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ABSTRAKSI

Manfaat Internet Bagi Mahasiswa Malang

Oleh James Harkness

Pembimbing: Drs. Muslimin Machmud, M.Si

Latar Belakang

Internet mulai dikenal di Indonesia sekitar 7 tahun yang lalu terutama oleh penguruan
tinggi.
Akses Internet hanya baru dapat dilakukan dengan mudah dan cukup murah selama 3
tahun yang terakhir.
Tidak ada data tepat tentangpengguna Internet di Indonesia.
Sejumlah pengguna Internet di Malang dan di Indonesia pada umumnya sulit untuk
ditaksir.

Ada banyak pengaruh dan manfaat Internet yang positif. Namun di lain pihak banyak
orangyangberpendapat tentang adanya pengaruh Internet yangnegatif.

Rumusan Masalah

Permasalahan yang ingin diselidiki dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Macam situs web apakah yang paling disukai dan aktivitas Internet yang paling digemari oleh
mahasiswa-mahasiswi Malang?

2. Alamat situs web apakahyang palingdisukai oleh mahasiswa-mahasiswi Malang?
3. Bagaimana manfaat situswebdanaktivitas Internet bagi mahasiswa-mahasiswi Malang?
4. Apakah mengakses Internet dapat memperluaswawasan mahasiswa-mahasiswi Malang?

Metode Penelitian

Dalam penelitian digunakan dua metode penelitian baik kualitatifmaupun kuantitatif.

1. Penelitian kuantitatif dilaksanakan melalui dua ratus kuisioncr yang dibagi-bagikan kepada
tiga warnet di Malang, dan di beberapa kampus di Malang.

2. Penelitian lebih lanjut ini secara kualitatif dilakukan dengan beberapa metode dalam
pengumpulan data.

Hasil Penelitian

Chatting Internet
Chatting adalah kegiatanyang sangat populerdi Internet.
Channel Chatting yang paling disukai oleh mahasiswa-mahasiswi Malang adalah channel
bernama Malang di server Dalnet.
Dalam channel Malang para pengguna memakai bahasa Indonesia, bahasa gaul Indonesia,
bahasa Jawa serta singkatan Inggris.
Banyak pengguna chat memakai nama panggilan sehari-hari, nama tokoh idola, nama
tokoh kartun, nama bintang film atau televisi, nama yang menggambarkan identitasnya
dan nama yang lucu.
Banyak pengguna chatting mengatakan bahwa mereka pernah menemukan kekecewaan
karena temannya di chatting online ternyata pembohong.

Para pengguna yang suka mengakses channel berbahasa asing bisa mendapatkan
informasi yang tidak terdapat di Indonesia dan mcngctahui tentang pcngalaman pribadi
orang asing.



Agama
www.pesantrenonline.com. www.eramuslim.com dan www.mvquran.com
Dari keterangan responden-responden penelitian ini, hanya ditemukan 11% mereka yang
membuka situs web agama.

Yang membuka situs web agama mengatakan bahwa ingin mencari keterangan agama
dari Internet untuk mengetahui hukum untuk sehari-hari atau ajaran-ajaran yang harus
dilakukan setiap hari.
Keterangan agama yang bisa didapat dari Internet sudah tersedia dari sumber-sumber lain.
Tetapi dari Internet keterangan agama bisa didapat dengan cara yang cepat dan mudah.
Beberapa responden mengatakanmereka sudah mencari keterangan tentang agama lain.

Berita Lokal dan BeritaAsing
www.cnn.com. www.liputan6.co.id dan www.dctik.co.id
Satu dari empat mahasiswa Malang masih mencari berita dari Internet.
Responden mengatakansumber berita tersedia di Malang kurang lengkap.
Berita lokal dan berita asing hampir seimbangdicari oleh mahasiswa-mahasiswi Malang.
Mahasiswa Malang juga mencari berita dari Internet karena mereka bcrpikir berita dari
Internet bclum disensor.

Internet mampu menyediakan informasi yang lengkap dan terbaru tentang scmua
perisitwa yang terjadi di seluruh dunia.

Emaildan Mail List Internet (Milis)
www.yahoo.com. www.bolehmail.com dan vvvvw. lovemai I.com

Topik-topik yang ditulis dalam email adajah tugas kuliah, calon pacar, masalah pacar,
masalah pribadi, rencana ke depan dan situs-situs web yang menarik.
Beberapa mereka punya teman email asing untuk berlatih bahasa Inggris dan mengetahui
tentang negara dan budaya lain.
Email memberi kesempatan untuk mempunyai teman di luar negeri dan mengetahui
tentang budaya asing.

12% responden mengatakan mereka berlangganan milis Internet.
Anggota milis ini akan membaca bermacam-macam pendapat.

Game Internet

Satu dari lima mahasiswi dan satu dari tiga mahasiswa Malang mengakses game di
Internet.

Untuk Mahasiswi, game yang paling populer adalah Nexia dan untuk mahasiswa. game-
game yang paling populeradalah Counter Strike danRedAlert 2.
Game-game yang berbau kekerasan, seperti Counter Strike dikhawatirkan dapat
mempengaruhi pengaksesnya dalam menyelesaikan persoalan dengan kekerasan dan yang
lebih buruk lagi dapat mengubahperangai seseorang menjadi buruk.

Pornografi
w\v\v.pondokputri.dz.nu dan www.plavbov.com
Pornografi di Internet adalah persoalan yang peka, tetapi pornografi di Indonesia juga
tersedia dari sumber-sumber Iain.

Dari responden mahasiswa laki-laki Malang 31% responden mengakui mengakses
pornografi dari Internet, Dari mahasiswi Malang hanya ada 4% yang membuka situs web
pornografi.
Dari penelitian ini, ternyata sebagian besar dari mahasiswa Malangjujur dan bisa terbuka
tentang mencari situs pornografi diantara teman laki-laki. Dari komunitas ini, kegiatan
mencari pornografi adalah kegiatan yangdapat diterima.



Portal & Search Engine
www.vahoo.com. www.plasa.com. dan www.goofilc.com
Situs Portal biasanya adalah situs pertama yang dikunjungi oleh pengguna Internet.
Ketika mahasiswa-mahasiswi Malang mau mencari situs web mereka membuka situs web
search engine www.gooj>ie.cuin.
Semua situs portal tersebut menyediakan fasilitas yang rata-rata sama. Fasilitas ini
termasuk bermacam-macam berita, keterangan, search engine, email, belanja. game,
radio online, musik. lowongan kerja dan dan fasilitas-fasilitas lain.

Hiburan, Olahraga & Majalah
wvvvv.bolancws.com. www.anekavcss.com. dan www.mtvasia.com

Hampir 80% responden questioner mengatakan mereka mencari keterangan dan situs
dalam bidang hiburan, olahraga atau majalah.
Mahasiswi Malang paling menyukai situs musik, situs majalah, situs bintang film dan
televisi.

Situs olahraga adalah macam situs yang paling disukai oleh mahasiswa Malang.
Biasanya mereka mencari keterangan tentang sepak bola luar negeri atau formula satu.
Dari Internet mereka bisa dapat profil pengakses, profil tim pengelola, keterangan tentang
susunan mobil balap dan keterangan khusus lain yang tidak bisa didapat dari sumber-
sumber berita lain.

Pendidikan

Politik

www.supcrsiswa.com

Mahasiswa-mahasiswi Malang memakai Internet untuk mendapat keterangan dari sumber
lain untuk menyelesaikan tugas kuliahnya.
Mahasiswa-mahasiswi mencari keterangan tentang beasiswa di luar negeri.

12% mahasiswa-mahasiwi mencari keterangan politik dari Internet.

Ada mereka yang mencari keterangan tentang komunisme dan sosialisme.

Internet menyediakan keterangan tentang komunisme dan sosialisme melalui cara yang
tidak diketahui namanya.

Hasil Umum

Biaya untuk mengakses internet bisa menjadi hambatan untuk sebagian besar mahasiswa-
mahasiswi Malang.
Hambatan bahasa juga ada hambatan yang harus diatasi oleh mahasiswa-mahasisi
Malang.

Tabel berikut menggambarkan persentase mahasiswa-mahasiswi yang mengakses situs web dalam satu
bidang. Hasil ini dikumpulkan dari 200 quesioner yang telah disebarkan kepada mahasiswa-mahasiswi
di Malang.

'. ^v&t-!«:.-.:*.•••••: •-.',- Macam-macam Situs Web

$^£gKeglatari •< - % rw .•:;•• Kegiatan % Kegiatan %

Chatting 46 Berita Asing 22 Newsgroup 12

Hiburan 45 Pornografi 20 Agama 11

Majalah 36 Negara Lain 18 Klub 10

Olahraga 35 Pekerjaan 14 Hacking 8

Pendidikan 31 Politik 14 LSM 4

Games 27 Kegemaran 14 Kursus 4

Search 27 Belanja 12 Perjudian 2

Berita Lokal** 27 Milis 12



Tabel ini merupakan daftar alamat situs web yang telah diurutkan mulai dari yang paling sering disebut
oleh mahasiswa-mahasiswi di Malang. Sejumlah situs web yang disebut oleh mahasiswa-mahasiswi
malang berjumlah 162.

, < • Alamat Situs Web

£*«. '•,. irfv-T, Alamat .. Macam Bahasa

1 www.yahoo.com Email, Search Engine, Berita Asing Inggris
2 www.cnn.com Berita Asing Inggris
3 www.google.com Search Engine Inggris
4 www.detik.com Berita Lokal Indonesia

5 www.plasa.com Hiburan, Email, Search Engine Indonesia

6 www.anekavess.com Majalah Indonesia

7 www.astaga.com Hiburan, Email. Search Engine Indonesia

8 www.bolanews.com Olahraga Indonesia
9 www.mtvasia.com Hiburan Inggris
10 www.jawapos.co.id Berita Lokal Indonesia
11 www.1ipula n6.com Berita Lokal Indonesia

12 www.mtv.com Hiburan Inggris
13 www.acmilan.com Olahraga Inggris
14 www. bolehmai1.com Email Indonesia
15 www.bm-online.com Hiburan Indonesia
16 www.juventus.com Olahraga Inggris
17 www.kompas.co.id Berita lokal Indonesia
18 www.playboy.com Pornografi Inggris
19 www.pondokputri dz.nu Pornografi Indonesia
20 www.supersiswa.com Pendidikan Indonesia

Kesimpulau

Macam situs web yang paling disukai oleh mahasiswa-mahasiswi di Malang adalah situs
hiburan, situs majalah, situs olahraga, situs pendidikan, situs search engine, situs
berita lokal dan situs berita asing.

Ada sembilan situs web yang menonjol di antara situs-situs web lain sebagai alamat situs
webyang palingdisukai olehmahasiswa-mahasiswi Malang.

Situsweb www.vahoo.com paling disukai oleh mahasiswa-mahasiswi Malang.
Situs web portal yang paling disukai adalah www.plasa.com dan
www.aslaga.com.

Ketika mahasiswa-mahasiswi Malang mau mencari situs web mereka membuka
www.gooele.com.

Untuk berita lokal mahasiswa-mahasiswi Malang membuka www.dekit.com
Untuk berita asing mereka membuka www.cnn.com .
Situs web hiburan yang paling disukai oleh mahasiswa-mahasiswi Malang
adalah www.bolanews.com. www.mtvasia.com. dan www.anekavess.com.

Manfaat Internet adalah pengguna Internet dapat bertemu dan menjadi teman dengan
orang yang sebelumnya mereka tidak bisa berhubungan. Dalam persahabatan tersebut
mereka bisa mengetahui tentang orang,diluar negeridan budaya asing.
Manfaat lain dari Internet adalah Internet menyediakan sumber informasi yang luas dan
lengkap maupun yang tanpa disensor.

