyarakat, yang akan terjun di

masyarakat dalam melahirkan konsep pemberdayaan masyarakat

melalui teknologi informasi.

E. Kajian Pustaka

Penelitian yang memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat

sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk

buku, jurnal maupun karya tulis (skripsi) lainnya. Dalam penelitian ini
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penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan

dengan penelitian yang akan penulis kaji, di antaranya:

Pertama, penelitian Yeni Ristiana dengan judul “Pola Interaksi

Masyarakat di Kampung Cyber RT.36 RW.09 Taman, Kelurahan Patehan,

Kecamatan Kraton Yogyakarta”.11 Penelitian yang dilakukan oleh Yeni

Ristiana ini mengedepankan pembahasan pada Kampung Cyber mengenai

pola interaksi masyarakat, dimana hasil dari penelitian ini adalah terdapat dua

jenis pola interaksi yang diterapkan masyarakat Kampung Cyber yaitu secara

intern dan ekstern.

Pola interaksi secara intern terjadi secara online dan off line, secara

online mereka menggunakan grup facebook dan Blog RT.36 sedangkan

secara off line ada agenda-agenda khusus seperti arisan bulanan, angkringan

buku, kegiatan-kegiatan rutin seperti ronda, voly, futsal dan lain-lain. Ada

hubungan antara interaksi online dan off line, bahwa setiap informasi

diberitakan online melalui facebook sehingga, warga bisa langsung merespon

informasi tersebut. Kemudian dilanjutkan dalam pembahasan secara off line

melalui pertemuan langsung, sehingga ada tindak lanjut dari perbincangan di

internet tersebut.

Sedangkan pola interaksi secara ekstern sangat berarti bagi warga

yang mempunyai bisnis online, karena kebanyakan dari warga masyarakat

Kampung Cyber memanfaatkan interaksi secara ekstern sebagai ajang jualan

11 Yeni Ristiana, Pola Interaksi Masyarakat di Kampung Cyber RT.03 RW.09 Taman,
Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton Yogyakarta, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta:
Jurusan Pendidikan sosiologi, FISE, UNY. 2012), hlm. 103
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batik, sablon, catering, alat-alat pancing dan lain sebagainya, dari sinilah

maka omset masyarakat Kampung Cyber mulai bertambah, bahkan kini usaha

bisnis online sudah merambah ke kancah luar negeri. Selain itu secara ekstern

pola interaksi masyarakat Kampung Cyber juga sebagai ajang promosi

Kampung Cyber melalui blog dan website. Tidak dapat dipungkiri bahwa

kemunculan Kampung Cyber di media adalah karena pola interaksi

masyarakat secara ekstern yang membuka diri atas kunjungan-kunjungan baik

untuk urusan liputan, study, dan kerja sama sebagai kampung percontohan.12

Kedua, penelitian Shidi, Stephani, Rikang dengan judul “Teknologi

Mandiri Warga Kampung Sebagai Persiapan Menuju Demokrasi

Terintegrasi: Study Kasus Perubahan Tradisi Demokrasi di Kampung Cyber

RT.36 Patehan Yogyakarta”.13 Fokus penelitian ini adalah tentang demokrasi

yang ada di Kampung Cyber, penelitian ini menggunakan teori strukturasi

adaptif untuk mendeskripsikan proses demokrasional warga dan sistem di

Kampung Cyber, dan menekankan pada fungsi-fungsi dalam struktur

reproduksi atau produksi rules dan resources reproduksi atau produksi

dengan spirit ( values dan goals) penciptaan rules baru atau adaptasi nilai

(appropriation) dengan spirit values dan goals dalam sosiotecnihal

environment, antara kehidupan sosial dan kehidupan berteknologi saling

mempengaruhi nilai (apporapriation) yang diakomodasi sebagai 1).

Kedekatan relasi, 2). Gotong royong.

12 Ibid., hlm. 104
13 Penelitian Shidi, Stephani, Rikang dengan judul “Teknologi Mandiri Warga Kampung

Sebagai Persiapan Menuju Demokrasi Terintegrasi: Study Kasus Perubahan Tradisi Demokrasi
di Kampung Cyber RT.36 Patehan Yogyakarta”. Pekan Komunikasi UI 2012. hal. 02
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Kedekatan relasi, terdapat dua kemungkinan situasi demokrasi

informal dan non formal, kegiatan sehari-hari dijadikan sarana demokrasi

cakruk, voly, main pingpong, nongkrong warga mampu menumbuhkan ide

spirit utamanya adalah pengembangan kesejahteraan utama warga Kampung

Cyber, ide yang muncul kemudian dibawa ke rapat formal untuk ditindak

lanjuti, forum informal mampu menumbuhkan banyak ide sedangkan forum

formal digunakan menggodok ide, hal ini di akomodasi juga dalam

penggunaan internet sebagai media demokrasi, forum digrup facebook dibuat

ringan dan santai, sehingga memunculkan lebih banyak ruang partisipasi

untuk berdemokrasi.

