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BAB  1 

Konsepsi Keaksaraan dan 
Kerangka kajian 

Pramodya Ananta Toer, seorang sastrawan kenamaan Indonesia pernah 

mengatakan, "Menulislah maka engkau tidak akan hilang dan pusara 

sejarah." Pram, sapaan akrabnya memang dikenal sebagai seorang penulis 

handal, sedari muda hingga akhir hayatnya ia banyak menghasilkan 

karya-karya yang mengagumkan. Karyanya dibaca ribuan hingga jutaan orang, 

baik dari dalam negeri maupun luar negeri. 

Karya Pram menjadi bukti bahwa karya tulisan mampu menjadi tonggak 

kebudayaan dan identitas suatu bangsa. Walaupun sempat tenggelam ketika 

zaman Orde Baru karena tuduhan komunis, karya Pram tetap banyak 

diminati oleh masyarakat khususnya mereka yang mencintai sastra dan 

sejarah. 

Selain Pram, Indonesia memiliki nama-nama besar lain yang turut 

menyumbangkan buah pikiran melalui karya-karya tulisannya. Sebutlah; Chairil 

Anwar, Sutan Takdir Alisyahbana. J.S. Badudu, Rosihan Anwar, Amrin Pane, 

dan masih banyak lagi. Mereka semua menggunakan kemampuan menulis 

sebagai cara untuk mengekspresikan diri dan lingkungan sosial. 

Lalu, apakah sebesar itu kekuatan sebuah tulisan. Sejarah 

membuktikan,   bahwa   kekuatan  tulisan   mampu   berkontribusi  bagi 
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perjuangan bangsa untuk meraih kemerdekaan. Hal itu terbukti pada 

masa kolonialisme, banyak pejuang-pejuang kita yang berkomunikasi 

melalui media tulisan. Media itu beragam, baik dari sekedar surat 

menyurat hingga media dalam skala besar seperti media massa (koran). 

Salah satu koran yang pernah terbit di masa pergerakan nasional 

adalah Medan Prijaji, kepunyaan Tirto Adhi Suryo. Koran tersebut 

menjadi tonggak berdirinya koran nasional hingga saat ini. Medan Prijaji 

dalam setiap pemberitaannya menulis tentang isu-isu negara yang 

bebas dan merdeka dari imperalisme. Artikel-artikel tersebut dibaca oleh 

banyak pelajar Indonesia yang terdidik dan menyadarkan mereka 

mengenai semangat nasionalisme. 

Semangat nasionalisme yang tak 

terbendung itu akhimya terakumulasi 

dan memuncak pada peristiwa 

Sumpah Pemuda pada tahun 1928. 

Namun, bukan Medan Prijaji saja yang 

memiliki kontribusi besar bagi 

kemerdekaan Indonesia. 

Pelajar-pelajar Indonesia yang 

beruntung mengenyam pendidikan dan memiliki ilmu pengetahuan 

yang mumpuni juga turut berkontribusi dalam memimpin bangsa ini 

menuju kemerdekaan. 

Ilmu pengetahuan itu didapat dari bahan bacaan yang disediakan oleh 

lembaga pendidikannya, seperti buku-buku sains, sosial, agama,     

hingga sejarah. Ilmu pengetahuan itulah yang menjadi dasar pemiikiran-    

pemikiran baru mengenai konsep negara yang berdaulat. Hal ini menjadi     
" 

syarat penting ketika sebuah bangsa ingin merdeka, apakah sumber | 

daya manusia mereka memiliki kemampuan atau tidak dalam mengelola * 

negaranya. 
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Pramoedya, Tirto Adhi Suryo, dan semua pejuang bangsa ini tidak 

akan pernah ada dalam sejarah Indonesia bila mereka tidak memiliki 

kemampuan dasar yang menjadikan mereka orang-orang yang hebat 

Kemampuan itu adalah kemampuan menguasai aksara dan 

menggunakannya pada waktu dan tempat yang tepat. 

Keaksaraan secara historis mampu membuktikan dirt sebagai salah 

satu alat yang paling penting dalam perkembangan masyarakat 

Indonesia. Aksara digunakan sebagai alat perekam (dokumentasi) yang 

mencatat proses berdirinya negara seperti Indonesia. Soekamo dan 

Mohamad Hatta setelah berunding dengan para pemuda tentang hari 

kemerdekaan, langsung merumuskan dan menulis rancangan teks 

proklamasi pada selembar kertas. Teks yang akhimya menjadi awal 

sejarah berdirinya negara ini. 

Teks itu merekam dan menjadi saksi bagi sebuah peristiwa yang 

begitu penting. Dengan rumusan kata-kata, teks itu menjadi simbol 

tentang keinginan Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Tentu semua 

itu tidak akan terjadi bila saat itu eksistensi keaksaraan di tanah air minim. 

Keaksaraan juga menjadi salah satu alat komunikasi yang populer 

saat nusantara belum masih berbentuk kerajaan. Kerajaan-kerajaan 

yang   berada  di  wilayah   nusantara  saling  berkomunikasi  dengan 

menggunakan tulisan walaupun aksara yang digunakan bukan aksara 

latin. Selain menjadi alat komunikasi, masyarakat pada zaman itu pun 

mengolah aksara menjadi sebuah karya sastra yang indah. Salah satu     

karya sastra peninggalan kerajaan adalah kitab Negarakertagama,     

karangan  Mpu  Prapanca yang  berisi tentang  keagungan  kerajaan     

Majapahit. 
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Aksara menjadi sebuah sistem simbol yang memiliki makna dan arti di 

dalamnya. Simbol-simbol tersebut disusun sedemikian rupa hingga menjadi 

sebuah uraian kata yang merupakan ekspresi dari kte-ide. Pola komunikasi 

lisan dan tulisan pun dibentuk agar ide-ide tebfti bermanfaat. Ide yang telah 

tertuang secara tulisan mampu membantu seseorang untuk menyimpan ide 

tersebut agar tidak mudah hilang dan dilupakan. 

Bahkan masyarakat pra sejarah pun memilki sistem simbolnya sendiri 

yang digunakan untuk komunikasi antar masyarakat. Para arkeolog dunia 

telah membuktikannya dengan penemuan gambar-gambar yang terukir 

pada dinding batu. Gambar-gambar peninggalan prasejarah ini diyakini 

oleh para peneliti sebagai alat komunikasi yang poluler pada zaman itu. 

Simbol-simbol itu tetap memiliki makna tertentu walaupun belum 

berbentuk rapih seperti aksara jawa ataupun latin. Kami sepakat bila simbol 

tersebut dikatakan sebagai aksara awal. Kenyataan ini membuktikan bahwa 

eksistensi aksara dan keaksaraan telah ada sejak zaman pra sejarah. 

1. Evolusi Konsepsi Keaksaraan 

1.1. Historis keaksaraan 

Keaksaraan memegang peranan penting dalam pembangunan 

sumber daya manusia. Pemaknaan keaksaraan pun berbeda-beda 

seiring perkembangan waktu. Secara sederhana, keaksaraan 

(literacy) diartikan sebagai kemampuan untuk membaca, menulis, 

dan berhitung. Namun, ada pula yang 
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mengartikannya sebagai pengembangan kemampuan kognitif dan 

keterampilan untuk meningkatkan standar hidup.1 

Aksara bersifat luas dan memiliki beragam jenis. Seiring 

perkembangan sejarah, aksara latin tebih berkembang pesat dan 

digunakan secara meluas di seluruh penjuru dunia sebagai alat dan 

sarana komunikasi. Akibatnya muncul anggapan bahwa orang 

yang tidak mengenal aksara (latin) disebut buta huruf atau buta 

aksara walaupun orang tersebut memiliki pengetahuan keaksaraan 

lain yang lebih dulu ia kenal dalam komunitas atau kelompok 

masyarakatnya. 