Kebanyakan mahasiswa-mahasiswi Malang tidak mengambil semua keuntungan yang
tersedia dari Internet ini.

Untuk 16% mahasiswa-mahasiswi Malang yang mengakses Internet lebih dari 10 jam
seminggu ada kemungkinan besar mereka dipengaruhi oleh Internet. Pengaruh ini
mungkin sama dengan "responden dalam penelitian yang dilakukan oleh American
Psychologist, yaitu Internet bisa mengurangi komunikasi dengan keluarganya,
mengurangi kehidupan bersosialisasi sehingga pengguna Internet tersebut selalu
merasa murung dan kesepian.

Mahasiswa-mahasiswi Malang lebih suka mencari informasi hiburan, olahraga dan cari
jodoh dalam chatting daripada mencari informasi tentang keadaan politik dan agama di
Indonesia serta di luar negeri. Manfaat yang dapat diperoleh mahasiswa-mahasiswi di
Malang dari mengakses Internet adalah memberikan mahasiswa-mahasiswi kemampuan
untuk menyebarkan informasi dengan ccpat selama massa pcrgolakan.
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Untuk mahasiswa-mahasiswi Malang yang mencari keterangan baru, orang baru, orang
asing dan pengalaman baru dengan giat memanfaatkan Internet tidak bisa ditafsirkan
terlalu banyak dan pandangan mereka pasti tcrbuka karcna mereka mengakses Internet.

Internet mampu memperluas pandangan mahasiswa-mahasiswi Malang yang punya keinginan
untuk mencari sumber informasi yang tidak tersedia di Malang.
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BAB 1PENDAHULUAN

Ivl | Latar Belakang
Internet sudah merubah cara berkomuinikasi dan cara mencari informasi. Seperti

menciptakan pesawat terbang, telegram, satelit, televisi dan telepon, Internet

menjadikan dunia kita semakin kecil. Peran Internet sangat penting untuk

Pemerintah, perusahaan, instansi penelitian, instansi pendidikan dan orang-orang

dari seluruh dunia. Meskipun Internet sudah diciptakan tiga puluh tahun yang lalu

dan masyarakatsudah dapat mengakses sejak sepuluh tahun yang lalu.

Kini ada banyak pembicaraan tentang pengaruh-pengaruh dan manfaat Internet.

Itu tidak bisadisangkal lagi bahwa banyakterdapat pengaruh dan manfaat Internet

yang positif. Namun di lain pihak banyak orang yang berpendapat tentang adanya

pengaruh Internet yang negatif. Untuk menghindari meluasnya pengaruh yang

negatif maka negara-negara mealalui Pemerintahannya memberlakukan aturan-

aturan dan membentuk badan-badan yang melakukan fungsi penyensoran. Hanya

belum semua negara memberlakukan aturan-aturan ataupun belum membentuk

Badan yang melakukan fungsi sensor, termasuk negara Republik Indonesia.

Menurut penelitian American Psychologist1 tentang manfaat Internet, pengguna

Internet yang sering mengakses Internet dapat mengakibatkan pengaruh yang

buruk. Mengakses Internet berjam-jam dapat mengurangi komunikasi dengan

keluarganya dan interaksi sosial menjadi kurang, sehingga pengguna Internet

tersebut selalu merasa murungdan kesepian.

Beberapa responden penelitian ini mengatakan bahwa mereka sudah menjadi

teman akrab dengan orang yangdikenal melalui Internet. Tetapi jumlah responden

tersebut tidak begitu banyak, menurut penelitian American Psychologist

1American Psychological Association, Internet Paradox A Social Technology That Reduces
Social Involvement and Psychological Well-Beine?. September 1998, Vol. 53, No. 9, 1017-1*031.



1.3 - Tujuan Penelitian
• •:••• '••• :.' '<>- ;

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Ingin mengetahui macam situs web yang paling disukai dan aktivitas

Internet yang paling digemari oleh mahasiswa-mahasiswi Malang.

2. Ingin mengetahui alamat situs web yang paling disukai oleh mahasiswa-

mahasiswi Malang.

3. Ingin mengetahui bagaimana manfaat situs web dan aktivitas Internet bagi

mahasiswa-mahasiswi Malang.

4. Ingin mengetahui kalau mengakses Internet dapat memperluas wawasan

mahasiswa-mahasiswi Malang

1.4 - Kegunaan Penelitian

Laporan ini diharapkan berguna untuk semua orang yang tertarik pada Internet.
Pengelola warnet bisa menggunakan keterangan dari laporan ini untuk

menyediakan daftar alamat. situs yang sering dipakai. Pengelola situs web bisa

memasukan keterangan lain atau berita baru dalam situsnya untuk menarik

pengguna baru. Perusahan periklanan bisa mendapatkan keterangan berguna dari
laporan ini untuk memasang iklan dalam situs yang disukai oleh mahasiswa.
Akhirnya mahasiswa-mahasiswi Malang bisa mengetahui situs-situs yang berguna
untuk kuliah dan situs-situs yang menarik bagi Mahasiswa.

1.5 - Kendala Penenlitian

Ada beberapa kendala yang berkaitan data-data dan keterangan-keterangan yang
dikumpulkan. Kendala masalah yang pertama disebabkan karena kesalahan

kuisioner pertama yang dibagi-bagikan. Hasil kuisioner kurang jelas dan tingkat
jawaban yang berguna sangat rendah. Kuisioner ini diganti dan dibagi-bagikan
lagi. Tetapi jawaban dari kuisioner pertama masih dipakai dalam menciptakan
persentase penggunaan Internet di laporan ini.



Ternyata jawaban dan balasan dari kuisioner, wawancara dan pembicaraan

informal tidak selalu jujur. Ada kemungkinan besar bahwa pertanyaan yang

terkait dengan pornografi dan hacking tidak dijawab dengan jujur.

Alamat situs web kadang-kadang panjang dan sulit untuk dihafalkan. Oleh karena

itu para responden tidak menulis alamat situs web di kuisioner karena mereka

tidak bisa mengingat alamatnya.

1*6 -Metode Penelitian
• -** • * • .

Dalam penelitian menggunakan dua metode penelitian baik kualitatif maupun

kuantitatif. Pertama-tama penelitian kuantitatif dilaksanakan melalui kuisioner

yang dibagi-bagikan kepada tiga warnet Malang. Maksud utama kuisioner

pertama ini (lampiran I) adalah mengetahui situs-situs yang banyak dikunjungi

oleh mahasiswa-mahasiswi Malang serta di mana mereka mengakses internet.

Banyak balasan kuisioner kurang lengkap dan responden tidak memberi alamat

situs web yang mereka kunjungi. Oleh karena ini kuisionernya diganti dan dibagi-

bagikan di kampus tiga Universitas Muhammadiyah Malang, kampus Sekolah

Tinggi Agama Islam Negeri Malang (STAIN) dan kampus Universitas

Brawijaya. Kuisioner kedua (lampiran 2) termasuk beberapa tambahan

pertanyaan serta satu contoh untuk menjelaskan bagaimana cara mengisi kuisioner

yang beranggotakan oleh kelompok yang terdiri dari lima orang. Kuisioner yang

disampaikan oleh mahasiswa-mahasiswi Malang berjumlah 200.

Pada kuisioner peneliti mencoba untuk menanyakan situs web yang paling disukai

oleh responden dengan menyediakan 24 pilihan situs web. Dari hasil kuisioner

tersebut beberapa bidang disararan dan penelitian lebih lanjut dilaksanakan dalam

bidang khusus. Bidang ini termasuk chatting, agama, berita lokal dan berita asing,

email dan milis, game internet, pornografi, portal & search engine, hiburan,

olahraga dan majalah.



Penelitian berikutnya secara kualitatif dilakukan dengan beberapa metode dalam

pengumpulan data. Yang pertama, mengumpulkan daftar alamat situs-situs web

yang sering dikunjungi oleh mahasiswa-mahasiswi Malang serta game internet

yang disebut oleh mahasiswa-mahasiswi Malang sering diakses kemudian penulis

mengunjungi situs dan game tersebut. Metode kedua dilakukan dengan cara

mewawancarai salah satu pengelola Globalnet yang ada di Malang. Hal ini

dilakukan untuk mendapat pandangan umum tentang pengguna warnet serta

mendapatkan data-data yang akan diperoleh dari pengelola Globalnet Malang.

Metode yang ketiga dilakukan dengan cara penggamatan selama 20 jam lebih

dalam kurun waktu dua minggu.

Setelah tahap-tahap ini diselasaikan datanya masih belum lengkap. Untuk

melengkapi datanya wawancara dilaksanakan dengan lima mahasiswa dan lima

mahasiswi Malang. Tujuan wawancara ini untuk mengetahui tentang situs web

agama yang dikunjungi serta mencari tambahan keterangan tentang Internet

chatting dan email (lampiran 3). Mahasiswa-mahasiswi tersebut berkuliah di

Universitas Muhammidiyah Malang, Universitas Merdeka Malang, Institut

Teknologi Nasional Malang dan STAIN. Selain tahap-tahap tersebut penulis

melakukan korespondensi email dengan beberapa mahasiswa-mahasiswi Malang

yang dipakai untuk mencari tambahan informasi dan menjelaskan hal tersebut.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini bermaksud menjelaskan latar belakang informasi tentang Internet dan
cara kerja Internet, serta singkatan Internet dan istilah Internet akan diterangkan.

Bab ini penting untuk pembaca yang kurang begitu mengerti tentang Internet.
Keterangan dalam bab ini juga penting untuk mendapat pengertian yang jelas
tentang hasil penelitian pada pembahasan berikutnya.

^^|jarah;Tiiternety :x . •:..,::

Perkembangan Internet dimulai dengan mendirikan Advanced Research Projects
Agency (ARPA) pada tahun 1969 oleh sebagian Pemerintah Amerika Serikat.

Proyek ini mendirikan ARPA Network (ARPANET) dan selama sepuluh tahun
kemudian ARPANET terus-menerus dikembangkan oleh kerjasama diantara
instansi pemerintah dan instansi pendidikan di Amerika Serikat dan Eropa.
Awalnya ARPANET berfungsi ganda, yang pertama untuk mengirim dan
membagi keterangan diantara Universitas-Universitas dan Lembaga Peniiitian
dan fungsi yang kedua adalah menyediakan sistim komunikasi yang kuat dan
handal. Karena dukungan dari Eropa dan hasil ciptaan protokol komunikasi baru,
ARPANET berkembang menjadi Internet pada tahun 1980-an awal. Pada waktu

itu hanya 20 jaringan komputer terhubung dengan Internet, sekarang ada lebih
dari 100,000 jaringan komputer terhubung dengan Internet2. Padahal ada lebih
dari 20 jaringan komputer terhubung dengan Internet di Malang.

Walaupun permulaan Internet dikuasai dan dikembangkan oleh instansi
pemerintah dan instansi penelitian, komersialisasi Internet dimulai pada 1980-an.
Penciptaan komputer pribadi adalah satu hal yang mempercepat komersialisasi
ini. Pada tahun-tahun berikutnya pertumbuhan Internet semakin cepat.
Perusahan-perusahan dalam bidang komputer serta bidang lain mengeluarkan

2 Leiner, Barry, Internet Society, All Aboutthe Internet A Brief History of the lnternet.htm.
www.isoc.org/intemet-histore/hrief.html. August 2000



jutaan dolar setiap tahun terhadap perkembangan penelitian Internet, penelitian

software Internet dan prasarana Internet. Internet sekarang tidak dikuasai dan

dimiliki oleh siapapun, tetapi prasarana Internet dimiliki perusahan swasta dan

pemerintah masing-masing.