Gotong royong, diwujudkan dalam segala aspek kehidupan,

termasuk dalam mempersiapkan warga dalam menghadapi teknologi hingga

internet menjadi sarana publikasi untuk memproduksi nilai gotong royong

sekaligus mewujudkan komitmen pada hasil partisipasi demokrasi dengan

aksi. Kesimpulan, teknologi tidak merubah pola dasar demokrasi di Kampung

Cyber, justru membantu terciptanya ruang-ruang partisipasi baru sekaligus

memperkuat aksi demokrasi sebagai sebuah komitmen atas sebuah spirit

demokrasi, teknologi membawa perubahan signifikan dalam pencapaian spirit

kesejahteraan dalam berdemokrasi, yaitu semakin berkembang bisnis rumah

tangga.
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Ketiga, penelitian Istiar dengan judul, “Pemberdayaan Kelompok

Tani Sido Maju di Dusun Toboyo Timur Playen Gunung Kidul”.14 Penelitian

ini fokus kajiannya adalah strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh

kelompok tani Sido Maju Playen Gunung Kidul. Adapun hasil dari penelitian

ini adalah strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh kelompok tani Sido

Maju menggunakan pola pendekatan transformatif, yang menempatkan petani

sebagai subyek pelaku aktif dalam seluruh proses kebijakan pemberdayaan.

Keberhasilan kelompok tani Sido Maju tidak hanya mampu meningkatkan

perekonomian namun mampu mendorong perkembangan kehidupan

beragama, pelestarian budaya lokal masyarakat dusun Toboyo Timur.

Dari beberapa penelitian yang berhasil dilacak tersebut,

berdasarkan atas pembacaan yang mendalam, belum ada yang membahas

secara lebih spesifik tentang pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi

informasi di Kampung Cyber RT 36 Taman Patehan Kraton Yogyakarta. Jadi

penelitian yang dilakukan oleh Yeni Ristiana, Shidi, Stephani, Rikang dan

Istiar berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

F. Kerangka Teori

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya (kemampuan)

dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan

potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mendorong kekuatan atau

14 Istiar, Pemberdayaan Kelompok Tani Sido Maju di Dusun Toboyo Timur Playen
Gunung Kidul. Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga,
2005), hlm 75
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kemampuan (daya), potensi, sumber daya masyarakat agar mampu

membela dirinya sendiri.15

Pemberdayaan bisa mempunyai makna yang berbeda-beda,

tergantung dari sisi dan latar belakang realitas yang dihadapi oleh

sekumpulan individu. Namun yang paling dekat dengan kita, dan yang

mudah dipahami bahwa pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang

berarti mampu atau mempunyai kemampuan dalam hal mengakses

informasi, baik itu masalah ekonomi, pendidikan maupun hubungan-

hubungan yang menghasilkan perilaku politik.

a. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan

(empowerment), berasal dari kata “power” (kekuasaan atau

keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan

dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan ini sering dikaitkan

dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa

yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu

sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan

pengaruh dan kontrol. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya

proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:

Pertama, bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan

tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara

apapun. Kedua, Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini

15 Sriharini, Pondok Pesantren dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Jurnal
Pengembangan Masyarakat Islam. Vol.1, Fakultas Dakwah UIN (Yogyakarta: September, 2003),
hlm. 45
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menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan

dinamis.16

Menurut Mangatas Tampubolon sebagaimana dikutip oleh

Zubaedi  dalam Wacana Pembangunan Alternatif, bahwa Jika

pemberdayaan dikaji dalam prosesnya, maka proses pemberdayaan

masyarakat sebagaimana digambarkan oleh United Nations meliputi:17

1) Getting To Know The Local Community (Mengetahui Komunitas

Lokal).

Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan

diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang

membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya.

2) Gathering Knowledge The Local Community (Mengumpulkan

Pengetahuan Tentang Masyarakat Lokal)

Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi

mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut merupakan

informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, jenis

kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi,

termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual, dan custom,

jenis pengelompokan, serta faktor kepemimpinan baik formal

maupun informal.

16 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Bandung: Refika
Aditama, 2010), hlm. 57

17Zubaedi, Wacana Pembangunan Alternatif, Ragam Perspektif Pengembangan Dan
Pemberdayaan Masyarakat (Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia), hlm. 101
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3) Identifying The Local Leaders (Mengidentifikasi Para Pemimpin

Lokal)

Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia apabila tidak

memperoleh dukungan dari pimpinan/tokoh-tokoh masyarakat

setempat. Untuk itu, faktor “the local leaders” harus selalu

diperhitungkan karena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di

dalam masyarakat.