Secara historis, sebelum Indonesia terbentuk menjadi 

sebuah kesatuan negara, masyarakat nusantara sudah mengenal 

aksaranya sendiri jauh sebelum aksara impor seperti huruf Arab dan 

huruf Latin berkembang. Penggunaan aksara ini oteh masyarakat 

nusantara dapat dirunut hingga sekitar abad ke-4 dengan 

ditemukannya prasasti-prasasti dan naskah peninggalan kerajaan 

kuno. Aksara ini diistilahkan sebagai alsara nusantara oteh para 

peneliti sejarah. 

Aksara nusantara sangat beragam dan secara khusus 

dipergunakan di daerah-daerah nusantara sebagai tempat 

kemunculannya. Aksara-aksara nusantara rherupakan turunan dari 

aksara Pallawa yang berkembang di India bagian selatan. Aksara 

pallawa sendiri merupakan turunan dari aksara Brahmi. Aksara 

inilah yang menjadi ctkal bakal semua aksara di daerah Asia 

Selatan dan Asia Tehggara. Beberapa bukft mengenai aksara ini 

telah ditemukan di berbagai kawasan di Indonesia, salah satunya 

1 Direktorat Pendidikan Masyarakat Dirjen PendWkan, toe eft 
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terdapat pada Yupa. Yupa adalah tiang batu yang digunakan untuk 

menambatkan Sapi. 

Semisal, prasasti yang menceritakan tentang upacara Waprakeswara 

oleh Raja Mulawarman dari kerajaan Kutai terdapat pada Yupa yang 

ditemukan di Kalimantan Timur. Hal ini menja*di suatu bukti bahwa 

masyarakat primitif pun telah menggunakan aksara sebagai penanda 

eksistensinya. 

Seiring dengan perkembangan zaman dan makin intensnya 

komunikasi antara kelompok masyarakat satu dengan masyarakat yang lain 

membuat aksara induk (Pallawa) mengalami perubahan jumlah huruf, 

bentuk ataupun bunyinya. Walaupun begitu tetap saja dalam satu kesatuan 

sebagai aksara induk dan tidak membentuk jenis aksara baru. 

Berikut adalah gambar yang menunjukkan perubahan aksara; 
 

 

 

 



Konsepsl Keaksaraan & Kerangka Kajian 
 

Konsepsi Keaksaraan & Kerangka Kajlan 

Tidak hanya itu, aksara nusantara dalam perkembangannya pun 

mengalami variasi-variasi seperti yang terjadi pada aksara Arab dan 

Latin. Wikipedia bahasa Indonesia mencatat dengan detail mengenai 

variasi yang terjadi pada aksara nusantara. Beberapa variasi antara lain 

adalah:  

o Variasi aksara Kawi (Aksara Jawa Kuna) 

 Aksara Kayuwangi: aksara ini merupakan aksara Kawi yang 

ditulis dengan bentuk membundar miring. Disebut aksara 

Kayuwangi karena variasi ini banyak dijumpai pada prasasti 

dari sebelum hingga setelah masa pemerintahan Rakai 

Kayuwangi, Raja Mataram (855 - 885). Variasi ini dianggap 

sebagai jenis tulisan Kawi yang paling indah oleh para ahli 

epigrafi Indonesia 

 Aksara Kuadrat: aksara ini merupakan aksara Kawi yang 

ditulis dengan bentuk huruf menyerupai kotak/bujursangkar. 

Bentuk itu menginspirasi nama aksara ini. Variasi ini banyak 

dijumpai pada prasasti dari masa kerajaan Singasari. 

 Aksara Majapahit: aksara ini merupakan aksara Kawi yang 

tiap hurufnya ditulis dengan banyak hiasan sehingga kadang 

kala sulit dikenali/sulit dibaca. Disebut aksara Majapahit 

karena variasi ini banyak dijumpai pada masa Kerajaan 

Majapahit 

o Variasi aksara Batak 

o Aksara Toba: variasi ini merupakan aksara Batak yang bdigunakan 

untuk menulis bahasa Toba. 

o Aksara Kara: variasi ini merupakan aksara Batak yang digunakan 

untuk menulis bahasa Karo. 
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o Aksara Dairi: variasi ini merupakan aksara Batak yang 

digunakan untuk menulis bahasa Dairi.  

o Aksara Simaiungun: variasi ini merupakan aksara Batak yang 

digunakan untuk menulis bahasa Simaiungun. 

o Aksara Mandailing: variasi ini merupakan aksara Batak yang 

digunakan untuk menulis bahasa Mandailing. 

o Variasi aksara Lampung/Ulu 

o Aksara Ulu untuk menulis dialek Pasemah 

o Aksara Ulu untuk menulis dialek Serawai 

o Aksara Ulu untuk menulis dialek Lembak 

o Aksara Ulu untuk menulis dialek Rejang . 

o Variasi aksara Jawa 

o  Aksara Jawa untuk menulis Bahasa Jawa Baru. 

o  Aksara Jawa untuk menulis Bahasa Jawa Kuna. 

o  Aksara Jawa untuk menulis Bahasa Jawa dialek Banten. 

o  Aksara Jawa untuk menulis Bahasa Jawa dialek Cirebon. 

o  Aksara Jawa untuk menulis bahasa Sunda / Aksara Sunda  

Cacarakan 

o Variasi aksara Bali 

 Aksara Bali untuk menulis bahasa Bali baru. 

o  Aksara Bali untuk menulis bahasa Bali Kuna. 

o  Aksara Bali untuk menulis bahasa Sasak 

 Variasi aksara Lontara 

o  Aksara Bugis: variasi ini merupakan aksara Lontara yang 

digunakan untuk menulis bahasa Bugis  

o Aksara Makassar: variasi ini merupakan Aksara Lontara      

 

yang digunakan untuk menulis bahasa Makassar. 2  

 ______   
2 Diambil dari berbagai sumber
 

« 
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Keaksaraan nusantara menurut para ahli sejarah memiliki 

silsilah yang dapat menggambarkan pada masyarakat bahwa 

aksara di berbagai daerah berasal dari satu kesatuan. 

Silsilah aksara tersebut mungkin bisa dilihat seperti pada 

gambar 1.2. 

 

Gambar 1.2. 

Silsilah Aksara 

1.2 Progres perkembangan teknologi komunikasi 

Sejak awal aksara ditemukan, manusia menggunakannya 

sebagai sarana komunikasi untuk meningkatkan peradabannya 

melalui simboi. Aksara yang telah dirangkai menjadi kata dan 
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kalimat dapat berfungsi sebagai perekam kebudayaan dalam 

sistem komunikasi antar manusia, antar komunitas, hingga antar 

bangsa. Media yang menjadi alat komunikasinya pun beragam 

seperti batu, kayu, hingga kertas papirus seperti yang digunakan 

oteh bangsa Mesir dengan humf Hiemglyph-nya. 

Seiring perkembangan zaman dan perputaran arus modal 

yang begitu cepat, akhimya terdptaiah iklim globalisasi yang mau 

tidak mau mempertemukan berbagai kelompok masyarakat dunia 

dalam wadah perdagangan (ekonomi). Hal ini secara tidak 

langsung mendorong pengetahuan dan teknologi untuk selalu 

berinovasi dalam meningkatkan kemampuannya sebagai sarana 

penunjang masyarakat global. Perubahan teknologi memainkan 

peranan penting dalam proses globalisasi. Melalui pengaruhnya 

terhadap metode produksi, pola konsumsi dan struktur ekonomi, 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan faktor kunci 

dalam transisi ke ekonomi berbasis pengetahuan.3 

Sebagai contoh, Johann Gutenberg menjadi pionir pertama 

yang berhasil menggeser teknik cetak konvensional ke arah yang 

lebih modem. Melalui mesin cetak ciptaannya, Gutenberg 

mengenalkan pada masyarakat bagaimana proses menulis yang 

lebih cepat dan efisien. Temuan inilah yang menggeser konsep 

dokumentasi lama_dalam bentuk patung ataupun prasasti_ke 

konsep dokumentasi baru yang lebih mudah dan cepat.  