Internet telah dikembangkan lebih dari tiga puluh tahun yang lalu, tetapi Internet

menjadi mudah untuk diakses oleh orang umum dalam sepuluh tahun yang lalu.

Kini Internet berfungsi bermacam-macam dan sudah menjadi bagian dari cara

hidup untuk ribuan perusahan dan orang biasa. Internet menyediakan cara untuk

mendapat dan membagi keterangan dari seluruh dunia dengan cepat. Misalnya

orang Indonesia sekarang bisa dapat berita cuaca di Inggris dan orang Inggris bisa

dapat hasil pertandingan sepak bola lokal di Malang, Indonesia.

2.2 - Pengertian internet

Pertama-tama pengertian Internet adalah penting untuk mengerti manfaat Internet.

Paragraf-paragraf yang berikut termasuk keterangan tentang internet, yaitu

bagian-bagian Internet, cara bekerja Internet dan cara orang bisa menggunakan

Internet.

Internet adalah kumpulan ribuan jaringan komputer. Setiap komputer yang

terhubung dengan Internet punya alamat yang unik. Melalui protokol komunikasi

Internet (TCP/IP) ribuan komputer bersistim lain bisa saling berhubungan. Semua

protokol internet dan banyak program internet tidak dilindungi dengan hak cipta.

Internet tidak bisa dikuasai atau dimiliki oleh satu perusahan atau pemerintah.

Padahal pemerintah tidak bisa menghentikan komunikasi elektronik masuk ke

negaranya, sekalipun pemerintah ini punya keinginan3. Salah satu alasan internet

tidak bisa dikuasai adalah cara informasi yang dikirm melalui Internet. Sebelum

3 Johnson, David R, and Prost, David, Law and Borders - The Rise of Law in Cyberspace.
Stanford Law Review, May 1996 vol. 48 No.5, pi390.



informasi yang dikirim itu dibagi dengan banyak bagian yang dibungkus oleh

data. Padahal semua data atau keterangan yang dikirim melalui internet dikirim

dalam satu bungkusan data. Bungkusan data ini termasuk alamat tujuan, alamat

pengirim, dan keterangan lain serta data-data lain yang diperlukan. Misalnya data

untuk memastikan keterangan yang datang adalah keterangan asli. Bungkusan-

bungkusan ini dikirim melalui banyak cara. Oleh karena ini kalau satu atau dua

bagian tidak datang di tujuannya bagian-bagian lain masih datang dan bagian

yang tidak datang bisa dikirim lagi lewat jalan lain.

Letak Internet tidak di satu tempat. Internet adalah hanya kumpulan jaringan

komputer yang saling berhubungan. Hubungan ini berjalan melalui prasarana

komunikasi yang sudah ada, yaitu satelit, kabel, saluran telepon, kabel optik dan

Iain-lain.

2.2.1 - Pengertian World Wide Web (WWW)

Sewaktu orang berpikir tentang Internet kebanyakan orang berpikir tentang World

Wide Web (WWW). Situs-situs web yang dikunjungi oleh pengguna Internet

sebagian adalah WWW. Dua puluh tahun setelah perkembangan Internet, WWW

didirikan di CERN Laboratorium fisika di Jenewa, Switzerland4. WWW adalah

sebagian Internet yang menggunakan multimedia dan diakses melalui program

komputer bernama browser. Browser pertama kali diciptakan oleh mahasiswa-

mahasiswi di National Center for Super Computing di Universitas Illinois.

Browser ini bernama Mosaic. Kini Microsoft Internet Explorer adalah browser

yang paling disukai oleh pengguna Internet.

Situs-situs web berada dalam komputer-komputer di seluruh Internet. Untuk

melihat situs web, pengguna Internet harus tahu alamatnya yang unik. Alamat

situs web misalnya berbentuk www.microsoft.com. Kalau pengguna Internet

4 Hafner, K. and Lyon, M. (1996). Where Wizards Stay Up Late. New York: Simon & Schuster.



belum tahu alamatnya mereka bisa mencari alamatnya melalui semacam situs web

bernama search engine. Situs-situs ini adalah file komputer yang dibuka oleh

browser dengan cara otomatis. Kini situs web bisa diciptakan oleh bermacam-

macam orang, dari anak sekolah sampai perusahaan internasional.

Dalam World Wide Web ada satu macam situs yang seharusnya dijelaskan. Yang

petama adalah situs Portal. Situs Portal maksudnya adalah situs pertama yang

dikunjungi oleh pengguna Internet. Dalam situs Portal pengguna Internet bisa

ketemu dengan berita umum, search engine, pendaftaran situs-situs web dan

beberapa pelayanan misalnya email5, Search engine adalah sistem yang dipakai

untuk mencari situs web khusus. Situs Portal yang paling popular adalah

www.vahoo.com.

2.2.2 - Pengertian Internet chatting

Internet chatting adalah kegiatan yang populer sekali di Internet. Internet

chatting mulai dipakai oleh peneliti Internet pada tahun 1971. Pada tahun 1971

Internet chatting dipanggil computer mediated communication (CMC).

Kini ada dua cara utama untuk melakukan Internet chatting dalam internet. Yang

pertama adalah Internet Relay Chat (IRC) dan yang kedua adalah web-based

Internet chatting. Web-based Internet chatting termasuk ke dalam situs web.

Yahoo adalah situs paling populer yang berfasilitas web-based Internet chatting.
Pengguna Internet yang memakai web-based Internet chatting tidak perlu

software selain dari browsernya. Pengguna Internet bisa Internet chatting dengan

mengetik pesan melalui situs web itu. IRC lebih populer dari pada web-based

Internet chatting. Pengguna Internet harus punya software khusus untuk

menggunakan IRC. Sebelum pengguna Internet bisa melakukan web-based

Internet chatting mereka harus menghubungi satu server dan memilih salah satu

channel. Server adalah komputer yang biasanya punya tambahan keistimewaan

5 Matisee Enzer, Glossary of Internet Terms, www.matisse.net/files/ftlossarv.html.2000



dan berkecepatan tinggi. Pada salah satu server, Dalnet, ada lebih dari seribu

channel. Channel adalah seperti kamar dimana orang bisa ketemu dan berbicara.

Channel biasanya mempunyai topik yang menggambarkan pembicaraan yang

sedang terjadi. Para pengguna Internet biasanya tidak pakai nama sebenarnya,

mereka memakai nama panggilan (Nick). Apalagi pengguna Internet Chatting

memakai banyak bahasa gaul dan singkatan khas Internet Chatting.

2.2.3 - Pengertian E-mail & Mailing List (Milis)

Program untuk mengirim dan menerima E-mail adalah salah satu program

pertama untuk Internet. Padahal fasilitas email sudah ada sebelum Internet

diciptakan. Pada tahun 1972, Ray Tomlins menciptakan program email pertama

untuk mengirim dan menerima email melalui ARPANET. Sejak tahun 1972 email

sudah menjadi kegiatan utama untuk pengguna Internet. Setiap hari banyak email

dikirim melalui Internet. Seperti Internet Chatting pengguna Internet bisa

mengakses email melalui softare khusus atau melalui situs web. Salah satu

software email yang popular adalah Microsoft Outlook dan salah satu situs web

berfasilitas email adalah Hotmail.

Pengguna Internet bisa saling mengirim email dengan orang lain melalui alamat

email yang unik. Alamat email ini misalnya bQrbQntukjollyboeaja@yahoo.com.

E-mail berfungsi sama dengan surat biasa. Tetapi email jauh lebih cepat dari pada

surat biasa. Oleh karena itu pengguna Internet sering memanggil surat biasa snail

Mail atau surat siput.

Milis adalah sistem yang menyediakan cara untuk mengirim email kepada satu

alamat email kemudian email ini dikirim lagi kepada semua alamat email yang

sudah didaftar dengan sistemnya.
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BAB 3 PROFIL WILAYAH PENELITIAN

MfiUfioftiena Internet di Indonesia

Internet masuk ke Indonesia lebih dari sepuluh tahun yang lalu, tetapi akses

Internet hanya baru dapat dilakukan dengan mudah dan cukup murah selama tiga

tahun terakhir. Di Indonesia Internet berfungsi menyediakan sumber hiburan,

sumber informasi dan sumber-sumber lain.

Internet mulai dikenal di Indonesia sekitar tujuh tahun yang lalu terutama oleh

penguruan tinggi. Menurut Bapak Zuraida Boerhanoeddin6 tidak ada data tepat

tentang pengguna Internet di Indonesia. Bapak Zuraida menaksir sejumlah

Pengguna Internet di Indonesia antara setengah juta sampai satu juta orang.

Walaupun begitu sekarang jumlah pelanggan Internet yang terdaftar sekitar

200,000 orang. Padahal sejumlah pengguna internet di Indonesia biasanya

menaksir terlalu rendah. Ini karena sebagian besar pengguna internet mengakses

internet melalui warnet. Statistik biasanya tidak termasuk penduduk yang

mengakses internet dari warnet dan apalagi orang yang mengakses internet dari

rumah teman. Apalagi menurut Sen dan Hill7 kebiasaan mereka membagi account

Internet. Sehingga pengguna Internet menjadi lebih banyak lagi.

Satu petunjuk bahwa sejumlah pengguna Internet di Indonesia semakin banyak

adalah data dari Indonesian National Internet Registry (IDNIC)8 menggambarkan

sejumlah situs web Indonesia naik sebanyak 62 kali dalam 5 tahun, dari 86 situs

web pada tahun 1995 sampai 5.454 situs web pada Maret 2000.

6 Boerhanoeddin, Zuraida, E-Commerce in Indonesia.
httD://www.isoc.org/inet2000/c.dprorccdings/7c/7c_3.htm . Indonesian SatelliteCorp. (Pt. Indosat)
7 Sen, Krishna dan Hill, David, Media Culture and Politics in Indonesia. Oxford University Press.
Melbourne, 2000, pi96.
8 Ibid6
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3p 7Fenomenyihternet di Kota Malang ,

Kota Malang terletak di Jawa Timur, Indonesia, kira-kira kurang dari seratus

kilometer dari Surabaya. Pada tahun 2000 penduduk Malang berjumlah" 749,3679.

Seperti Yogyakarta ada banyak Universitas di Malang dan oleh sebab itu maka di

kota Malang banyak sekali dijumpai Mahasiswa-mahasiswi.

Berbeda dengan negara-negara barat, kebanyakan mahasiswa-mahasiswi Malang

tidak bekerja sambil berkuliah. Apalagi sebagian besar mahasiswa-mahasiswi

Malang tinggal di kos dengan orang seumur mereka dan biasanya berjenis

kelamin sama. Kedua hal tersebut menciptakan kesempatan untuk bersosmlisasi.

Kegiatan mengakses Internet menjauhkan mahasiswa-mahasiswi dari lingkungan

sosial ini. Laporan ini penting untuk mengetahui manfaat kegiatan ini yang

menjauhkan mahasiswa-mahasiswi Malang dari keadaan sosial.