4) Stimulating The Community To Realize That Is Has Problems

(Menstimulasi Masyarakat untuk dapat menemukan masalahnya)

Di dalam masyarakat yang terkait terdapat adat kebiasaan, sadar

atau tidak sadar, mereka tidak merasakan bahwa mereka punya

masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu, masyarakat perlu

pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punya

masalah yang perlu dipecahkan dan juga kebutuhan yang perlu

dipenuhi.

5) Helping People To Discuss Their Problems (Membantu

Masyarakat untuk mendiskusikan masalah mereka)

Memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat

untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan

pemecahannya dalam suasana kebersamaan.18

18 Ibid., hlm. 102
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6) Helping People To Identify Their Most Pressing Problems

(Membantu masyarakat untuk mengidentifikasi masalah yang

menekan mereka)

Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi

permasalahan yang paling menekan. Dalam masalah yang paling

menekan inilah yang harus diutamakan pemecahannya.

7) Fostering Self-Confidence (Pembinaan Percaya Diri)

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa

percaya diri masyarakat. Rasa percaya diri merupakan modal

utama masyarakat untuk berswadaya.

8) Deciding on A Program Action (Menentukan Aksi Program)

Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program

yang akan dilakukan. Program Action tersebut perlu ditetapkan

menurut skala prioritas, yaitu rendah, sedang dan tinggi. Tentunya

program dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukan

pelaksanaannya.

9) Recognition Of Strengths And Resources (Pengakuan tentang

kekuatan dan sumber daya)

Memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat tahu

dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatan-kekuatan dan

sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan

permasalahan dan memenuhi kebutuhannya.19

19 Ibid., hlm. 102
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10) Helping People To Continue To Work On Solving Their Problems

(Membantu masyarakat untuk terus bekerja memecahkan

masalahnya)

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang

berkesinambungan. Karena itu, masyarakat perlu diberdayakan

agar mampu bekerja memecahkan masalahnya secara kontinu.

11) Increasing Peoples Ability For Self-Help (Meningkatkan

Kemampuan masyarakat untuk membantu diri sendiri)

Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya

kemandirian masyarakat. Masyarakat mandiri adalah masyarakat

yang mampu menolong dirinya sendiri.

b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memberdayakan

dan meningkatkan kualitas hidup manusia atau meningkatkan harkat

dan martabat manusia. Pemberdayaan berarti mengembangkan

kekuatan atau kemampuan (daya), potensi sumber daya manusia agar

mampu membela dirinya sendiri.20 Masalah yang paling utama dalam

pemberdayaan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat.

Masyarakat yang sadar adalah masyarakat yang memahami hak-hak

dan tanggung jawabnya sendiri sehingga sanggup membela dirinya

dan menentang ketidakadilan yang terjadi padanya.

20 Aziz Muslim, Metodologi Pengembangan Masyarakat (Yogyakarta: Teras 2009), hlm.
5
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Melalui proses pendampingan masyarakat dapat belajar

mengenali kelemahannya dan mengembangkan kemampuannya untuk

mengatasi berbagai macam persoalan yang dihadapi. Memahami

realitas struktural yang menindas dan sadar akan posisinya dalam

realitas tersebut. Jika kesadaran masyarakat tumbuh, maka akan

tumbuh pula kehendak yang kuat untuk melakukan perubahan dalam

rangka memperbaiki kualitas kehidupan sehingga mereka melalui

tindakan-tindakan bersama antar masyarakat tersebut.

Masyarakat yang berdaya dan sadar pada akhirnya akan

mampu memperbaiki kualitas hidupnya. Perbaikan kualitas hidup

masyarakat harus diusahakan oleh mereka sendiri. Manusia atau

masyarakat tidak bisa dibangun oleh orang lain.

c. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Untuk mengetahui keberhasilan suatu program

pemberdayaan, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan

yang dapat menunjukkan seseorang atau masyarakat itu sudah berdaya

atau belum. Sehingga ketika sebuah program digulirkan segenap

upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran

perubahan. Menurut Kiffer, indikator pemberdayaan mencakup tiga

dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan

sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif. Sedangkan Parson

mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada:21

21 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, hlm. 63
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1) Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan

individual yang kemudian berkembang menjadi perubahan sosial

yang lebih besar.

2) Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri,

berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.

3) Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang

dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan

kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang

lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah

struktur-struktur yang masih menekan.