Kemudian memasuki abad-21, secara eksplisit 

perkembangan pengetahuan dan teknologi terwujud dengan | 

penemuan     terbesar     pada     abad     ini;     Internet.     

Maka    

 

berterimakasihlah pada seorang Leonard Kleinrock, insinyur teknik    
| 

 ______________   
3 OECO, Literacy in the Information Age, (Paris: OECD Publication Service, 2000), him. 20  
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dan ilmuan komputer asal Amerika Serikat yang empat puluh tahun 

lalu atau tepatnya 29 Oktober 1969 memperkenalkan temuannya 

yang berpengaruh pada perkembangan teknologi dunia. 

Inilah temuan yang menjadi titik awal perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi, termasuk perkembangan 

keaksaraan atau literasi. 

Munculnya Internet sebagai media baru akhirnya 

berpengaruh pada pemaknaan literasi atau keaksaraan. 

Keaksaraan tidak hanya dipandang dari media yang sifatnya 

tulisan ataupun gambar, lebih dari itu keaksaraan dipandang dari 

media yang lebih jamak atau multimedia. 

Konsep media baru ini perlahan mulai menggeser media 

lama yang hanya mengandalkan kertas dan mesin cetak. Seorang 

siswa saat ini tak melulu harus pergi ke toko buku untuk mencari 

buku keinginannya atau pergi ke Kwitang untuk hunting buku 

murah dan langka. Perkembangan teknologi telah menciptakan 

sebuah inovasi baru yang membuat orang semakin mudah dalam 

mengakses informasi yang ia inginkan. la hanya perlu duduk santai 

di depan komputer, mengaktifkan jaringan internet, dan mulai 

berpetualang di dunia maya. 

Dunia maya menyediakan informasi yang cepat dan aktual. 

Buku-buku pun banyak   dibuat dengan format digital (E-book) 

yang mudah disimpan dan tidak memeriukan mesin cetak bila 

ingin membacanya. Secara tidak langsung fenomena ini telah 

menggugat   hegemoni    buku    cetak   yang   dinilai    

memiiliki keterbatasan dalam hal akses informasi. 
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Pergeseran media dan" media tunggal ke jamak hanya 

merupakan perubahan wadah atau fasilitas dalam menerima sebuah 

informasi dalam bentuk tulisan. Namun, apakah pergeseran ini juga 

merubah makna keaksaraan yang selama ini dimaknai sebagai 

kemampuan membaca, menulis, dan berhitung saja. 

Bagaimana dengan masyarakat yang sampai hari ini masih 

tergolong dalam kelompok yang buta huruf (latin). Itu artinya kemajuan 

teknologi yang mendorong terciptanya multimedia tidak memiliki 

pengaruh banyak bagi goiongan masyarakat int. Kalaupun ada 

goiongan masyarakat yang saat ini telah mampu mengakses teknologi 

baru ini, apakah saat ini mereka sudah bisa dikategorikan sebagai 

Literate atau melek aksara. Informasi yang tersedia di internet kini 

begitu banyak dan beragam, apakah mereka mampu memanfaatkan 

informasi-informasi tersebut dengan sebaik-baiknya. 

Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD), sebuah lembaga studi yang berpusat di Kanada melakukan 

sebuah riset mengenai keaksaraan di abad 21 yang dipenuhi 

perkembangan teknologi dan informasi. 

Pada laporannya, OECD memaparkan mengenai pemaknaan 

keaksaraan yang tidak didefinisikan sebagai melek huruf semata.   Lebih  

dari  itu,   mereka  menitikberatkan  pada     

 

kemampuan menggunakan informasi untuk difungsikan dalam     

kehidupan masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi. 
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The ability to understand and employ printed information in daily 

activities, at home, at work and in the community-to achieve one's 

goals, and to develop one's knowledge and potential.4 

Bagi mereka, keaksaraan dimengerti sebagai kemampuan 

untuk memahami dan menggunakan infbrmasi di kegiatan 

sehari-hari, baik di rumah, di tempat kerja dan dalam masyarakat - 

untuk mencapai tujuan seseorang, dan untuk mengembangkan 

pengetahuan dan potensi seseorang. 

Pemyataan  ini diperkuat oleh  hasil  laporan  riset 

yang 

diterbitkan   oleh   

UNESCO 

yang       berjudul       

Global 

Literacy    Challenge    

yang 

membahas mengenai 

tantangan keaksaraan global 

pada dekade 2003 hingga 

2012. 

UNESCO berpendapat 
seharusnya makna 

keaksaraan tidak 
dipersempit hanya dengan 'menulis dan membaca' saja, 
konsepnya harus lebih luas dan berkembang untuk merespon 
perubahan pola komunikasi yang makin berkembang. 

Dalam laporan tersebut, UNESCO sendiri mendefinisikan 

keaksaraan    sebagai    kemampuan    untuk    mengidentrfikasi, 
 memahami,     menafsirkan,     membuat,     berkomunikasi     

dan 

 menghitung dengan menggunakan cetak dan bahan tertulis yang 
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terkait dengan berbagai konteks. Keaksaraan melibatkan kontinum 

pembelajaran dalam memungkinkan individu untuk mencapai tujuan 

serta mengembangkan pengetahuan dan potensinya dan berpartisipasi 

penuh dalam komunitas serta masyarakat luas. 

Untuk memahami keaksaraan secara iebih luas beberapa hal 

yang harus menjadi titik perhatian adalah masalah seputar informasi, 

komunikasi serta kemampuan untuk memahami dan menafsirkan 

segala informasi yang tertuang dalam berbagai media. Perkembangan 

media sendiri begitu pesat hingga memasuki tahun 2010 ini, selain 

kemunculan Internet sebagai terobosan paling mutakhir di bidang 

teknologi komunikasi, masyarakat dunia sebelumnya telah disuguhi 

media-media yang berbasis multidimensi seperti radio dan televisi. 

Sampai saat ini dua media tersebut masih menjadi favorit 

masyarakat, khususnya bagi mereka yang belum mampu 

mengakses Internet sebagai media barunya. Mungkin bukan suatu 

hal yang berlebihan bila kita berpendapat, bahwa sebagian besar 

masyarakat banyak menghabiskan waktunya untuk menonton 

televisi dan mendengarkan siaran radio. Televisi dan radio 

menyiarkan beragam informasi paling aktual yang dapat 

dikonsumsi masyarakat setiap harinya. Informasi itu berganti judul 

dan isi setiap detik dan menit tergantung pada situasi dan kondisi 

sosial masyarakat. c 

Lalu informasi mana yang paling efektif untuk masyarakat? is Apakah 

semua masyarakat memiliki kebutuhan informasi yang H sama. Cobalah 

bandingkan antara masyarakat Jakarta yang | notabene dipenuhi dengan 

gaya hidup modem dengan | masyarakat   daerah   yang   sama-sama   

memiliki   televisi   di    J 
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rumahnya. Bila ada sebuah program televisi yang membahas 

mengenai kesemerawutan lalu lintas kota Jakarta, bagaimana 

tanggapan konsumen yang menikmati acara tersebut. 

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya hat ini mungkin bermafaat 

sebagai informasi penting karena mereka merasakan langsung 

dampaknya, tapi bagaimana dengan masyarakat daerah yang sama 

sekali tidak merasakan dampak dart kemacetan tersebut. 