9 2000 Census Indonesia, Badan Pusal Statistic Malang
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BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

4ti 3Akses Internet Bagi Mahasiswa-mahasiswiMalang

4.1.1 - Chatting Internet

Chatting Internet adalah kegiatan Internet yang populer sekali. Hampir 50%

responden melakukan chatting. Mahasiswa-mahasiswi Malang memakai mIRC

serta web-based chatting. Dalam mIRC Mahasiswa-mahasiswi Malang pakai tiga

server. Yang pertama dan yang paling popular adalah Dalnet. Selain Dalnet adalah

Anet dan Undernet. Dalam Dalnet ada lebih dari seribu channel yang terdiri atas

berbagai macam topik serta beraneka ragam bahasa. Channel yang paling disukai

oleh Mahasiswa-mahasiswi Malang di server tersebut adalah channel bernama

Malang, Surabaya dan Arema.

Menurut salah satu pengelola Globalnet Malang, kebanyakan Mahasiswa-

mahasiswi mengakses internet chatting. Dia bercerita tentang salah satu

perempuan yang mengakses chatting selama tiga hari tanpa istirahat. Bapaknya

sangat marah ketika menemukan dia di warnet itu dan mengantarkan dia sampai

di rumah. Sebelum pulang biaya yang harus dibayar, adalah sejumlah Rp175,000.

Jumlah tersebut termasuk delapan belas Coca Cola. Ada beberapa cerita yang

menarik dari responden penelitian ini. Salah satu cerita menarik ini tentang teman

responden tersebut. Perempuan ini bertemu dan menjadi teman dengan laki-laki

Amerika Serikat melalu Chatting. Mereka bertemu setiap hari dan dengan cepat

mereka jatuh cinta. Satu tahun kemudian laki-laki ini mengunjungi Indonesia

untuk bertemu dengan pacarnya yang baru. Dan sekarang mereka sudah menikah

dan tinggal di Amerika Serikat.

Kebanyakan penelitian ini dilaksanakan dalam channel Malang di server Dalnet.

Data berikut ini dikumpulkan selama sembilan hari mulai tanggal 26 September
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2001 sampai 4 Oktober 2001 melalu axl'°. Selama ini 2330 nama panggilan khas

dipakai. Walaupun begitu, ini tidak berarti 2330 orang mengakses Internet

chatting selama ini. Para pengguna bisa mengganti nama dan setiap kali mereka

datang ke channel Malang mereka bisa pakai nama lain. Channel Malang adalah

channel yang ramai sekali. Dari sembilan hari ini 55461 kalimat dipasang di

channel Malang. Dari 55461 kalimat ini 4646 dipasang oleh hanya tiga orang.

Apalagi salah satu pengguna menulis 7144 kata, atau lebih dari dua puluh

halaman.

Menurut pengguna chatting, pilihan nick (nama panggilan) adalah pilihan yang

penting sekali. Dalam Internet chatting nama panggilan bisa merupakan identitas

pengguna seperti pakaian dan kelihatan serta bisa merupakan indentitas orang

dalam hidup didunia nyata. Karena kepentingan pilihan nama panggilan, para

pengguna chatting ditanya tentang nama panggilannya. Banyak pengguna

chatting memakai nama panggilan sehari-hari, selain itu ada juga pengguna yang

memakai nama tokoh idola, nama tokoh kartun, nama bintang film dan televisi,

nama yang menggambarkan identitasnya, nama yang lucu, nama itu sesuai dengan

keinginan mereka dan nama yang berkait dengan situasi sekarang ini. Nama

panggilan yang sudah berada termasuk honeymoon, catdog, Osamma bin Laden,

Terrorist, chati, goblok, bedebah, hantupagi dan D3L4A-A.

Dari wawancara online secara informal, ternyata kebanyakan pengguna chatting

yang melakukan chatting di channel Malang berasal dari Malang. Walaupun

begitu ada sebagian dari pengguna chatting yang cukup besar tetapi tidak berada

di Malang dan tidak berasal dari Malang. Para pengguna ini biasanya sudah punya

teman di Malang atau berada di daerah yang dekat, misalnya Surabaya. Para

pengguna internet yang melakukan chatting di channel Malang untuk mencari

teman baru dan mencari jodoh. Biasanya para pengguna chatting berpikir bertemu

dengan orang-orang baru melalui internet lebih mudah dari pada bertemu dengan

orang di dikehidupan nyata. Namum pertemuan berikutnya para pengguna

10 http://borobudiir.maGelanti.indo.net.id/stat/malanG/ Stats generated by pisg

15



Internet berpikir pergaulan lebih mudah di kehidupan nyata daripada melalui

Internet chatting. Salah satu masalahnya adalah para pengguna chatting kurang

jujur kalau mereka chatting. Ini karena kalau mereka berbohong di chatting

biasanyatidak bisa dipergoki. Apabiladibohongi di chattingberakibat buruk lebih

rendah dibandingkan dibohongi di kehidupan nyata. Banyak pengguna chatting

mengatakan bahwa mereka pernah menemukan kekecewaan karena temannya di

chat online ternyata pembohong. Salah satu responden laki-laki bilang dia

bermaksud ketemu dengan pacarnya di chatting dalam keadaan "face-to-face ".

Dia belum pernah lihat pacarnya dan ingin memastikan bahwa mereka pacaran.

Dia akan mengajak pacarnya untuk makam malam di McDonalds. Walaupun dia

mengatakan pada pacarnya bahwa dia akan memakai baju biru. Tetapi dia akan

datang ke MacDonalds sambil memakai baju berwarna lain dan "survey dulu".

Kalau pacarnya kurang cantik, pertemuannya akan tidak jadi. Pengguna chatting,

khususnya perempuan kadang-kadang merasa takut dan malu untuk mengakses

Internet chatting. Banyak pengguna Internet chatting yang perempuan

mengatakan bahwa mereka sudah pernah menerima pesan dari pengguna lain

tentang kegiatan seksual dan cerita yang kurang sopan.

Kalau orang yang belum pernah mengakses Internet dan masuk chatting channel

pasti mereka akan kebingungan. Dalam channel berbahasa Inggris para pengguna

banyak memakai singkatan dan simbol dalam pembicaraan. Ada singkatan seperti

"lol" berarti Laugh Out Loud (Tertawa dengan keras) dan "asl" berarti Age Sex

Location (umur, kelamin, lokasi). Kalau dalam channel berbahasa Indonesia

lebih membingungkan lagi. Para pengguna memakai bahasa Indonesia, bahasa

gaul Indonesia, bahasa Jawa serta singkatan Inggris tersebut. Apabila kalau

mengakses di channel Malang para pengguna memakai asahab ngalam (Bahasa

Malang).

Walaupun kebanyakan mahasiswa-mahasiswi Malang yang mengakses chatting
suka channel berbahasa Indonesia ada juga sebagian yang suka mengakses di

channel berbahasa Asing. Channel ini termasuk Allnite Cafe, World Chat,
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Australia, Malaysia, Jepang, Hong Kong, USA dan Phillipines. Satu responden

perempuan yang suka mengakses chatting di channel asing mengatakan sambil

chatting dia memberikan nomor hand phone kepada laki-laki India melalui

chatting. Satu menit setelah memberikan nomornya laki-laki India ini menelepon

dia. Dari channel tersebut hanya channel Malaysia tidak berbahasa Inggris.

Channel jepang disamping berbahasa Inggris juga berbahasa Jepang. Para

pengguna yang berasal dari Indonesia di channel tersebut suka chatting di channel

berbahasa Inggris karena tiga alasan utama. Alasan pertama adalah berlatih

bahasa Inggris, alasan kedua adalah mencari teman asing atau pacar asing dan

alasan ketiga adalah mengetahui tentang negara lain dan budaya lain. Untuk para

pengguna internet ini, mereka mendapatkan manfaat yang sebenarnya dari

internet chatting itu sendiri. Di channel seperti World Chat terdapat orang dari

seluruh dunia. Para pengguna Internet ini bisa mendapatkan informasi yang tidak

terdapatdi Indonesia dan mengetahui tentang pengalaman pribadi orang asing.

4.1.2 - Agama

Keterangan agama dan cerita agama sudah diberikan kepada kebanyakan

mahasiswa-mahasiswi Malang oleh orang tua mereka sejak mereka masih anak-

anak. Keinginan untuk mencari tambahan keterangan mungkin tidak begitu besar.

Mungkin karena alasan ini persentase mahasiswa-mahasiswi Malang yang

mengunjungi situs web agama tidak begitu tinggi. Dari keterangan responden-

responden penelitian ini, hanya ditemukan 11% mereka yang membuka situs web

agama. Dari responden yang menjawab kuisioner hanya ada satu responden yang

bisa mengingat situs web agama yang dia kunjungi. Ini karena situs web agama

jarang dikunjungi atau nama alamatnya lumayan panjang dan sulit untuk diingat.

Untuk mencari keterangan lebih lanjut tentang situs web agama yang disukai oleh

mahasiswa-mahasiswi Malang maka dilakukan wawancara kepada sepuluh orang

mahasiswa-mahasiswi Malang.

Dari responden yang diwawancarai, hanya tiga orang mengatakan mereka belum

pernah membuka situs web agama. Untuk tiga responden lain alasan pertama
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mereka mencari keterangan dari Internet adalah lebih mudah dari pada sumber

lain. Selain alasan itu responden tersebut juga mengatakan keterangan agama dari

Internet lebih luas. Dua responden mengatakan mereka sudah mencari keterangan

tentang agama Iain. Untuk mereka yang membuka situs web agama mengatakan

mereka mencari keterangan agama dari Internet untuk mengetahui hukum untuk

sehari-hari atau ajaran-ajaran yang harus dilakukan setiap hari.

Situs-situs web agama yang dikunjungi oleh mahasiswa-mahasiswi Malang

termasuk www.isnet.org. www.pesantrenonline.com. www.eramuslim.com. dan

www.mvquran.com. Eramuslim menyediakan berita kejadian-kejadian zaman

sekarang tentang Agama Islam atau Orang Islam. Semua situs mengandung artikel

tentang aspek-aspek hidup dari perspektif Islam dan berfasiltas Milis. Dari situs

web agama ini www.mvquran.com bersikap paling fanatik. Pesantren Online

mengandung artikel tentang agama besar lain yang sesungguhnya.

Keterangan agama yang bisa didapat dari Internet sudah tersedia dari sumber-

sumber lain. Situs web agama menyediakan sumber keterangan agama yang luas

untuk mahasiswa-mahasiswi Malang yang ingin mencari tambahan keterangan

tentang agama mereka atau agama lain. Keterangan ini bisa didapat dengan cara

yang baik, cepat dan mudah. Keterangan agama juga bisa didapat dengan cara

tanpa diketahui identitas mereka, tetapi dari wawancara ternyata hal ini tidak

sesuatu yang penting dalam bidang ini.

4.1.3 - Berita Lokal dan Berita Asing

Salah satu alasan utama mahasiswa-mahasiswi Malang mengakses Internet adalah

untuk mendapat keterangan yang tidak bisa didapat dari sumber lain. Responden-

responden penelitian ini menyediakan gambaran yang jelas tentang keterangan

yang mereka cari dalam Internet. Berita kejadian-kejadian zaman sekarang adalah

sumber keterangan yang paling sering dicari. Ada cukup banyak sumber berita

yang terjadi di zaman sekarang yang tersedia di Malang. BeritaTelevisi dan surat



kabar menyediakan sumber berita yang murah dan mudah untuk diperoleh.