2. Teknologi Informasi

Menurut Haag dan Keen  teknologi informasi adalah seperangkat

alat yang membantu anda bekerja dengan informasi dan melalukan tugas-

tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Sedangkan

menurut Martin teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi

komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk

memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup

teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi.22

Internet merupakan salah satu pemanfaatan teknologi informasi

yang paling cepat berkembang dan paling banyak diminati untuk

pengaksesan informasi. Internet dapat diartikan sebagai jaringan sistem

22 Abdul Kadir & Terra Ch. Triwahyuni, Pengenalan Teknologi Informasi. hlm. 2
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global (international networking) yang menghubungkan setiap jaringan

komputer.23

Internet merupakan “dunia baru” yang penuh pesona. Internet

merupakan hasil dari hubungan teknologi informasi dan komunikasi yang

begitu memukau sehingga telah banyak digunakan oleh orang-orang di

dunia. Perkembangan internet dirasa begitu cepat karena banyaknya

variasi program di dalamnya sehingga membuat semua orang terpukau.

Program-program yang dimiliki internet pun dinilai multifungsi, selain

menyediakan informasi yang mendunia dan up to date, internet juga

menyediakan sarana untuk berkomunikasi secara maya yang dapat

dilakukan oleh banyak orang dan bahkan dapat menciptakan suatu realitas

kehidupan baru dalam masyarakat.

a. Fungsi & Manfaat Teknologi Informasi bagi Masyarakat24

Perubahan teknologi informasi yang dalam hal ini internet

saat ini terus meningkat dan berkembang karena internet memberikan

banyak keuntungan pada penggunanya terutama berkaitan dengan

informasi. Beberapa manfaat teknologi informasi internet bagi

masyarakat di antaranya adalah:

1) Sumber informasi

Internet sebagai sumber informasi tentang hal

apapun tentu akan sangat membantu kehidupan masyarakat.

Bagi mereka yang bekerja di bidang pendidikan, bidang

23 http://id.wikipedia.org/wiki/Internet. Akses tanggal 27 Februari 2013
24http://www.camsh.com/internet/manfaat-internet-bagi-pelajar-pendidikan-dan

masyarakat.html. Akses tanggal 27 Februari 2013
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literasi, atau bidang kesenian, bisa mencari berbagai informasi

dari internet.

2) Mempermudah dan Mempercepat Pekerjaan

Keberadaan teknologi informasi khususnya internet

dapat mempermudah atau mempercepat suatu pekerjaan.

misalnya, ada suatu data dari satu kantor yang harus

diserahkan pada kantor lain, penyerahan ini bisa

memanfaatkan media surat elektronik (email) yang tentunya

menggunakan internet.

3) Mempermudah Pergaulan

Dalam hal pergaulan teknologi informasi khususnya

internet juga mempunyai peranan yang sangat besar.

Banyaknya forum di jejaring sosial saat ini seperti facebook,

twiter dll,  bisa membantu siapa saja termasuk masyarakat

untuk menambah pergaulan. Manfaat jejaring sosial juga tak

hanya menambah pergaulan, namun juga mempererat

pertemanan dan membuat kita berlatih untuk bersosialisasi

lebih baik.25

4) Membuka Usaha (Bisnis Online)

Masyarakat yang mempunyai usaha atau bisnis,

yang tidak mempunyai lahan untuk berwirausaha tidak perlu

repot-repot menyewa lahan atau toko untuk berjualan.

25 Ibid.,
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Masyarakat hanya harus menyiapkan barang yang akan dijual,

mempromosikannya, kemudian tinggal menunggu pembeli

yang akan menghubunginya.

5) Sebagai Ajang Promosi

Teknologi informasi melalui media internet adalah

salah satu media yang sangat bagus untuk promosi. Manfaat

internet yang satu ini tak hanya berlaku bagi pembisnis online

saja, namun juga bagi masyarakat yang mempunyai toko

offline atau perusahaan tertentu yang ingin dikenal melalui

media internet, atau bahkan membuat situs pribadi yang

memuat usaha kita.26

G. Metode Penelitian

1. Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

kata-kata lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.27 Selain itu

alasan menggunakan penelitian kualitatif adalah pertama, karena

pendekatan ini bersifat deskriptif, dan lebih menekankan proses daripada

hasil, sehingga peneliti memiliki peluang dalam mengungkapkan

peristiwa-peristiwa sosial yang ada di lapangan. Kedua, pendekatan ini

mampu mengakrabkan hubungan dengan subjek-subjek sasaran

26Ibid.,
27 Lexy.J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya, 2011), hlm. 4
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penelitian, saat berpartisipasi guna melalukan pencatatan fakta-fakta di

lapangan.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kampung Taman RT. 36 kelurahan

Patehan kecamatan Keraton Yogyakarta. Adapun peneliti memilih lokasi

tersebut sebagai tempat penelitian dikarenakan: pertama, Kampung

Taman RT. 36 atau biasa disebut dengan Kampung Cyber RT. 36 ini

adalah pelopor Kampung Cyber yang ada di Yogyakarta. Kedua,

Kampung Cyber RT. 36 ini adalah kampung yang berkomitmen untuk

membantu pemerintah dalam mewujudkan Yogyakarta Cyber City, ketiga,

Kampung Cyber ini mampu memberdayakan masyarakat sekitar melalui

Teknologi informasi. Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada bulan

April sampai Juli 2013.