2. Keragaman Masalah Keaksaraan Bagi Bangsa 

Pada September tahun 2010 yang lahi genap empat puluh lima 

tahun UNESCO, sebuah badan intemasional yang bergerak di bidang 

pendidikan, iimu, dan kebudayaan memproklamasikan gerakan 

melawan buta aksara secara intemasional. Tujuannya positif yakni 

mengajak seluruh komunitas intemasional untuk turut berpartipasi dalam 

penanggulangan buta aksara di negaranya maaing-masing. 

Sambutan dunia intemasional begitu besar, hampir semua negara 

yang tergabung dalam organisasi PBB menyatakan dukungannya 

terhadap program tersebut, termasuk Indonesia Indonesia sebenarnya 

telah lebih dulu memiliki inisiatif untuk melakukan gerakan 

pemberantasan buta aksara. Sejak tahun 1945, melalui Kementerian 

Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, pemerintah melaksanakan 

gerakan melek aksara yang dikenal dengan program Pemberantas Buta 

Huruf atau PBH sebagai upaya mengisi kemerdekaan. 

Presiden Soekamo yang berkuasa saat itu bahkan memerintahkan 

jajaran kementerian pendidikan untuk menuntaskan pemberantasan buta 

aksara sampai tahun 1964. Maka, pemerintah mulai menyusun program   

pemberantasan   buta   aksara   yang   terus   berjalan   dan 
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berkembang hingga masa pemerintahan Soeharto. Hingga tahun 

1995 program PBH masih terus berjalan di sembilan provinsi 

dengan perbaikan sistem penyelenggaraan, metode pengajaran, 

sampai sistem pelatihan. 

Apakah program ini sudah berjalan dengan optimal? Situs online 

Batampos dalam salah satu headlinenya menulis tentang angka buta 

aksara di Indonesia yang tinggi. Tahun ini, jumlah warga Indonesia 

yang masih belum bisa menulis dan membaca masih tersisa 8,3 juta 

orang atau sekitar 4 persen dari jumlah populasi yang berjumlah 234 

juta jiwa.5 Angka ini tidak jauh berbeda dengan data yang dirilis oleh 

Dirjen Pendidikan Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan 

Nasional yang menyebutkan, angka buta aksara pada tahun 2010 

mencapai 8,4 juta jiwa. Sekitar 65 % atau 5,46 juta jiwa di 

antaranya adalah perempuan usia di atas 40 tahun. Jumlah 

tersebut masih terlampau tinggi bila dibandingkan dengan program 

Departemen Pendidikan Nasional, yang menargetkan tingkat buta 

huruf pada tahun 2009 hanya tersisa 7,7 juta orang. 

Data itu memberi gambaran, betapa banyaknya masyarakat yang 

belum   menguasai   keaksaraan.    Hal    ini    mengakibatkan   

proses pembangunan sumber daya manusia Indonesia berjalan 

lambat di tengah   semakin   pesatnya   perkembangan   ilmu   

pengetahuan  dan    J teknologi   dan   tentunya   akan   

berpengaruh   pada   nilai   kehidupan    f masyarakat. Padahal, 

nilai-nilai kehidupan masyarakat selalu mengikuti     

 

perkembangan zaman dimana media tulis memegang peranan penting.     

 
 -----------------------------------------------------------   
* 8.3 Juta Warga Indonesia Masih Buta Aksara (dalam http://www.batampos.co.id/berita-  
ulama/nasional/17147-83-iuta-warga-indonesia-masih-buta-aksara.html) 

http://www.batampos.co.id/berita-
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Keaksaraan telah dipandang 

sebagai pembuka kund potensi 

manusia, kultur, sosial, dan 

ekonomi.6 

Pada tahun 2000, Indonesia 

dan 189 negara di dunia, 

bersama-sama merumuskan 

"Oeklarasi Mileniurn" atau yang lebih 

dikenal dengan sebutan MDG's. 

Dalam deklarasi itu target waktu yang 

dimiliki untuk mencapai tujuan 

pembangunan mileniurn hanya sampai tahun 2015. Hingga tenggat waktu 

tersebut Indonesia telah membuat delapan butir tujuan yang menjadi 

prioritasnya, salah satu butimya tertuKs; Second goal is to achieve universal 

primary education for all by 2015. This means that all children, both male and 

female, will be able to complete their primary education. The Indonesian 

Government is committed to meet this target with the 9-year compulsory 

education program.7 Pada butir kedua itu, Indonesia memiliki target 

peningkatan pendidikan dasar bagi anak-anak usia sekoiah. Target ini sejalan 

dengan permasalahan yang meianda Indonesia, khususnya dalam 

pendidikan keaksaraan bagi masyarakat. 

Seperti yang dikutip dalam situs RepubSka.com, Direktur Jenderal 

Pendidikan Nonformal dan Informal, mengungkapkan, setiap tahunnya 

sebanyak 880.000 anak berpotensi menambah angka buta aksara. Jumlah 

tersebut diperkirakan berasal dan* anak-anak di daerah terpencil sekitar 

300.000 orang dan 580.000 orang yang putus sekoiah dasar. Ini 

6 Pendidikan Keakasaraan Bahasa Ibu, Direktoiat PendkHcan Masyaiakat Dtajen Pendidikan 
Nonformal dan lnformal-2010. haJ 6 
7 Goal 2: Achieve universal primary education (dalam http://www.targ96ndgs.01-g) 

 

http://repubska.com/
http://www.targ96ndgs.01-g/
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berarti selama kurun waktu lima tahun ke depan pemenntah harus 

fckus pada program pemberantasan buta aksara bila ingin mencapai 

target pembangunan milenium yang telah ditetapkan. 

2.1 Munculnya kebutuhan akan solusi 

Pada paparan sebelumnya telah disebutkan, pemerataan 

kemampuan aksara (melek huruf) merupakan masalah dasar 

yang melanda Indonesia yang hingga kini belum terselesaikan 

secara tuntas. Jika pemerintah dalam hal ini Departemen 

Pendidikan mampu menuntaskan masalah buta aksara, 

apakah dapat disimpulkan bahwa seluruh masyarakat 

Indonesia sudah melek aksara atau menjadi literate? 

Jika mengacu pada pengertian keaksaraan yang semakin 

berkembang, penulis berani memberi hipotesa bahwa hampir 

sebagian masyarakat Indonesia mungkin masih tergolong dalam 

buta aksara. 

Alasannya jelas mengacu pada empat poin utama, 

ketersedian, akses, mutu, serta kapasitas adaptif. Bagi 

masyarakat Indonesia, internet merupakan bentuk kemajuan di 

bidang teknologi infomasi. Oleh karena sifatnya yang baru, 

pemerataan mengenai teknologi baru ini tidak berjalan dengan 

optimal di seluruh wilayah Indonesia. 

Masalah ketersediaan ini bergantung dari kondisi 

infrastruktur yang ada di berbagai daerah dan setiap daerah 

infrastrukturnya berbeda tergantung dari kondisi perekonomian 

masyarakat. Jika infrastrukturnya mendukung, potensi 

ketersediaan jaringan pun akan semakin besar, begitu juga 

sebaliknya.    implikasinya    pengaruh    terhadap    harga    

akan 
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dibebankan pada masyarakat. Jika infrastruktur lengkap 

tentunya tercapai skala ekonomi yang membuat harga bisa 

ditekan lebih murah. 