Sebetulnya kalau sudah sore surat kabar utama bisa dibeli dengan harga 500

rupiah. Dalam keadaan ini mungkin hal itu mengherankan bahwa satu dari empat

mahasiswa-mahasiswi Malang masih mencari berita dari Internet. Banyak

responden mengatakan sumber berita tersedia di Malang kurang cukup. Ketika

responden telah ditanya apakah mereka mencari berita asing, berita lokal atau

keduanya dari Internet, ternyata berita lokal dan berita asing hampir seimbang

dicari oleh mahasiswa-mahasiswi Malang. Beberapa situs web berita lokal

disebutkan, situs yang disebutkan adalah www.detik.com.id.

www.theiakartapost.com. www.iawapos.co.id. www.kompas.co.id.

www.liputan6.co.id. www.republik.com dan www.tempo.com. Selain dari situs

web berita lokal hanya satu situs web berita asing disebutkan soleh respondan,

situs ini adalah www.cnn.com. Responden memberi bermacam-macam alasan

sebabnya mereka mencari berita di Internet. Salah satu alasan adalah memperoleh

berita yang terbaru. Selain dari surat kabar situs web bisa diperbaharui beberapa

kali selama satu hari dan berita di radio dan televisi tidak bisa termasuk semua

berita baru dan peristiwa. Mahasiswa-mahasiswi Malang juga mencari berita dari

Internet karena mereka berpikir berita dari Internet belum disensor dan belum

diredam. Majalah berita Tempo yang dilarang pada tahun 1994 menciptakan situs

web dan terus menyediakan sumber berita lokal Indonesia yang belum disensor

dan belum diredam.

Sumber berita, selain dari Internet, yang tersedia di Malang tidak mampu

menyediakan keterangan lengkap tentang semua perisitwa yang terjadi di seluruh

dunia. Ini alasan mahasiswa-mahasiswi Malang mencari tambahan berita dari

Internet. Mereka mencari berita yang tidak dilaporkan di sumber berita lain dari

Internet. Hasil pertandingan olahraga di luar negeri sering dicari oleh mahasiswa

Malang melalui situs web. Situs seperti www.sportal.com. www.soccer.com dan

www.livescore.com sering dikunjungi oleh mahasiswa Malang. Situs

www.livescore.com menyediakan laporan secara aktual berita-berita olahraga

terkini.
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4.1.4 - Email dan Milis Internet

Email adalah kegiatan paling populer di Internet. Menurut salah satu pengelola

Globalnet Malang, dua tahun yang lalu situs email yang paling popular adalah

www.hotmail.com. Tetapi sekarang www.vahoo.com. www.bolehmail.com dan

www.lovemail.com lebih populer dari pada hotmail. Ini karena akses hotmail

lebih pelan dari pada situs-situs Iain. Dari responden ini ternyata kebanyakan

mahasiswa-mahasiswi mengirim email kepada teman kuliah atau teman sekolah

yang berada di luar kota. Topik-topik yang ditulis dalam email adalah tugas

kuliah, calon pacar, masalah pacar, masalah pribadi, rencana ke depan dan situs-

situs web yang menarik. Selain mengirim email kepada teman, mahasiswa-

mahasiswi Malang mengirim email kepada dosen, suadara dan teman dari

Internet.

Beberapa mahasiswa-mahasiswi Malang mengatakan mereka saling mengirim

email dengan orang asing. Biasanya mereka bertemu dengan orang asing ini

melalui Internet Chat. Kebanyakan teman email asing berasal dari Jepang,

Australia, Amerika Serikat dan Malayasia. Alasan-alasan utama mereka punya

teman email asing adalah untuk berlatih bahasa Inggris dan mengetahui tentang

negara dan budaya Iain. Salah satuh email mengirim kepada penulis bertanya

"How do you socialise in your country? "n dan "How do you have aparty in your

country"12. Salah satu email lain bertanya;

"Oh yeah, I have a case. I hope you want to help me.This is my case: Johny
has a meeting with professor Boy, they are in the restaurant. They are talking
about Johny's lesson. Actually Johny's waiting for that time since a month
ago. Suddenly, Sony (Johny's friend) comes, he want to join with them.
According to Western culture, what shouldJohny does? "n

11 Terjemahan: Bagaimana orangdi negaramu bergual?
12 Terjemahan: Bagaimanaorang di negaramumengaturpesta?
13Terjemahan: Saya punyasalah satu contoh. Johnysudah bertemudengandosennyadi rumah
makan. Mereka berbicara tentangpelajaran Johny. Johnysudah menunggu satu bulan untuk
berbicara dengan dosennya. Pada waktu itu temanJohny datang dan ingin bergabung dalam
pembicaraannya. Menurut budaya barat, Johny seharusnya melakukan apa?
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Ringkasan tersebut menggambarkan keinginan tahu terhadap budaya barat.

Ternyata kebanyakan mahasiswa-mahasiwi Malang tidak punya kesempatan

untuk bertemu orang asing, sehingga wawasan mereka akan budaya asing masih

kurang. Email menyediakan kesempatan untuk punya teman di luar negeri dan

mengetahui tentang budaya asing. Teman dari Internet tidak selalu orang dari luar

negeri. Banyak mahasiswa-mahisiswi Malang saling bertukar email kepada teman

di Indonesia yang mereka belum kenal di kehidupan yang nyata.

Semua responden mengatakan mereka belum pernah atau jarang menulis tentang

topik agama, politik atau topik-topik serius Iain dalam emailnya. Walaupun begitu

untuk mahasiswa-mahasiswi Malang yang saling mengirim email dengan orang

asing, mereka bisa mengetahui cara berpikirorangasing dan budaya orang asing.

Sehingga wawasannya bisa menjadi lebih luas.

Milis Internet kurang popular dari pada chatting Internet. Yaitu 12% responden

mengatakan mereka berlangganan milis Internet. Salah satu milis Internet adalah

Islamic Network (is-lam@isnet.org). Milis is-lam@isnet.org diamati selama bulan

Oktober 2001. Rata-rata empat puluh email dikirim ke milis ini. Topik-topik

termasuk jihad, anti-Amerika atau anti-taliban, hukum potong tangan dan Iain-

lain. Walaupun kelihatannya semua anggota beragama Islam ada banyak pendapat

yang berbeda. Salah satu channel yang menerima banyak balasan bertopik Slogan

Anti-Taliban. Dalam channel ini ada anggota yang berpendapat orang Indonesia

seharusnya mendukung Taliban, ada anggota yang berpendapat Taliban

merugikan agama Islam dan ada anggota yang anti-Amerika tetapi tidak setuju

dengan demo anti-Amerika. Beberapa anggota bepikir masalah-masalah di

Indonesia lebih penting dari pada perang di Afganistan.

Anggota milis ini akan membaca bermacam-macam pendapat. Sehingga

wawasannya menjadi lebih luas. Hanya 12% responden tertarik dengan milis dan

10% responden mencari keterangan tentang agama dari Internet. Milis yang
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sangat popular dan sangat berpengaruh selama tahun 1998, seperti Apakabar,

belum pernah disebut oleh responden penelitian ini.

4.1.5 - Game Internet

Game-game pertama yang diciptakan untuk internet hanya game teks tetapi para

pengguna Internet lain bisa bergaul, berkerjasama dan berkelahi dalam hidup

khayalan. Game ini dipanggil MUDs (Multi Users Dungeons). Kini kebanyakan

game-game yang diciptakan termasuk fasilitas untuk mengakses di Internet.

Game ini bergambar kompleks dan realistis. Pengguna Internet membuang banyak

waktu untuk lebih trampil dan menguasai game ini.

Dari penelitian ini main game adalah satu kegiatan yang popular dengan

mahasiswa Malang. Satu dari lima mahasiswi dan satu dari tiga mahasiswa

Malang mengakses game di Internet. Padahal sudah ada pusat game di Malang

yang khusus untuk mengakses game melawan teman di Malang, Indonesia dan

negara lain. Untuk Mahasiswi game yang paling popular adalah Nexia dan untuk

mahasiswa game-game yang paling popular adalah Counter Strike, Quake, Red
Alert 2 dan Star Craft. Penjelasan tentang game ini didapat dari jawaban

responden serta penulis memengakseskan sendiri game-game tersebut untuk

mengetahui dan memastikannya.

Nexia seperti game pertama yang hanya merupakan teks untuk Internet tetapi
Nexia bergambar (lampiran 4). Maksud game ini adalah meningkatkan ranking
Nexia dengan mengatasi persoalan dan menyelesaikan tugas-tugas yang
diberikan. Semua pengakses dari seluruh Indonesia diperbandingkan dalam

ranking ini. Dalam game ini ada komunikasi secara terus menerus diantara para

pengakses. Pengakses harus saling tukar keterangan dan bekerja sama supaya
berhasil.

Dalam Counter Strike, pengakses sebagai orang pertama dan pengakses

menguasai satu anggota dalam kesatuan militer. Pengakses dan anggota lain di
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kesatuannya harus mencari dan membunuh pengakses lain. Game ini cukup

realistis karena anggota kesatuan militer terlihat nyata (lampiran 5). Quake

adalah game yang hampir sama dengan Counter Strike. Walaupun gambarnya

sebagus Counter Strike, yang berbeda adalah keadaan Quake kurang realitis

dibandingkan Counter Strike. Dalam Quake pengakses harus membunuh setan-

setan dan monster serta pemengakses lain. Melalui Internet lebih dari 15

pemengakses bisa mengakses bersama-sama.

Game lain yang paling popular adalah Red Alert dan Star Craft. Keduanya adalah

game strategis dimana pengakses harus memerintahkan tentara dan membangun

pangkalan untuk mengalahkan tentara musuhnya. Musuhnya bisa dikuasai oleh

komputer atau pengakses lain melalui Internet. Star Craft terletak di angkasa

sementara Red Alert 2 terletak pada masa depan. Yang menarik misi pertama

dalam game Red Alert, kalau pengakses memilih untuk mengakses sebagai

Russia, tujuannya adalah meledakkan gedung Pentagon di Amerika Serikat.

Sambil mengakses game-game tersebut, para pengakses bisa saling mengirim

pesan.

Kini sudah ada banyak pembicaraan tentang pengaruh game terhadap

pengaksesnya, khususnya terhadap anak-anak. Game-game yang berbau

kekerasan, seperti Counter Strike dikhawatirkan dapat mempengaruhi

pengaksesnya dalam menyelesaikan persoalan dengan kekerasan dan yang lebih

buruk lagi dapat mengubah perangai seseorang menjadi buruk. Teori Social

Learning mengusulkan bahwa mengakses game keras membuat kelakuan

pengaksesnya lebih keras. Sebaliknya teori Catharsis mengusulkan bahwa

mengakses game keras memberikan kesempatan untuk mengeluarkan agresi14.

Karena sasaran, untuk penelitian ini, adalah mahasiswa ada kemungkinan

pengaruh game keras kurang banyak. Menurut Colin Hatcher15 pengakses game

BBC News Online, 14 Sunday, 26 November, 2000, Video games: Cause for concern?.
httn://nevvs.hbc.co.uk/lo\v7enGlish/uk/ncwsid 1036000/1036Q88.stm

15 Hatcher, Colin, Violence and Electronic Games. http://\v\vw.saretved.org/1ielp/electgames.html.
1999
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yang sudah dewasa bisa mengerti perbedaan diantara kekerasan dalam game dan

kekerasan dalam kehidupan nyata, tetapi anak-anak bisa dipengaruhi dengan

mudah.