3. Subjek dan Obyek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek adalah benda, hal atau orang data untuk variabel

melekat dan yang dipermasalahkan.28 Subyek penelitian dalam hal ini

adalah informan yang akan dimintai informasinya mengenai subyek

yang diteliti. Dalam penelitian ini teknik pengambilan informan

menggunakan teknik cluster, penulis membagi menjadi 2 yaitu

pengurus Kampung Cyber dan Warga Kampung Cyber. Adapun

informan dalam penelitian ini adalah:

28 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pengantar (Jakarta: Rineka Cipta,
1998), hlm. 115
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1) Warga Kampung Cyber Taman RT 36 Patehan, Kraton

Yogyakarta yaitu Bapak Bunar, Ibu Ira dan Bapak Saryadi.

2) Koordinator Kampung Cyber yaitu Bapak A. Sasongko Wahyu

Kusumo

3) Ketua RT 36 yaitu, Bapak. Heri Sutanto

b. Obyek Penelitian

Obyek adalah apa yang menjadi titik perhatian suatu

penelitian.29 Adapun obyek dari penelitian ini adalah proses

pemberdayaan serta manfaat yang dirasakan masyarakat setempat

terhadap adanya Kampung Cyber di Kampung Taman RT 36 Patehan

Kraton Yogyakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam

penelitian ini, maka perlu adanya teknik pengumpulan data sebagai

berikut:

a. Wawancara (interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu

yang dilakukan secara terbuka sehingga informan mengetahui

kehadiran pewawancara sebagai peneliti yang bertugas melakukan

wawancara di lokasi penelitian.30

Adapun jenis wawancara yang penulis gunakan dalam

penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dimana penulis

29 Ibid., hlm. 16
30 Lexy.J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, hlm. 135
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menyiapkan beberapa daftar pertanyaan kemudian menanyakannya

secara berurutan. Pelaksanaan wawancara dilakukan secara terbuka

sesuai dengan urutan pertanyaan yang telah disusun. Wawancara ini

dilakukan untuk memperoleh data tentang proses pemberdayaan yang

terdapat di Kampung Cyber serta manfaat yang dirasakan masyarakat

setempat terhadap adanya Kampung Cyber.

Subjek yang diwawancarai terdiri dari: 1). Bapak Heri

Sutanto selaku ketua RT setempat sekaligus sebagai pengelola, 2).

Bapak A. Sasongko WK selaku koordinator Kampung Cyber, 3).

Bapak Bunar, Bapak Saryadi dan Ibu Ira selaku warga setempat

sedangkan wawancara ini penulis lakukan dari bulan Mei dan Juni

2013.

b. Observasi

Suatu penggalian data yang dilaksanakan melalui

pengamatan dan pencatatan dengan sistematis dengan fenomena-

fenomena yang diselidiki.31

Observasi dalam penelitian ini menggunakan non

participant observation, dimana peneliti melakukan pengamatan

langsung di lapangan yang mana penulis mengadakan pengamatan

langsung terhadap proses dan manfaat pemberdayaan masyarakat

berbasis teknologi informasi yang dilakukan di Kampung Taman RT

36 Patehan, Kraton Yogyakarta, kemudian mengadakan pencatatan

31 Ibid., hlm. 128
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secara sistematis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan

permasalahan tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik dimana data diperoleh

dari dokumen-dokumen yang ada pada benda tertulis seperti buku-

buku, notulensi, makalah, peraturan-peraturan, buletin-buletin,

catatan harian dan sebagainya.32 Adapun dokumentasi yang dimaksud

dalam penyusunan ini adalah:

1. Laporan-laporan konfidental, yaitu laporan yang ditulis setelah

peristiwa itu terjadi yaitu berupa laporan harian dan foto kegiatan.

2. Laporan umum, yaitu laporan atau data tentang suatu kegiatan

yang ditulis oleh jurnal, koran, artikel, media internet atau media

lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang telah

tercantum dalam footnote dan daftar pustaka.

3. Dokumen resmi institusi atau kelompok yang diteliti yaitu berupa

data monografi kelurahan Patehan, dokumen RT 36 serta Arsip

Kampung Cyber.