Ketersediaan jaringan kemudian berpengaruh pada 

masalah akses mendapatkan layanan internet Fathul Wahid, 

staf pengajar bidang Teknologi Informasi dalam sebuah 

artikelnya yang berjudul Peran Teknologi Informasi dalam 

Modernises! Pendidikan Bangsa, memaparkan bahwa akses 

yang tidak merata akan menyebabkan kesenjangan digital 

bagi masyarakat 

Dalam pendidikan formal hal ini sudah bisa dibuktikan, 

sekolah yang didukung sumber daya manusia yang tinggi 

dalam bidang ekonomi cenderung memiliki akses layanan 

internet yang tinggi pula. Begitu juga sebaHknya dengan 

sekolah yang memiliki kemampuan ekonomi yang rendah. 

Fenomena ini terjadi juga pada masyarakat umum, 

kecederungan mengkonsumsi layanan internet hanya dimiliki 

masyarakat perkotaan atau daerah yang telah mencapai 

standar infrastruktumya. Namun, kecenderungan ini mulai 

berkurang saat kemampuan mengakses internet mulai 

diadaptasi melalui perangkat teknologi yang lebih murah 

yakni melalui Handphone atau ponsel. 

Total pelanggan tetekomuntkasi seluruh operator di 

Indonesia kini mencapai 170 juta. Separuh di antaranya, 

atau sekitar 85 juta, saat ini diyakini sudah menggunakan 

ponsel yang mempunyai kemampuan minimal GPRS untuk 

mengakses internet.8 Jika mengacu pada data ini, potensi 

masyarakat untuk mendapatkan layanan internet semakin 

besar karena hampir 

     e 85 Juta Ponsel di Indonesia Sudah Bisa Akses Internet (dalam 
      

http://www.detikinet.com/fead/201Q«}e«3/152954/136822W328/85iuta-ponseWHndone
sia-sudah-bisa-akses-internet) 

http://www.detikinet.com/fead/201Q
http://www.detikinet.com/fead/201Q
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sebagian besar masyarakat Indonesia baik yang hidup di 

perkotaan atau desa memiliki ponsel. Walau begitu, layanan 

internet lewat media seperti ponsel tidak akan berpengaruh besar 

bagi perkembangan tingkat pengetahuan masyarakat 

Ini disebabkan terbatasnya kemampuan ponsel dalam 

mengakomodasi layanan internet. Tidak semua jenis ponsel 

memiliki akses layanan internet. Hanya ponsel berteknologi 

canggih saja yang memiliki kemampuan tersebut, dan tentunya 

ponsel-ponsel seperti ini akan dijual dengan harga tinggi. 

Ponsel atau perangkat teknologi yang mutunya kurang 

bagus tidak akan menghasilkan layanan internet yang berkualttas. 

Belum lagi bila dihadapkan pada tingkat kecepatan layanan 

internet yang masih tergolong rendah. Speedtest.net, sebuah situs 

online yang mempelajari mengenai perkembangan teknologi 

internet di berbagai negara membuat daftar urut negara dengan 

kecepatan internet tertinggi hingga terendah. 

Dalam daftar tersebut, Indonesia berada di urutan ke 150, 

angka ini jelas menurun dibanding tahun 2009 yang menempatkan 

Indonesia di urutan ke 138. Padahal, Indonesia termasuk dalam 

negara pengakses internet terbanyak di dunia.  

Berikut adalah daftar urut negara dengan kecepatan internet     

tertinggi:

http://speedtest.net/
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Download Speed 

No Pengguna Pengguna Negara Kecepatan 
 

2. 

'269,955 

379,191 
.     _ 

333,331 

3,991,432 

SouthKorea 

Latvia 

34.89 Mb/s 
..., - ,:^.—-■—■,, r-,-*-——..a. ,.*,., 
25.10 Mb/s 

  

•"'' 448,225 

205,591 

.56,542'™" 
 ____ . ___  

2,044,250 

uania 

Republic of 

Moldova 
b/
s 

22.34 Mb/s 
  

 

'~ 1.911,329 

 __ :_ 

757,821 

■ 14,319,059 

______ 

2,685,460 

nJEmnania'^ 

Sweden 19.62 

Mb/s 
 

9. 
 

10. 

4 089 18.493 

2,322,288 Japan 

"•' '"" '   ■■'"'--------------------------------- T— 

^W^U'. 

a 

19.12 

Mb/s 

150.      1,3     2 !,365 

Upload Speed 

 
J 

 

No Pengguna Pengguna Negara Kecepatan 

liffi 
* 269155 833,331  ' 19.85 Mb/s 

2. 448,225 4,086,542 Lithuania 15.02 Mb/ 

3, 379,191 
■ 3,991,432 Latvia ,- 

4. 2,101 11,639 Aland 

Islands 

12.38 Mb/s 

5. ,;     
4,081111 

18,493 Andorra  \ 9.64 Mb/s 

2 
__  

-3j£is!* 
j^nn 

4. 

 Netherlands 21.92 Mb/s 1,610,762 10,485,543 

 

587,869 
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6. 1,911,829 14,319,059 Romania 9.56 Mb/s 

7. 695.772 6,215,568 Bus 9.41 Mb/t-  - 

8. 205,591 2,044,250 Republic of 

Moldova 

9.21 Mb/s 

9. 564,263 ■ 144 Denmarf 8.58 Mb/s 

10. 587,869 2,322,288 Japan 8.58 Mb/s 

142. 1,329,229 .        1,365 ""l€!8fe- 0.42 Mb/s 

Sumbgnspeedtest.net update: 11 Oktober 2010 

Kemampuan mengakses informasi dalam media seperti 

internet juga harus ditunjang dengan kemampuan lain, seperti 

penguasaan bahasa asing. Bahasa asing yang menjadi standar 

internasional adalah bahasa Inggris. Harus diakui seperti halnya 

huruf latin, bahasa Inggris sudah menjadi monopoli dalam 

pengantar ilmu pengetahuan. Hampir semua rujukan akademis 

yang memiliki standar internasional ditulis dan disampaikan dalam 

bahasa inggris. Sementara itu, bila merujuk pada kondisi 

masyarakat Indonesia, tingkat penguasaan bahasa inggris belum 

mencapai level yang ideal.  

 
Akibatnya   kemampuan   menyerap   informasi   pun   
masih     

 
terbilang rendah karena hampir semua informasi yang penting dan  

berkualitas menggunakan bahasa inggris.  

Mata pelajaran bahasa inggris pun masih menjadi momok  

yang menakutkan ba^l Stotnrttoffe tttallah ftml M®& tagQtfS  

selama ini hanya dipelajari pada pendidikan formal (kurikulum)  

saja, terlepas dari banyaknya lembaga pendidikan bahasa yang 
menjamur dimana-mana.  

http://sumbgnspeedtest.net/
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Sementara itu, masyarakat yang tidak atau belum mampu 

mengakses pendidikan formal akan semakin kesulitan mempelajari 

jenis bahasa tersebut. Seandainya pun ingin mengikuti kursus, itu 

berarti mereka harus mengeluarkan biaya tambahan lagi. 

Masyarakat kelas bawah pada akhirnya seperti diberikan 

pilihan yang cukup dilematis antara memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari-sandang, pangan, dan papan-atau mengeluarkan biaya 

lebih untuk mengikuti dan mempelajari bahasa Inggris. Ini menjadi 

pertanyaan, apakah pendidikan keaksaraan benar-benar dibutuhkan 

oleh masyarakat karena pada kenyataannya pengetahuan 

keaksaraan yang diperoteh dari pendidikan formal tidak tertalu 

diperiukan oleh mereka. 

Banyak orang dapat bertahan hidup tanpa pendidikan 

keaksaraan, dan mereka mampu membuat strategi yang efektif untuk 

menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan membaca dan menulis.9 

Kenyataan seperti ini akan lebih sering ditemui pada masyarakat 

kelas bawah yang tinggal di kota-kota besar. 