4.1.6 - Pornografi

Pornografi di Internet adalah persoalan yang peka. Tetapi pornografi di Indonesia

juga tersedia dari sumber-sumber Iain. Dr Andik Wijaya, Medical Consultant On

Clinic Surabaya, baru saja melakukan penelitian dengan 202 remaja Malang

dengan topik Industri Pornografi, Pengaruhnya Dalam Perilaku Seksual

Remaja . Data-data dari penelitian Dr Andik menunjukkan 93 persen remaja

menkonsumsi pornografi. Walaupun begitu hanya 35 persen remaja mengakses

pornografinya dari Internet. Hasil penelitian Dr Andik hampir sama dengan hasil

penelitian ini. Dari responden mahasiswa Malang 31% responden mengaku

mengakses pornografi dari Internet. Dibandingkan dengan persentase mahasiswi

Malang yang mengaku mengakses pornografi hanya empat persen. Dr Andik

berpendapat pornogafi menpengaruhi prilaku seksual remaja. Penelitian Dr Andik

menunjukkan bahwa 15 persen responden penelitiannya berhubungan seksual

sebelum menikah. Data dari penelitian Dr Andikmenunjukan 7 persen responden

telah melalukakan oral sex. Yang menarik adalah 100 persen dari mereka tahu

tentang oral sex melalui VCD, 73 persen tahu tentang oral sex dari teman dan 66

persen tahu tentang oral sex dari Internet.

Dari penelitian Dr Andik, pornografi mampu memberi pengaruh pikiran orang.

Tetapi Internet bukan sumber utama untuk pornografi di Malang. Walaupun

begitu mencari pornografi dari Internet adalah kegiatan yang cukup popular,

khususnya untuk mahasiswa Malang. Banyak mahasiswa Malang mencari

pornografi dari situs pornografi bersama teman. Satu hal yang menarik adalah dari

situs pornografi yang disukai, sejumlah situs pornografi Indonesia sama dengan

16 Wijaya, Andik, Industri PornoGrafi. Penearuhnva Dalam Perilaku Seksual Remaia. Seminar di
Universitas Merdeka Malang6 Oktober 2001

24



sejumlah situs pornografi asing. Padahal sejumlah mahasiswa yang menyebut

www.pondokputri.dz.nti sama dengan sejumlah mahasiswa yang menyebut

www.plavbov.com.

Banyak mahasiswa Malang tidak berpikir pornografi adalah sesuatu yang jorok

dan dilarang. Dari penelitian ini, ternyata sebagian besar dari mahasiswa Malang

jujur dan bisa terbuka tentang mencari situs pornografi diantara teman laki-laki.

Dari komunitas ini, kegiatan mencari pornografi adalah kegiatan yang dapat

diterima.

4.1.7 - Portal & Search Engine

Situs portal berperan penting dalam world wide web karena pengguna Internet

biasanya mencari keterangan dan situs lain melalui situs ini. Mahasiswa-

mahasiswi Malang paling suka situs portal asing www.vahoo.com. Situs portal

Indonesia yang disukai mahasiswa-mahasiswi Malang adalah www.satunet.com.

www.Dlasa.com. www.bolehmail.com dan www.astaga.com. Semua situs portal

tersebut menyediakan fasilitas yang cukup sama. Fasilitas ini termasuk

bermacam-macam berita, keterangan, search engine, email, belanja, games, radio

online, musik, lowongan kerja dan dan fasilitas-fasilitas lain. Sudah ada situs

portal yang khususnya untuk Malang, www.malang.net. tetapi situs portal ini

belum pernah disebut oleh responden penelitian. Responden lebih suka Yahoo

dari pada situs portal Indonesia karena mereka merasa Yahoo lebih lengkap dan

aksesnya lebih cepat. Dua responden merasa kalau mereka memakai email di

yahoo karena tidak mungkin emailnya diperiksa oleh pemerintah-pemerintah atau

perusahan-perusahan. Yahoo, Satunet dan Astaga menyediakan sumber-sumber

berita hangat terkini yang lumayan lengkap. Padahal beberapa responden

memakai situs portal tersebut sebagai sumber berita utama dari Internet

Dalam situs portal Satunet ada saluran Satumed. Satumed adalah situs yang

khususnya untuk keterangan kedokteran. Dalam negara dimana pendidikan

seksual kurang, situs ini menyediakan informasi tentang seks yang penting untuk
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mahasiwsa-mahasiswi. Topik-topik tentang persoalan hubungan seksual dan

kontrasepsi sudah tersedia. Sebagai tambahan mahasiswa-mahasiswi Malang bisa

mendapat informasi ini melalui cara yang tidak diketahui namanya.

Ada situs web yang hanya berfasilitas search engine. Situs bermacam ini yang

paling sukai oleh mahasiswa-mahasiswi Malang ada www.google.com. Alasannya

kalau orang mengakses Google dari Indonesia, tulisan berada dalam situsnya

dalam bahasa Indonesia. Ini berarti mahasiswa-mahasiswi Malang yang belum

lancar dengan Bahasa Inggris masih bisa mencari situs web dari seluruh Internet.

4.1.8 - Hiburan, Olahraga & Majalah

Hampir delapan puluh persen responden kuisioner mengatakan mereka mencari

informasi dan situs dalam bidang hiburan, olahraga atau majalah. Tidaklah

menherankan bahwa bidang tersebut adalah bidang yang paling disukai oleh

mahasiswa-mahasiswi Malang. Bidang ini sudah disukai mahasiswa-mahasiswi

bahkan sebelum teknologi internet masuk ke Malang.

Mahasiswi Malang paling menyukai situs musik, situs majalah, situs bintang film

dan televisi. Majalah wanita seperti Femina17, Kartini18, Kosmopolitan19 dan
Liberty20 semua punya website yang disukai oleh mahasiswi Malang. Dari semua
responden perempuan yang berjumlah tujuh puluh tiga, belum ada satu yang

mengatakan mereka melihat situs majalah asing. Alasan yang dikemukakan oleh

mahasiwi Malang melihat situs Kosmopilitan adalah karena harganya. Harga

majalah Kosmospilitan adalah Rp. 25.000,- dibandingkan Rp. 3.000,- untuk satu

jam dari Internet. Situs majalah jugadisukai oleh mahasiswa Malang. Bolanews21

dan Otomotif22 adalah dua majalah Indonesia yang punya situs web. Playboy

17 Alamat situs web: www.lemina-online.com

18 Alamat situs web: vvww.kartinionline.com

19 Alamat situs web: www.kosmopolitan.com
20 Alamat situs web: www.libertv.com

21 Alamat situs web: www.bolanew.com

22 Alamat situs web: wvvvv.otomotit'.com
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adalah satu-satunya situs majalah yang disukai oleh mahasiswa Malang dari situs

majalah asing.

Puluhan situs hiburan dan olahraga disebutkan oleh mahasiswa-mahasiwi Malang.

Situs olahraga adalah salah satu macam situs yang paling disukai oleh mahasiswa

Malang. Mahasiswa Malang mencari keterangan dari Internet karena mereka

merasa keterangan yang tersedia dari sumber lain kurang lengkap. Biasanya

mereka mencari keterangan tentang sepak bola luar negeri atau formula satu. Dari

Internet mereka bisa dapat profil pengakses, profil tim pengelola, keterangan

tentang susunan mobil balap dan keterangan khusus lain yang tidak bisa didapat

dari sumber-sumber berita lain.

Mahasiswi malang lebih suka melihat situs hiburan dari daripada situs olahraga.

Keterangan tentang band, keterangan pribadi penyanyi, dan keterangan pribadi

bintang film dicari oleh mereka dari Internet. Beda dengan situs majalah,

mahasiswi Malang mencari keterangan dari situs asing seimbang mereka mencari

keterangan dari situs Indonesia. Beberapa mahasiwi Malang mengatakan mereka

suka melihat mode pakaian baru dan mode rambut baru. Seperti mahasiswa

Malang, mahasiswi Malang mencari keterangan khusus tentang sesuatu minat

pribadi dari Internet karena keterangan ini biasanya tidak termasuk dalam artikel

surat kabar atau majalah yang tersedia di Malang.

Kebanyakan keterangan dalam bidang ini, tidak tersedia hanya melalui Internet.

Situs web dalam bidang ini menyediakan keterangan yang lebih lengkap.

Mahasiswa-mahasiswi Malang bisa mencari keterangan, khususnya tentang minat

pribadinya. Pengaruh Internet terhadap mahasiswa-mahasiswi Malang yang hanya

mencari situs tentang hiburan, olahraga atau majalah tidak begitu tinggi.

Kesimpulan laporan ini bahwa kebanyakan orang mengakses internet hanya untuk

hiburan dan mengakses-mengakses saja sama dengan kesimpulan manajer PT
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Indosat Sentral Gerbang Indonesia Tiga Batam23. Dia mengatakan "Memang

tidak tertutup kemungkinan ada masyarakat yang menggunakan Internet hanya

untuk bermain-main karena masih perlu mengenal lebih dalam tentang lebih

banyak kemanfaatannyajaringan tersebut,"

4.1.9 - Pendidikan

Satu macam situs web yang disukai oleh banyak mahasiswa-mahasiswi Malang

adalah mencari keterangan bermacam-macam untuk tugas kuliah. Bahkan tiga

puluh satu persen mahasiswa-mahsiswi Malang memakai Internet untuk mendapat

keterangan dari tangan kedua untuk menyelesaikan tugas kuliahnya. Dalam

bidang pendidikan, banyak mahasiswa-mahasiswi mencari keterangan tentang

beasiswa di luar negeri. Beasiswa sulit didapat di Indonesia, tetapi Internet

sekarang menyediakan sumber-sumber keterangan tentang beasiswa yang

tersedia. Mahasiswa-mahasiswi Malang bisa mencari beasiswa yang paling cocok

untuk mereka. Pada pihak lain, itu penting untuk Universitas dan pemerintah di

luar Indonesia untuk menyediakan keterangan tentang beasiswanya dalam situs

web.

4.1.10 -Hasil Umum

Biaya untuk mengakses Internet bisa menjadi hambatan bagi sebagian besar

mahasiswa-mahasiswi Malang. Rata-rata biaya Internet di warnet untuk satu jam

adalah Rp. 3.000,- tetapi kalau sudah tengah malam biayanya bisa kurang dari Rp.

2.000,-. Mahasiswa-mahasiswi Malang kadang-kadang mengakses Internet di

warnet bersama temannya untuk membagi biayanya (patungan). Untuk sebagian

besar mahasiswa-mahasiswi Malang yang mengakses internet, biasanya mereka

mengeluarkan lebih banyak uang dibandingkan kegiatan-kegiatan lain. 13%

responden mengakses Internet selama lebih dari sepuluh jam setiap minggu

terutama kalau mereka mengakses Internet dari warnet. Mereka mengeluarkan

lebih Rp.- 30.000,- setiap minggu untuk mengakses Internet. Selama masa

23 Kompas Online, Selasa, 18 Juli 2000 Di Batam. Teknologi Internet Masih Jadi Aiana
Bermeneakses
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penelitian ini dua ratus kuisioner disebarkan pada kampus-kampus di Malang dan

hasilnya menunjukkan belum pernah ada mahasiswa-mahasiswi yang tidak

mengakses Internet.

Pemakaian Internet

Jam per Minggu # %
Kurang 1 Jam 22 11%

1 Sampai 3 Jam 105 54%

4 Sampai 6 Jam 32 16%

7 Sampai 9 Jam 10 5%

Lebih 10 Jam 26 13%

Table A

Hambatan bahasa juga ada hambatan yang harus diatasi oleh mahasiswa-

mahasiswi Malang untuk mendapat semua manfaat dari Internet. Internet ini

adalah sumber informasi yang luas sekali, tetapi kebanyakan informasi ini dalam

bahasa Inggris. Untuk Mahasiswa-mahasiswi Malang dimana bahasa Inggris

menjadi hambatan, situs web berbahasa Indonesia biasanya dikunjungi. Dari hasil

penelitian ditemukan ada 43% responden mengatakan mereka mencari situs web

yeng berbahasa Indonesia. Tetapi ada juga merasa mampu mengakses situs web

yang berbahasa Inggris, karena mereka dapat menggunakan bahasa Inggris baik

lisan mampu tulisan. Situs web berbahasa Jepang pernah dibuka oleh beberapa

responden kuisioner.