4. Buku-buku yang berhubungan dengan masalah penelitian yang

tercantum dalam daftar pustaka.

32 Suhasmi Arikunto, Prosedur penelitian, Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta:Rineke
cipta, 1991), hlm. 149
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5. Metode Analisis Data

Pada keseluruhan proses penelitian, analisis data merupakan

peranan yang sangat penting. Analisis data biasanya berkaitan erat dengan

metode pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara baik data

primer maupun data sekunder. Analisis data merupakan upaya mencari

dan menata secara sistematis dari catatan hasil observasi, wawancara dan

lainnya.33

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

model Milles dan Huberman, yang juga dikenal dengan analisis interaktif.

Sebagaimana dalam model analisis data tersebut terdapat tiga alur yaitu:

a. Reduksi

Reduksi merupakan sebuah analisis, untuk mengolah kembali data

yang masih kasar yang diperoleh dari lapangan. Data kasar

tersebut kemudian dipilih dan digolongkan mana yang perlu dan

mana yang tidak diperlukan. Jika ada data yang tidak diperlukan

maka data tersebut akan direduksi dan jika ada data baru di

lapangan nantinya maka akan segera ditambahkan. Sedangkan jika

ada data yang kurang di lapangan maka peneliti harus segera

kembali ke lapangan untuk mencari data lebih lanjut.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan bentuk rancangan informasi dari

hasil penelitian di lapangan yang tersusun secara terpadu dan

33 Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarakin, 1990), hlm.
104
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mudah dipahami. dalam hal ini peneliti melakukan penyajian

dengan penyederhanaan informasi yang terlalu banyak agar

memudahkan dalam pemaparan. Penyajian data yang digunakan

dalam bentuk teks narasi agar memudahkan dalam penarikan

kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan proses terpenting dari analisis data.

Pada tahap penarikan kesimpulan ini dilakukan pengukuran alur

sebab akibat, menentukan kategori-kategori hasil penelitian.

Ketiga langkah tersebut merupakan satu kesatuan yang bersinergi

untuk melakukan analisis atas penelitian yang dilakukan.34

6. Keabsahan Data

Subyektifitas peneliti terkadang masuk dan mempengaruhi

keabsahan suatu penelitian, terutama banyak ditemukan dalam penelitian

kualitatif. Sehingga untuk menghindari subyektifitas penelitian ini

menggunakan teknik trianggulasi. Pengertian teknik trianggulasi adalah

teknik keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dengan yang lain. Jadi

hasil data yang telah didapatkan itu diuji dengan data yang sudah ada dan

diakui keabsahannya. Dalam penelitian ini menggunakan tiga jalan alat

perbandingan data yaitu sumber, metode dan teori. Secara ringkasnya

meliputi:

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

34 Ibid.,
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b. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan

umum dengan perkataan yang dikatakan secara pribadi.

c. Pengecekan sumber data yang sama dengan metode yang berbeda,

atau sebaliknya pengecekan sumber data yang berbeda tapi dengan

metode yang sama.

d. Membandingkan dengan teori-teori yang sudah ada dan sudah

diakui keabsahannya.35

H. Sistematika Pembahasan

Di dalam penelitian ini terdiri di bagi menjadi 4 (empat) bab, dan

masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang mengutarakan tentang penegasan judul, latar

belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan

sistematika pembahasan.

Bab II: Mengutarakan tentang pembahasan gambaran umum lokasi

penelitian yang akan menguraikan sekilas tentang gambaran

Kampung Taman RT.36 Patehan, Kraton Yogyakarta.

Bab III: Menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang

proses dan dampak pemberdayaan yang ada di Kampung Cyber

RT.36 Taman, Patehan, Kraton Yogyakarta.

Bab IV: Penutup yang berisikan tentang kesimpulan, rekomendasi dan

penutup.

35 Ibid., hlm. 331
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan mengenai

pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi informasi di Kampung

Cyber RT 36, maka hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Proses pemberdayaan berbasis teknologi informasi yang terdapat di