Paulo Freire, pakar pendidikan asal Brazil dalam bukunya, 

Pendidikan Masyarakat Kota tetap kukuh dengan pendiriannya, 

 pendidikan    keaksaraan    menjadi   instrumen    penting 

untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, yaitu memperkuat kembali 

 keterikatan   masyarakat   pada   gerakan-gerakan   sosial  

yang memperjuangkan standar kehidupan sosial yang lebih baik dan 

 transfoimasi sosial. 

            Bagi Freire, keaksaraan pada akhirnya akan menjadi jalan 
 
 bagi masyarakat untuk dapat lebih kritis dan tanggap akan 

     9 ODCH. hal 7 
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permasalahan sosial yang terjadi lewat informasi-informasi ywg mereka 

dapat. 

Lalu bagaimana bila permasalahan seperti ini dihadapkan pada 

masyarakat indigineus atau masyarakat tradisional yang sama sekali belum 

mengenal perkembangan ilmu pengetahuan. Jangankan penggunaan 

teknologi informasi dan penguasaan bahasa inggris, penguasaan bahasa 

Indonesia pun bisa dibilang minim. 

Walaupun begitu minimnya pengetahuan aksara Indonesia ataupun 

Inggris bukan berarti meminggirkan keberadaan mereka sebab mereka pun 

memiliki keaksaraan dan tata bahasa sendiri yang sudah bertahun-tahun 

digunakan. Melalui keaksaaran inilah mereka berkomunikasi dan bertahan 

hidup. Mereka belajar mengenai perubahan alam, pertumbuhan manusia, 

pertahanan hidup dan sebagainya sepertinya halnya masyarakat normal. 

Mereka juga memiliki kemampuan menulis dan mencatat semua 

kejadian yang mereka alami dalam aksara mereka sendiri. Namun, apa yang 

bisa dilakukan bila semua informasi yang dibutuhkan tercetak dalam bahasa 

yang mereka tidak mengerti. Ini berarti ada keterputusan informasi pada 

masyarakat indigineus dan masyarakat kota yang tidak memiliki 

kemampuan mengadaptasi kemajuan teknologi. 

Padahal mereka tetap memiliki hak yang sama dalam menerima 

informasi seperti halnya masyarakat modern. 
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3. Strategi Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Keaksaraan 

Departemen pendidikan sejak dulu hingga hari ini terbukti masih 

berkomitmers penuh terhadap program pemberatasan buta aksara. Hal ini 

terwujud dengan masih eksisnya program pemberatasan buta aksara di 

wilayah-wilayah yang tingkat kemampuan aksaranya masih rendah. 

Bahkan saat ini program pemberantasan buta huruf bukan hanya menjadi 

program monopoli Depdiknas semata melainkan sudah banyak pihak yang ikut 

terlibat, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat 

lainnya. 

Program yang dijalankan oleh pemerintah dan lembaga swadaya 

masyarakat tersebut terwujud dengan lahimya program keaksaraan fungsional 

atau lebih dikenal dengan KF. Program KF ini menitikberatkan pada 

kemampuan untuk membaca, menulis, dan berhitung pada peserta didik. 

Setelah peserta didik dinilai mampu menguasai keaksaraan, mereka 

diharapkan mampu menggunakan skill barunya tersebut untuk kepentingan 

dirinya sendiri. Dengan skill yang sudah diberikan, peserta harus mampu 

memanfaatkannya secara fungsional untuk meningkatkan derajat hidupnya 

sendiri. 

Namun, pada kenyataannya program KF tkJak berjalan sesuai dengan 

harapan karena terdapat beberapa kendala yang mengiringinya. Pertama, tujuan 

pembelajaran keaksaraan fungsional kurang atau tidak sampai pada konteks 

permasalahan peserta didik. Program KF seringkali dianggap sudah tuntas 

ketika melihat peserta didik mampu membaca, menulis, dan berhitung tanpa 

memerhatikan kebutuhan lainnya. Bagi peserta didik yang rata-rata sudah 

berusia lanjut kebutuhan yang paling utama adalah kesejahteraan ekonomi 

mereka. 
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Seharusnya ada program tambahan lain yang mengiringi KF 'dm I 

mengikutsertakan peserta dan program KF sebagai anggotanya. Hal H 

bertujuan untuk menghindari menurunnya kemampuan keaksaraan 

peserta didik. 

Kedua, seringkali masalah muncul dari pihak penyelenggara. Hal 

paling kentara terdapat pada peran tutor yang bertugas Iangsung di 

lapangan. Tutor sering kesulitan bila menghadapi peserta didik yang 

telah dewasa. Maka dari itu, diperlukan strategi khusus yang berguna 

bagi tutor agar dapat menyiapkan diri sebaik-baiknya untuk berhadapan 

dengan peserta didik. 

Keaksaraan dianggap perlu dan menjadi hal yang sangat penting 

posisinya bagi pembangunan sumber daya manusia. Sumber daya 

manusia yang berkualitas merupakan salah satu faktor kunci 

keberhasilan suatu negara. Maka dari itu, untuk membangun sebuah 

negara yang maju, hal yang harus diperhatikan dengan seksama adalah 

kualitas SDM nya.10 Inilah yang menjadi titik utama strategis rencana 

pengembangan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. 

Konsep keaksaraan yang telah berkembang menjadi 

multikeaksaraan telah menjadi tanda bahwa pemaknaan keaksaraan 

menjadi lebih kompleks lagi. 

Diperlukan kerjasama dari berbagai dimensi yang secara Iangsung 

ataupun tidak Iangsung terlibat dalam masalah ini. Dimensi-dimensi 

tersebut harus saling menunjang satu sama lain dan berkontribusi 

dengan menyumbangkan ide serta gagasan sesuai dengan sumber 

daya mereka. 

 

 

10 Frank Tesoreiro dan Jim Ife. Community Development. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar) hal. 
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3.1 Eksekutif 

Figur paling sentral dan memiliki kapasitas yang cukup pada 

tataran eksekutif adalah semua kernentrian yang 

bertanggungjawab terhadap perkembangan sumber daya manusia 

Indonesia. Departemen Pendidikan Nasional serta Departemen 

Komunikasi dan Informatika sama-sama memiliki peranan yang 

strategis. Oepdiknas sebagai lembaga negara yang mengurusi 

masalah pendidikan bertugas membuat sebuah konsep yang 

matang mengenai strategi pembangunan SDM, salah satunya 

dengan konsep pendidikan multikeaksaraan. 

Semua komponen yang berkaitan dengan konsep tersebut 

dirangkum dan disusun sedemikian rupa sehingga pada akhirnya 

dapat diaplikasikan secara nyata pada seiuruh Iapisan masyarakat 

Indonesia. Sedangkan Depkominfo memiliki peran lebih kepada 

penyedia infrastrukstur yang dapat mendukung semua konsep 

yang telah dibuat oteh Oepdiknas. 

3.2 Legisiatif 

Sementara itu pada tataran legisiatif memiliki tugas untuk 

menyusun regulasi yang dapat mendukung jalannya konsep 

pendidikan multikeaksaraan ini. Selama ini regulasi yang telah 

dibuat belum dijalankan secara optimal dan menyeiuruh sehingga 

menghambat laju perkembangan SDM di Indonesia. Selain itu 

legisiatif juga dapat berperan sebagai pengawas apakah konsep 

pendidikan multikeaksaraan itu dapat berjalan sesuai dengan 

rencana atau tidak. 
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3.3 Indigenous 

Kaiangan masyarakat indigenous menjadi salah satu aktor 

penting dalam melaksanakan konsep pendidikan multikeaksaraan. 

Masyarakat indigenous dikenal dengan streotip negatif sebagai 

masyarakat terbelakang dan primitif. Padahal jika dianalisa secara 

seksama, keterbelakangan mereka juga merupakan akibat dari 

pembangunan tidak merata. Akhimya adaptasi teknologi dan ilmu 

pengetahuan tidak sampai menyentuh mereka. 