Apakah bahasa Inggris meciptakan
hambatan untuk mengakses Internet?

41%
31%

28%

Chart A

• Ya

H Kadang-kadang

• Tidak

Hanya dua mahasiswa-mahasiswi Malang mangatakan mereka mengakses situs

perjudian. Mungkin ini karena perjudian dilarang dalam Agama Islam, tetapi
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kemungkinan besar karena mahasiswa-mahasiwi Malang belum punya kartu

kredit dan untuk berjudi di situs perjudian, pengguna Internet harus memiliki

kartu kredit.

Macam situs web yang lebih disukai adalah situs web orientasi politik. Dua belas

persen mahasiswa-mahasiswi mencari keterangan politik dari Internet. Hal yang

menarik ada mahasiswa-mahasiwi Malang yang mencari keterangan tentang

komunisme dan sosialisme. Keterangan ini hampir tidak tersedia di Indonesia.

Situs web menyediakan keterangan tentang komunisme dan sosialisme melalui

cara yang tidak diketahui namanya.

^Sfenyajian DataHasil Penelitian Dalam Bentuk Tabel

Dari data-data kuisioner berikut, jumlahjawaban dari mahasiswa-mahasiswi tidak

sampai 200, karena dalam kuisioner pertama yang dibagi-bagikan ada pertanyaan

yangtidak dijawab dan jawaban yang kurang cocok.

4.2.1 - Macam-macam Situs Web

Tabel berikut menggambarkan persentase mahasiswa-mahasiswi yang mengakses

situs web dalam satu bidang. Hasil ini dikumpulkan dari 200 kuisioner yang telah

disebarkan kepada mahasiswa-mahasiswi di Malang.

I^^5^d^^fiv®^; c^!:Macaih-ihacaiii Situs AVeb •
Bffi^Kegidtdn?^ % ;?'£"v Kegiatan / ' % Kegiatan %
Chatting 46 Berita Asing** 22 Newsgroup** 12

Hiburan 45 Pornografi* 20 Agama 11

Majalah 36 Negara Lain 18 Klub 10

Olahraga 35 Pekerjaan 14 Hacking *** 8

Pendidikan 31 Politik 14 LSM 4

Games 27 Kegemaran 14 Kursus ^ 4

Search 27 Belanja 12 Perjudian 2

Berita Lokal** 27 Milis 12

Table C

* Persentase mahasiswa-mahasiswi Malang yang mengatakan mereka suka

mengakses situs web pornografi mungkin lebih sedikit dari pada keadaan yang
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kemungkinan besar karena mahasiswa-mahasiwi Malang belum punya kartu

kredit dan untuk berjudi di situs perjudian, pengguna Internet harus memiliki

kartu kredit.

Macam situs web yang lebih disukai adalah situs web orientasi politik. Dua belas

persen mahasiswa-mahasiswi mencari keterangan politik dari Internet. Hal yang

menarik ada mahasiswa-mahasiwi Malang yang mencari keterangan tentang

komunisme dan sosialisme. Keterangan ini hampir tidak tersedia di Indonesia.

Situs web menyediakan keterangan tentang komunisme dan sosialisme melalui

cara yang tidak diketahui namanya.

;#2 i Penyajian Data Hasil Penelitian Dalam Bentuk Tabel

Dari data-data kuisionerberikut, jumlah jawaban dari mahasiswa-mahasiswi tidak

sampai 200, karena dalam kuisioner pertama yang dibagi-bagikan ada pertanyaan

yang tidak dijawab dan jawaban yang kurangcocok.

4.2.1 - Macam-macam Situs Web

Tabel berikut menggambarkan persentase mahasiswa-mahasiswi yang mengakses

situs web dalam satu bidang. Hasil ini dikumpulkan dari 200 kuisioner yang telah

disebarkan kepada mahasiswa-mahasiswi di Malang.

$$B$^$MMK*?v ^•W Macam-macam Situs Web
W^'Kegidtdnx-'[^ % •'Kegiatan ' % Kegiatan %
Chatting 46 Berita Asing** 22 Newsgroup** 12

Hiburan 45 Pornografi* 20 Agama 11

Majalah 36 Negara Lain 18 Klub 10

Olahraga 35 Pekerjaan 14 Hacking *** 8

Pendidikan 31 Politik 14 LSM 4

Games 27 Kegemaran 14 Kursus % 4

Search 27 Belanja 12 Perjudian 2

Berita Lokal** 27 Milis 12

Table C

* Persentase mahasiswa-mahasiswi Malang yang mengatakan mereka suka

mengakses situs web pornografi mungkin lebih sedikit dari pada keadaan yang
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sebenarnya. Sebabnya responden mungkin malu untuk memberikanjawaban jujur

dalam macam sitsus web ini.

** Persentase newsgroup mungkin tinggi, karena mungkin responden kurang

mengerti dengan istilah newsgroup. Mereka berpikir newsgroup berarti situs

berita. Sehingga macam situs web berita asing dan berita lokal mungkin lebih

sedikit dari pada keadaan yang sebenarnya.

*** Persentase mahasiswa-mahasiswi Malang yang mengatakan mereka suka

mengakses situs web hacking mungkin lebih sedikit dari pada keadaan yang

sebenarnya. Sebabnya responden mungkin malu untuk memberikanjawaban jujur

kepada hacking karena hacking dilarang.

5.2.2 - Dua Puluh Alamat Situs Web Yang Paling Disukai

Tabel ini merupakan daftaralamat situsweb yangtelah diurutan dimulai dari yang

paling sering disebut oleh mahasiswa-mahasiswi di Malang. Sejumlah situs web

yang disebut oleh mahasiswa-mahasiswi malang berjumlah 162.

••""""* • "--'-..' ' "..-< :'':-' r Alamat Situs Web!

•?;#>: ;•}. $r v .-. Alamat -:',:!>:'r!3.^'^Macam';:- •.^:-- 1 Bahasa •
i www.yahoo.com Email. Search Engine. Berita Asing Inggris
2 www.cnn.com Berita Asing Inggris
3 www.google.com Search Engine Inggris
4 \\Avw.detik.com Berita Lokal Indonesia

5 www.plasa.com Hiburan, Email, Search Engine Indonesia

6 www.anekayess.com Majalah Indonesia

7 www.astaga.com Hiburan, Email, Search Engine Indonesia

8 www.bolanews.com Olahraga Indonesia

9 www.mtvasia.com Hiburan Inggris
10 www.jawapos.co.id Berita Lokal Indonesia

11 www.liputan6.com Berita Lokal Indonesia

12 www.mtv.com Hiburan Inggris
13 www.acmilan.com Olahraga Inggris
14 www.bolehmail.com Email Indonesia

15 wwvv.bm-onl ine.com Hiburan Indonesia

16 www.juventus.com Olahraga Inggris
17 www.kompas.co.id Berita lokal Indonesia

18 www.playboy.com Pornografi Inggris
19 wwvv.pondokputri .dz.nu Pornografi Indonesia

20 www.supersiswa.com Pendidikan Indonesia
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Table D

4.2.3 - Persentase Perempuan

Tabel yang berikut menggambarkan presentase antara perempuan dan laki-laki

dalam penelitian ini. Data dari Globalnet yang disediakan oleh pengelola

Globalnet selama satu minggu mulai 24 September 2001 sampai 30 Septemeber

2001 Jenis kelamin ditentukan melalui nama yang dipakai oleh pengguna Internet.

Persentase Perempuan
Sumber Data Perempuan (%) Laki-Laki (%)

Hasil Kuisioner 73 37 124 63

Data Globalnet 444 32 932 68

Table E

Belum ada data-data tentang persentase mahasiswi yang mengakses Internet

dibandingkan mahasiswa-mahasiswi yang mengakses Internet. Oleh karena itu

persen perempuan yang diperoleh dari Globalnet dipakai sebagai tingkat

perbandingan untuk mencari responden untuk menyampaikan kuisioner.

4.2.5 - Tahu Tentang Internet

Tabel ini menggambarkan hasil dari pertanyaan kuisioner; Bagaimana anda tahu

tentang internet? (Lebih dari satu pilihan bisa dipilih).

Tahu Tentang Internet
Teman Kuliah Sekolah Kursus Lain

Bagaimana anda tahu
tentang internet?

# 130 62 20 16 5

% 56 27 9 7 2

Table F

Hasil tersebut menunjukan bahwa pelajaran Internet di sekolah dan universitas

masih kurang. Hal tersebut bisa disimpulkan karena kebanyakan mahasiswa-

mahasiswi Malang tahu tentang Internet dari temannya. Mungkin semakin lama

semakin banyak mahasiswa-mahasiswi Malang akan tahu tentang Internet dari

kuliah dan sekolah.
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BAB 5 PENUTUP

£p;'-.Kesimpuian

Penelitian ini mempunyai empat tujuan, tujuan pertama penelitian ini adalah ingin

mengetahui macam situs web yang paling disukai dan aktivitas Internet yang

paling digemari oleh mahasiswa-mahasiswi di Malang. Macam situs web yang

paling disukai oleh mahasiswa-mahasiswi di Malang adalah situs hiburan, situs

majalah, situs olahraga, situs pendidikan, situs search engine, situs berita lokal

dan situs berita asing. Hal yang penting adalah situs hiburan, situs majalah dan

situs olahraga bisa dijadikan dalam satu istilah, yaitu hiburan. Ini berarti situs

hiburan jauh lebih disukai oleh mahasiswa-mahasiswi dibandingkan dengan

bidang situs yang lainnya. Selain dari melihat situs web mahasiswa-mahsiswi di

Malang melakukan chatting, mengirim email dan mengakses game.

Ada sembilan situs web menonjol di antara situs-situs web lain sebagai alamat

situs web yang paling disukai oleh mahasiswa-mahasiswi Malang. Dari sembilan

situs web ini ada lima yang berbahasa Indonesia and empat yang berbahasa

Indonesia. Situs web www.vahoo.com paling disukai oleh mahasiswa-mahasiswi

Malang. Situs web portal yang paling disukai adalah www.plasa.com dan

www.astaga.com. Ketika mahasiswa-mahasiswi Malang mau mencari situs web

mereka membuka www.google.com. Untuk berita lokal mahasiswa-mahasiswi

Malang membuka www.dekit.com dan untuk berita asing mereka membuka

www.cnn.com . Tiga situs paling popular lain adalah situs web hiburan. Situs web

tersebut adalah www.bolanews.com, www.mtvasia.com, dan

www.anekavess.com.

Laporan ini diharapkan mengetahui bagaimana manfaat situs web dan aktivitas

Internet bagi mahasiswa-mahasiswi Malang. Salah satu manfaat Internet adalah
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pengguna Internet dapat bertemu dan menjadi teman dengan orang yang

sebelumnyamereka tidak bisaberhubungan. Dalam persahabatan tersebut mereka

bisa mengetahui tentang negara dan budaya lain. Sayang hanya beberapa

mahasiswa-mahasiswi Malang mengatakan mereka sudah menjadi teman akrab

dengan orang yang mereka kenal melalui Internet. Walaupun begitu ada contoh

dimana persahabatan akrab mulai dari Internet. Mahasiswa-mahasiswi Malang

sudah punya persahabatan dan pasangan yang tidak akan terjadi tanpa Internet,

kecuali kalau kita percaya sama takdir.