Kampung Cyber melalui beberapa tahapan, untuk tahapan yang pertama

yaitu sosialisasi, sosialisasi dilakukan bertujuan untuk memberikan

pengenalan tentang internet kepada warga, sosialisasi dilakukan lewat

berbagai macam cara seperti lewat pertemuan RT, arisan dan lain

sebagainya. Selanjutnya yaitu pemetaan wilayah, pemetaan wilayah

diterapkan dalam tahapan proses pemberdayaan karena mempunyai peran

yang sangat penting, dimana dalam tahapan tersebut pengurus memetakan

seluruh wilayah kampung serta mengungkapkan potensi yang dimiliki

setiap warga untuk kemudian dipublikasikan. Kemudian untuk tahapan

selanjutnya yaitu perencanaan, perencanaan dilakukan bertujuan untuk

merencanakan hal-hal yang bersifat teknis seperti survei penyedia layanan

internet. Selanjutnya yaitu pelatihan, pelatihan merupakan tahapan yang

sangat penting sekali dalam proses pemberdayaan, mengingat sebagian

masyarakat kampung pada saat itu sama sekali belum mengenal tentang

internet, pelatihan ini bertujuan untuk memberi pengetahuan secara
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mendalam tentang internet beserta cara mengoperasikannya, adapun tema

yang disuguhkan diantaranya adalah cara mengoperasikan komputer,

sejarah internet, searching, browsing, membuat email, blog dan lain

sebagainya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pelaksanaan dan

pendampingan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun manfaat yang dirasakan oleh masyarakat setempat

terhadap adanya Kampung Cyber diantaranya adalah terciptanya ruang

interaksi baru, manfaat yang satu ini sangatlah besar manfaatnya kemudian

dapat dikenal banyak orang, sumber informasi dan referensi,

mempermudah dan mempercepat pekerjaan, membuka dan

mengembangkan usaha online, mempermudah pergaulan dan menambah

teman, sebagai ajang promosi.

Manfaat yang dirasakan masyarakat setempat sangat banyak sekali

seperti yang dikemukakan di atas, namun penulis menemukan manfaat

lebih yaitu terciptanya ruang interaksi baru dan dikenal banyak orang,

kedua hal tersebut merupakan manfaat yang sangat langka yang terjadi

pada masyarakat, dimana warga dengan mau bersama-sama membangun

dan mengembangkan wilayah dengan tanpa mengabaikan potensi wilayah

melalui teknologi informasi.
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B. Rekomendasi

Dari kesimpulan yang ada, penulis mengajukan beberapa

rekomendasi sebagai berikut:

1. Hendaknya masyarakat harus lebih bersungguh-sungguh lagi dalam

menjalankan program tersebut supaya bisa seimbang antara dunia

nyata dan maya demi terciptanya masyarakat mandiri dan sejahtera.

2. Bagi pengurus Kampung Cyber agar lebih giat lagi dalam mengelola

dan mengembangkan Kampung Cyber serta menghadirkah ide-ide

kreatif demi terciptanya masyarakat Cyber yang sesungguhnya.

3. Sebagai pelopor Kampung Cyber di Yogyakarta, hendaknya Kampung

Cyber RT 36 lebih bersemangat lagi dalam membangun jaringan dan

berkoordinasi dengan pihak pemerintah maupun Kampung Cyber yang

lain khususnya di Yogyakarta.

C. Penutup

Alhamdulillahi Rabbil ‘alamin, dengan berakhirnya penelitian ini,

maka penulis ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah ikut

membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, yang telah ikut

berpartisipasi serta dengan dorongan semangat berupa moril, material serta

spiritual atas tersusunnya tugas akhir kuliah ini, berkat bantuan merekalah

penulis dapat menyusun dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan amal

baik mereka mendapatkan balasan yang lebih baik  dari Yang Maha

Kuasa.
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Penyusunan skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan,

untuk itu penulis sangat mengharap kritik maupun saran dari pembaca

yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi

ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah pengetahuan

bagi pembaca maupun penulis.

Akhirnya dengan harapan mudah-mudahan amal baik semua pihak

yang membantu akan mendapatkan balasan yang terbaik dariNya. Amien.

Sungguh tiada yang paling indah di dunia ini melainkan karunia, anugerah

serta ridha Allah SWT.
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Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara dengan Ketua RT 36

1. Sudah berapa lama Bapak menjadi ketua RT di Kampung Cyber RT 36 ?

2. Berapa banyak jumlah warga yang ada di Kampung Cyber RT 36 ?

3. Potensi apa saja yang dimiliki oleh Kampung Cyber?

4. Apakah mayoritas pendidikan warga Kampung Cyber Rt 36 ?

5. Apa mayoritas pekerjaan warga Kampung Cyber ?

6. Menurut anda bagaimana karakter masyarakat Kampung Cyber RT 36 ?

7. Bagaimana kondisi sosial dan budaya masyarakat Kampung Cyber RT 36

8. Bagaimana bisa di sebut Kampung Cyber?

9. Bagaimana sejarah lahirnya Kampung Cyber ?

10. Apa yang melata belakangi lahirnya Kampung Cyber RT 36 ?

11. Berapa banyak warga yang memasang internet ?

12. Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan sebelum mencanangkan

program Kampung Cyber? Adakah assesment atau upaya-upaya lainnya

13. Seperti apa proses pemberdayaan yang terdapat di Kampung Cyber ?

14. Apa tujuan dari Kampung Cyber RT 36 ini?

15. Bagaimana Internet dapat diterima oleh masyarakat Kampung Cyber?

16. Bagaimana perubahan yang terjadi setelah adanya internet ? apakah ada

pergeseran nilai-nilai warga ?