Masyarakat indigenous juga memiliki hak yang sama dengan 

masyarakat yang tinggal di perkotaan. Mereka memiliki hak menerima 

informasi sebanyak-banyaknya. Maka dari itu, diperlukan suatu strategi 

khusus yang dapat menyeimbangkan kemampuan masyarakat 

indigineus dengan masyarakat kota. 

3.4 Akademisi 

Ada dua poin penting bila melibatkan kaiangan akademisi dalam 

lingkaran strategi pendidikan multikeaksaraan. Pertama, akademisi 

memiliki peran vital dalam mempopulerkan penggunaan 

 

sarana komunikasi; bahasa.  

Bahasa menjadi suatu hal yang urgen, khususnya bahasa  

inggris dan Indonesia, sebab dua bahasa inilah yang menjadi  

pengantar dalam setiap informasi. Bila ingin memahami apa isi  

 

informasi itu, maka harus memahami juga bahasa yang menjadi  

pengantarnya.  

Hal  yang  kedua  berkaitan era! dengan  yang  pertama;  

Pendidikan.   Mempopulerkan   bahasa   bisa   disajikan   melalui  

pendidikan. Aksi konkritnya dengan memberikan pengajaran ilmu  

bahasa kepada seluruh lapisan masyarakat. Kontennya harus  
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disesuaikan dengan kebutuhan mereka sehingga mudah diserap dan 

dimengerti. 

3.5 Legitimasi 

Untuk mendukung semua strategi aksi tadi diperlukan payung 

hukum yang kuat dan konsisten dalam menjamin perkembangan 

konsep pendidikan multikeaksaraan. Regulasi dan kebijakan ini harus 

didasarkan pada kepentingan masyarakat saja bukan pada 

kepentingan yang lain. 

4. Metodologi Pengkajian 

Topik mengenai pendidikan multikeaksaraan bagi masyarakat Indonesia 

ini disusun dengan menggunakan berbagai metode penulisan feature dengan 

didukung oleh data-data yang berasal dari berbagai sumber. Sumber tersebut 

dipilih penulis berdasarkan kebutuhan data dan referensi yang sesuai dengan 

permasalahan yang sedang dibahas. Untuk sumber hidup, penulis memilihnya 

dengan mempertimbangkan kapasitas narasumber dalam memberikan 

masukan dan berkompeten di bidangnya. Sedangkan untuk sumber mati, 

penulis memilih buku-buku serta artikel-artikel yang berbentuk cetak maupun 

softcopy yang membahas mengenai seputar masalah literasi dan 

multikeaksaraan. 

Berikut adalah data narasumber yang kami minta untuk memberikan 

data atau sekedar masukan; 

1. Richardus   Eko   Indrajit,   ketua   Sekolah   Tinggi   

Manajemen Informatika dan Komputer PERBANAS. 

2. Icu   ZufcafrH,   aktivis   Community  Devekxnpment  di   wilayah 

Dinggiran Jakarta. 
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3. Ella Yulaelawati, Direktur Pendidikan Masyarakat, Dirjen PNFI 

4. Subagyo, M.S, Direktur Kelembagaan, Departemen Komunikasi dan 

Informatika. 

5. Sunamo, Direktur Telekomunikasi, Departemen Komunikasi dan 

Informatika. 

Dalam penulisan ini, kajian yang penulis bahas adalah mengenai 

masalah seputar pendidikan multikeaksaraan yang sudah mulai 

berkembang di negara-negara maju. Penulis mencoba untuk 

menganalisa secara tajam apakah pendidikan multikeaksaraan mampu 

diterapkan di negara berkembang seperti Indonesia. Kajian ini akan 

disusun dengan melihat perbandingan negara maju dengan Indonesia 

serta melihat aksi-aksi apa saja yang sudah dilakukan di negara maju 

tersebut. 

Apakah aksi-aksi tersebut dapat diterapkan di Indonesia yang 

notabene merupakan salah satu negara dengan jumlah popuiasi 

penduduk yang cukup tinggi. Indonesia merupakan negara yang 

memiliki beragam kebudayaan, termasuk dalam hal aksara. 

Beragamnya jenis aksara yang berada di Indonesia akan menjadi salah 

satu faktor apakah konsep pendidikan multikeaksaraan dapat berjalan 

dengan optimal atau tidak. 

Selain itu, Indonesia dianggap sebagai negara yang memiliki 

kesenjangan sosial yang cukup tinggi. Masalah ini akhimya berpengaruh 

pada kesenjangan teknologi atau kesenjangan dalam mengkonsumsi 

 

informasi, khususnya informasi yang disajikan melalui media-media  

berbasis teknologi.  
' 

Penulis memilih komunitas masyarakat suku Bajo dan suku Baduy    
 

sebagai   sampling   interprestasi   masyarakat   indigenus   yang   
akan    
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dibandingkan dengan masyarakat perkotaan yang lebih modem. Dalam 

perbandingan ini akan ditemukan sebuah kesimpulan mengenai 

perkembangan keaksaraan di dua komunitas masyarakat yang berbeda 

kultur. Kontradiksi ini akan menjadi suatu hal yang menarik sehingga pada 

akhirnya dapat menemukan gagasan baru mengenai pendidikan 

multikeaksaraan. 

Strategi kajian yang akan kami lakukan bersifat sistematis namun 

fleksibel. Sistematis berarti semua data lapangan yang terkumpul akan 

diolah dan dikaji bersama dengan sumber-sumber referensi yang lain. 

Namun, dalam hal waktu pengumpulan data, penulis lebih fleksibel 

mengingat kepentingan lain dari narasumber yang sering berbenturan 

dengan jadwal yang telah ditetapkan. 
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BAB  2 

Perbembangan Pendidiban 

Keaksaraan 

Dalam bab sebelumnya telah diungkapkan, betapa keaksaraan 

menjadi hal yang penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan di 

dalam kehidupan masyarakat. Ilmu pengetahuan yang kini telah 

berkembang pesat, terekam dalam sebuah karya tulis ilmiah dan 

menjadi sebuah dokumentasi. Dokumentasi tersebut tersebar ke seluruh 

penjuru dunia dan makin menyebar tebih cepat dengan adanya 

dukungan perangkat tekrsoiogi informasi. 

Fenomena ini pada akhimya juga terjadi di Indonesia sebagai 

dampak dari globalisasi yang membuat arus perputaran informasi 

berjalan begitu cepat selling dengan perputaran arus modal. 

Jika ditelisik lebih dalam, hal ini telah berjalan selama bertahun- 

tahun lamanya sejak masa kerajaan, koJonialisme, hingga masa pra 

kemerdekaan. Nusantara yang kala itu masih belum tergabung dalam 

satu kesatuan negara yang berdaulat, memiliki hubungan yang cukup 

intens dan harmonis dengan daerah-daerah di kawasan Asia hingga 

I Eropa.  

Basis   hubungan   tersebut   sebenamya   hanya   berkisar   

pada 

pemenuhan kebutuan ekonomi dan perdagangan, tapi secara tidak 

 

    sadar ada semacam invisible agenda yang melibatkan kedua belah 



Konsepsl Keaksaraan & Kerangka Kajian 
 

pihak. Invisible agenda melibatkan pengetahuan kognitif yang dimiliki oleh 

para pendatang tersebut. 

Wujud nyata dan pengetahuan tersebut adalah segala sesuatu yang 

merupakan hasil kebudayaan lokal mereka, baik yang berupa karya sastra 

ataupun karya seni. Karya sastra biasanya berupa kitab, buku ramuan dan 

puisi. Sedangkan karya seni berupa tembikar, keramik, lukisan, atau bahkan 

senjata. 