Berpengaruh atau tidaknya Internet terhadap semua mahasiwa-mahasiswi Malang

tidak bisa disimpulkan. Tetapi pengaruh Internet berdasarkan hasil riset dari

American Psychologist ditemukan pengaruh yang negatif tetapi punya manfaat

seperti yang telah dijelaskan pada hasil penelitian. Namun demikian bagi

mahasiwa-mahasiswi Malang yang mengakses Internet kurang dari satu jam

kemungkinan besar kecil pengaruhnya. Walaupun begitu untuk 16% mahasiswa-

mahasiswi Malang yang mengakses Internet lebih dari sepuluh jam seminggu ada

kemungkinan besarmereka dipengaruhi oleh Internet. Pengaruh ini mungkin sama

dengan responden dalam penelitian yang dilakukan oleh American Psychologist,

yaitu Internet bisa mengurangi komunikasi dengan keluarganya, mengurangi

kehidupan bersosialisasi sehingga pengguna Internet tersebut selalu merasa

murung dan kesepian. Pengaruh Internet terhadap penggunanya pada penelitian

ini menarik sekali tetapi sulit untuk dinilai. Ini yang menyebabkan peneilitian ini

lebih menfokuskan terhadap manfaat Internet dari pada pengaruh Internet.

Manfaat lain Internet ini yang diakui oleh mahasiswa-mahasiswi Malang adalah

Internet ini menyediakan sumber informasi yang luas dan lengkap. Mereka

memakai Internet untuk memperoleh informasi untuk tugas kuliah. Di Indonesia

infomedia kurang lengkap sedangkan buku-buku import mahal, sehingga Internet

dapat meningkatkan informasi yang bisa didapat oleh mahasiswa-mahasiswi di

Malang. Sumber keterangan luas Iain dari Internet adalah sumber berita lokal dan

sumber berita asing, Mahasiswa-mahsiswi Malang sekarang bisa mendapat
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keterangan yang lebih lengkap dan tanpa ditutup-tutupi. Keterangan tentang

ideologi politik, negara lain dan hacking semua sudah didapat oleh mahasiswa-

mahasiswi Malang. Ada dua hambatan yangmembatasi tersedianya informasi dari

Internet. Yang pertama adalah masih ada banyak mahasiswa-mahasiswi Malang

yang kurang mampu biaya untuk mengakses Internet, dan hambatan kedua adalah

hambatan bahasa. Keterangan dari Internet ini kurang berguna kalau pembacanya

tidak bisa mengerti artinya.

Dalam sejarah baru Internet orang di seluruh dunia mengakses Internet untuk

mencari keterangan yang terbaru. Misalnya selama Olympiade Sydney ratusan-

ribu orang masuk situs resmi setiap hari serta setelah pesawat menabrak gedung

World Trade Centre di New York tingkat akses Internet meningkat24. Demikian

pula selama bulan-bulan terakhir pemerintahan mantan Presiden Soeharto25.

Selama ini Internet berperan penting untuk menyebarkan informasi secara

terbuka. Saat ini tidak ada satu peristiwa besar yang berpengaruh kepada

kebanyakan mahasiswa-mahasiswi di Malang. Mungkin karena alasan ini

mahasiswa-mahasiswi Malang lebih suka mencari informasi hiburan dan olahraga

atau cari jodoh dalam chatting dari pada dapat informasi tentang keadaan politik

dan agama di Indonesia serta di luar negeri. Manfaat yang dapat diperoleh

mahasiswa-mahasiswi di Malang dari mengakses Internet adalah memberikan

mahasiswa-mahasiswi kemampuan untuk menyebarkan informasi dengan cepat

selama massa pergolakan.

Tujuan terakhir penelitian ini adalah ingin mengetahui kalau mengakses Internet

dapat memperluas wawasan mahasiswa-mahasiswi Malang. Mengingat bahwa

sumber informasi yang luas dari Internet sekarang tersedia, beberapa orang

mengira bahwa pandangan mahasiswa-mahasiswi Malang pasti diperluaskan

karena mereka mengakses Internet. Sayang hal tersebut tidak begitu benar.

Kebanyakan mahasiswa-mahasiswi Malang tidak mengambil semua keuntungan

24 Internet Society, www.isoc.org
25 Ibid 7
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yang tersedia dari Internet ini. Salah satu alasan untuk hal tersebut adalah kurang

tahunya tentang semua fasilitas-fasilitas Internet yang tersedia. Ini karena

mahasiswa-mahasiswi Malang tahu tentang internet dari teman. Lebih dari lima

puluh persen mereka tahu tentang Internet dari temannya.

Untuk mahasiswa-mahasiswi Malang yang mencari keterangan baru, orangbaru,

orang asing dan pengalaman baru dengan giat memanfaatkan Internet tidak bisa

ditafsirkan terlalu banyak dan pandangan mereka pasti terbuka karena mereka

mengakses Internet. Walaupun mahasiswa-mahasiswi Malang harus tahu tentang

Internet dan fasilitas-fasilitas Internet untuk memperoleh manfaat dari Internet.

Pada intinya Internet mampu memperluas pandangan mahasiswa-mahasiswi

Malang yang punya keinginan untuk mencari sumber keterangan yang tidak

tersedia di Malang.
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Lampiran 1 - Questioner Pertama

Nama saya James Harkness. Saya mahasiswa di Universitas Muhammadiyah
Malang serta Universitas Teknologi Sydney. Saya sedang melaksanakan
"Program Pengalaman Lapangan" dalam bidang manfaat internet di Malang.
Silakan anda mengisis kuisioner ini dengan jawaban yang sesuai dengan keadaan
yang ada:

1) Berapa jam rata-rata anda main internet dalam seminggu?
a) Kurang 1jam b) 1sampai 3 jam c) 4 sampai 6 jam
e) Lebih 10 jam d) 7 sampai 10jam

2) Biasanya anda masuk situs internet yang ditulis dalam
a) Bahasa Indonesia b)Bahasa Inggris
c) Bahasa lain:

3) Kebanyakan situs internet ditulis dalam Bahasa Inggris. Apakah hal tersebut
menciptakan halangan untuk anda sendiri? (Silakan jelaskan)

4) Biasanya anda main internet di
a) Rumah b) Warnet c) Kampus
d) Tempat Lain

5) Bagaimana anda tahu tentang internet?
a) Sekolah b) Kuliah c) Kursus
d) Teman e) Tempat lain

Silakan beri tanda macam-macam situs internet yang anda kunjungi. Silakan anda
pilih/tulis alamat situs yang anda kunjungi.

Olahraga: Search Engine:
Agama/Kepercayaan: Hiburan:
Games/Permainan: Newsgroups:
Chatting: Pornography:
Berita Asing Majalah:
Berita Lokal: _ Politik:
Hacking: Pendidikan/Peniliti:
Kegemaran/ Minat Pribadi Belanja:
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Klub Lokal/ Klub Asing: Perjudian:
LSM: Pekerjaan:
Informasi ttg Negara Lain: Kursus:
Mailing Lists: Situs Lain:
Situs Lain: Situs Lain:

Terimah Kasih atas kesediaan anda yang telah mau bekerja sama mengisi
kuisioner ini.
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Lampiran 2 - Questioner Kedua

Nama saya James Harkness. Saya mahasiswa di Universitas Muhammadiyah
Malang serta Universitas Teknologi Sydney. Saya sedang melaksanakan
"Program Pengalaman Lapangan" dalam bidang manfaat internet di Malang.

Silakan anda mengisis kuisioner ini dengan jawaban yang sesuai dengan
keadaan yang ada:

1) Berapa jam rata-rata andamain internet dalam seminggu?
a) Kurang 1jam b) 1sampai 3jam c) 4 sampai 6jam
e) Lebih 10jam d) 7 sampai 10jam

2) Apakah anda main internet untuk dapat keterangan yg tidak bisa didapat dari
sumber-sumber lain? (Misalnya)

3) Biasanya anda masuk situs internetyang ditulis dalam
a) Bahasa Indonesia b)Bahasa Inggris
c) Bahasa lain:

4) Kebanyakan situs internet ditulis dalam Bahasa Inggris. Apakah hal tersebut
menciptakan halangan untuk anda sendiri? (Silakan jelaskan)

5) Biasanya anda main internetdi
a) Rumah b) Warnet c) Kampus
d) Tempat Lain

6) Bagaimana anda tahu tentang internet?
a) Sekolah b) Kuliah c) Kursus
d) Teman e) Tempat lain

Silakan beri tanda macam-macam situs internetyang anda kunjungi. Silakan
anda tulis alamat situs yang anda kunjungi.
Misalnya
^4 Olahraga: www.arema.com

__ Olahraga: __ Search Engine:
Agama/Kepercayaan: Hiburan:
Games/Permainan: __ Newsgroups:

_ Chatting: _ Pornography:
Berita Asing _ Majalah:
Berita Lokal: Politik:
Hacking: Pendidikan/Peniliti:
Kegemaran/ Minat Pribadi Belanja:
Klub Lokal/ Klub Asing: Perjudian:
LSM: Pekerjaan:
Informasi ttg Negara Lain: Kursus:
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Mailing Lists: Situs Lain:
Situs Lain: Situs Lain:

Terimah Kasih atas kesediaan anda yang telah mau bekerja sama mengisi
kuisioner ini.
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Lampiran 3 - Wawancara dengan mahasiswa-mahasiswi Malang

Nama saya James Harkness. Saya mahasiswa di Universitas Muhammadiyah
Malang serta Universitas Teknologi Sydney. Saya sedang melaksanakan
"Program Pengalaman Lapangan" dalam bidang manfaat internet di Malang.

Wawancara ini termasuk pertanyaan tentang agama, Internet Chatting dan Email

Agama
1. Apakah anda sudah mencari informasi tentang agama anda dari Internet?

2. Apakah anda sudah mencari informasi tentang agama lain dari Internet?

3. Kalau anda mencari informasi tentang agama, biasanya cari di alamat apa?

4. Kalau anda mencari informasi tentang agama, anda mencari informasi
tentang aspek apa?

5. Mengapa anda mencari informasi agama dari Internet?
(Lebih mudah, lebih cepat, tidak ketahui namanya, kurang perhadapan,
cari pendapa Iain)

6. Apakah anda sudah ketemu dengan informasi agama baru dari Internet?
Atau hanya informasi yang anda sudah tahu?

7. Bagaimana tingkat kepercayaan anda terhadap agama anda?
(taat, kurang taat, tidak taat?)

Email

8. Anda menulis email kepada siapa?
(misalnya teman, teman dari Internet, keluarga)

9. Dalam email anda menulis tentang topik apa?
(misalnya kuliah, teman, pacar, olahraga, politik)

10. Apakah andasudah menerima email iklan atau email pornografi? .

11.Apakahanda sudah salingkorespondensi dengan orang asing? Kalau "ya"
bagaimana anda kenal dengan orang ini?

Chat

12. Berapa jam rata-rata anda melakukan Internet chatting!

13. Biasanya anda melakukan chattingdi server apa?
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14. Biasanya anda melakukan chatting di channel apa?

15. Kalau chatting biasanya anda berbicara tentang apa?

16. Biasanya anda melakukan chatting dengan orang Indonesia atau orang dari
luar negeri? (dari mana?)

17. Apa alasan pertama anda melakukan chatting'?

18. Mengapa anda memilih nicknya (nama panggilan)?

Terima Kasih
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Lampiran 4 - Gam bar Dari Nexia

Ganibar dari uame Internet bernama Ncxia

4-1



Lampiran 5 - Gambar Dari Counter Strike

Gambar realistis dari same bernama Counter Strike
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