17. Adakah faktor penghambat mendirikan Kampung Cyber ? jika ada

bagaimana cara mengatasinya?

18. Apa faktor yang mendukung sehingga program tersebut dapat berjalan ?

19. Bagaimana nilai-nilai dan norma-norma yang dipegang teguh oleh

masyarakat Kampung Cyber?

20. Apakah ada pergeseran nilai setelah masuknya internet di Kampung

Cyber?

21. Apa manfaat internet bagi bapak dan masyarakat setelah masuk internet?

22. Adakah dampak negatif bagi warga setelah masuknya internet?



23. Bagaimana anda sebagi ketua RT memberi filter/menanggulangi dampak

negatif?

24. Dengan cara apa untuk mencegah hal-hal yang negatif ?

25. Bagaimana usaha anda sebagai ketua RT agar terus dapat memajukan dan

mengembangkan internet di Kampung Cyber?

26. Apakah ada peran pemerintah terhadap Kampung Cyber?

27. Apakah ada bantuan yang digulirkan oleh pemerintah untuk Kampung

Cyber?

28. Apa harapan anda ke  depan untuk Kampung Cyber?

Pedoman Wawancara dengan Koordinator Kampung Cyber

1. Sudah berapa lama anda tinggal di Kampung Cyber?

2. Bagaimana sejarahnya bisa disebut Kampung Cyber?

3. Apa yang melatarbelakangi lahirnya Kampung Cyber?

4. Mengapa anda memilih internet sebagai teknologi yang pas untuk

masyarakat RT 36?

5. Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan sebelum mencanangkan

program Kampung Cyber? Adakah assesment atau upaya-upaya lainnya

6. Potensi apa saja yang dimiliki oleh Kampung Cyber?

7. Apa tujuan dari Kampung Cyber RT 36 ini?

8. Bagaimana proses pengembangannya dari awal sampai akhir ?

9. Bagaimana awal mula anda memulai mengembangkan Kampung Cyber?

10. Apa hambatan/kendala yang ditemui dalam melakukan proses tersebut?

11. Bagaimana solusi untuk menagani hambatan tersebut?

12. Apa faktor yang mendukung lahirnya Kampung Cyber?

13. Apakah ada perubahan setelah masuknya internet?

14. Apakah ada peran pemerintah terhadap Kampung Cyber?

15. Apakah ada bantuan yang digulirkan oleh pemerintah untuk Kampung

Cyber?

16. Situs apa saja yang biasanya dibuka oleh warga sekitar?

17. Apa manfaat yang dirasakan setelah masuknya internet?



18. Bagaimana dampak masuknya internet di Kampung Cyber?

19. Cara mencegah dampak negatif seperti apa?

20. Bagaimana usaha anda sebagai ketua RT agar terus dapat memajukan dan

mengembangkan internet di Kampung Cyber?

21. Harapan anda ke depan untuk Kampung Cyber?

Pedoman Wawancara dengan Warga Kampung Cyber

1. Apa yang bapak ibu rasakan setelah adanya Kampung Cyber?

2. Sejak kapan anda tinggal di Kampung Cyber?

3. Bagaimana menurut anda tentang hadirnya internet di kampung taman?

4. Apakah bapak/ibu warga yang memasang internet?

5. Mengapa bapak/ibu tertarik memasang internet?

6. Apa manfaat internet bagi bapak/ibu?

7. Situs apa sajakah yang sering dibuka?

8. Berapa lama intensitas pemakaian internet selama sehari?

9. Sudah berapa lama ibu/bapak memasang jaringan internet ?

10. Apa manfaat yang selama ini dirasakan setelah adanya Kampung Cyber?

11. Dampak apa yang dirasakan setelah adanya Kampung Cyber?

12. Apakah sejak sebelum internet masuk ke Kampung Cyber bapak/ibu sudah

mengenal internet terlebih dahulu?

13. Apa proses yang diikuti bapak/ibu pada awal pemasangan internet?

14. Bagaimana cara keluarga anda memakai internet secara maksimal dan

seefisien mungkin?

15. Apakah dampak yang dirasakan bagi keluarga anda setelah memasang

internet?

16. Bagaimana Bapak/ibu memberikan batasan-batasan untuk menanggulangi

dampak masuknya internet?

17. apa kontribusi bapak /ibu sekeluarga untuk Kampung Cyber?

18. apa harapan bapak/ibu ke depan untuk Kampung Cyber ?
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