Para pendatang tersebut bukan berasal dari satu tempat saja melainkan 

beragam. Masing-masing dari mereka memiliki ctri khasnya sendiri. Hasil 

kebudayaan tulisan yang masuk ke wilayah nusantara akhirnya berpengaruh 

pada keaksaraan yang sebelumnya telah dimiliki oleh nusantara. 

Aksara yang tertuang dalam karya-karya tulisan ditulis dengan 

menggunakan aksara dari daerah asal. Mereka menyatu dengan budaya 

nusantara dan mulai membaur dengan masyarakat nusantara. 

Lama-kelamaan pembauran ini berpengaruh pada eksistensi aksara 

nusantara yang nota bene juga sangat beragam dan bervariasi. 

Aksara nusantara itu bertahan selama puluhan hingga ratusan tahun 

sebagai simbol dan bentuk komunikasi antara orang per orang atau antar 

komunitas masyarakat. 

Bahkan, hingga kini di beberapa daerah di Indonesia masih tetap 

menggunakan aksara lokalnya sebagai aksara kedua setelah aksara latin 

sebagai bentuk penghargaan dan kebanggaan akan identitas mereka. 

Hal semacam ini bisa kita temui di daearah seperti kota Denpasar, Bali 

yang dengan sengaja menggunakan aksara mereka sebagai penanda nama 

jalan atau penunjuk arah. 
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GambarZI Aksara Ball dalam pontinjukjalan 

imnuju Sukawatf, provinsi Ball. 

Eksistensi keaksaraan lokal yang saat ini mulai dikampanyekan 

secara istimewa oleh pemerintah daerah sebenamya bukan hanya 

dijadikan sebagai bentuk penghargaan semata. Lebih dari itu, 

penggunaan aksara ini merupakan misi untuk membumikan tagi 

simbol-simbol komunikasi lokal yang sempat tenggelam oleh keberadaan 

aksara mainstream. 

Hal itu akan menjadi salah satu topik bahasan pada bab ini yang 

mencoba mencermati bagaimana perkembangan keaksaraan 

masyarakat Indonesia. Keaksaraan yang dipandang bukan hanya dari segi 

simbol dan sarana komunikasi tapi juga dari program pembelajaran yang 

memfasilitasinya. Bahasan ini akan bermuara pada pemaknaan baru 

mengenai keaksaraan itu sendiri yang menjadi pokok pikiran dalam topik 

pendidikan multikeaksaraan masyarakat Indonesia. 

Kami juga mencermati perkembangan pola pendidikan keaksaraan bagi 

masyarakat dilihat dari dimensi-dimensi keaksaraan. Dari sini akan teriihat 

sebuah perbedan pola pengajaran, bagaiman seseorang memahami 

aksara yang digunakannya dan proses transmisi ilmu keaksaraan dari 

satu orang ke orang lain. 

Perkembangan Pendidikan Keaksaraan 
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1. Dimensi keaksaraan 

Bila kita membahas mengenai keaksaraan berarti membahas puia 

tentang unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur keaksaraan 

merupakan hal paling mendasar untuk diketahui sebelum kita menelaah lebih 

jauh mengenai keaksaraan itu sendiri. Unsur dalam keaksaraan dapat 

dimaknai juga sebagai dimensi keaksaraan. 

Pada kamus bahasa besar bahasa Indonesia, dimensi berarti 

parameter atau pengukuran yang dibutuhkan untuk mendefinisikan sifat-sifat 

suatu objek—yaitu paniang. lebar, dan tingqi atau ukuran dan bentuk. Dalam 

matematika dan fisika. dimensi adalah parameter yang dibutuhkan untuk 

menggambarkan posisi dan sifat-sifat objek dalam suatu ruang. Dalam 

konteks khusus, satuan ukur dapat pula disebut "dimensi"—meter atau mci 

dalam model aeografi. atau biava dan harga dalam model ekonomi.1 

Seandainya pemaknaan ini diterapkan pada pemahaman mengenai 

keaksaraan, berarti keaksaraan pun memiliki "alat ukur" nya sendiri yang 

dapat menjelaskan mengenai fungsi dari keberadaan keaksaraan bagi 

masyarakat Indonesia. Stephen B Kucer, dalam penelitiannya mengenai 

keaksaraan di Eropa mengungkapkan bahwa keaksaraan memiliki beberapa 

dimensi yang direpresentasi dalam setiap karya tulis atau dokumentasi ilmu 

pengetahuan. 

Stephen secara tegas menyatakan bahwa di dalam setiap teks bacaan 

mengandung dimensi-dimensi tertentu yang merupakan cerminan atau 

ekspresi diri dari penulisnya. Namun, hal seperti ini jarang atau tidak sama 

sekali diperhatikan oleh para pembaca baik akademisi maupun non 

akademisi dan tidak terlalu dianggap penting. 

1 Kamus besar bahasa Indonesia cetakan ke tiga 
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Dimensi yang dimaksud berkisar mengenai dimensi linguisitk, kognitif, 

sosial budaya, dan juga dimensi pengembangan. Dimensi linguistik 

menekankan pada pembahasan atau penulisan dan" hal-hal yang sifatnya 

tekstual. Dimensi ini akan memfokuskan diri pada pembahasan mengenai 

sifat bahasa, hubungan antara bahasa lisan dan tulisan serta variasi-variasi 

bahasa. Sementara itu dimensi kognitif lebih memfokuskan diri pada proses 

mental yang digunakan pada teks-teks yang telah tercetak. 

Pada dimensi sosial budaya, keakasaraan merupakan bentuk ekspresi 

dari identitas ketompok tertentu yang memiliki dan menggunakan aksara 

sebagai wujud eksistensi mereka. Sedangkan pada dimensi pengembangan, 

Stephen fokus pada strategi yang dikerjakan dan pola yang ditunjukkan 

dalam pembelajaran tufis menulis dan membaca. 

If literacy education is to be effective, it is important that literacy be 

conceived as dynamic and multidimensional in nature. Becoming or being 

literate means learning to effectively, efficiently, and simultaneously control 

the linguistic, cognitive, sociocultural, and developmental dimensions of 

written language in a transactive fashion.2 Singkatnya, dalam pembahasan 

mengenai dimensi-dimensi ini, keaksaraan akan dipandang sebagai suatu 

pandangan yang multidimensi tentang pembelajaran baru mengenai kegiatan 

menulis dan membaca. 

1.1    Linguistik 

Dalam   berbagai   kamus   umum,   linguistik   didefinisikan 

sebagai  'ilmu  bahasa'  atau  'studi  ilmiah  mengenai  bahasa' 

2 Dimensions of Literacy, Stephen B Kucer. Him 5 
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Perkembangan Pendidikan Keaksaraan 

(Matthews 1997). Dalam The New Oxford Dictionary of English (2003), 

linguistik didefinisikan sebagai berikut: 

"The scientific study of language and its structure, including the 

study of grammar, syntax, and phonetics. Specific branches of linguistics 

include sociolinguistics, dialectology, psycholinguistics, computational 

linguistics, comparative linguistics, and structural linguistics." 

Bahasa bagaikan sebuah kendaraan atau jalan yang dapat 

membangun gagasan, khususnya ketika kegiatan membaca dan menulis 

dimulai. Untuk memahami bahasa, terlebih dulu kita harus paham bahwa 

bahasa pun memiliki sifat. Oleh karena penggunaan bahasa yang tidak 

baku pada kegiatan sehari-hari, membuat kita sering melupakan sifat 

bahasa itu sendiri. Kita sering gagal untuk merenungkan karakteristik 

internal dari bahasa yang ditulis dan apa yang harus diketahui tentang 

karakteristik untuk penggunaan efektif dan efisien ketika bahasa terjadi. 

Padahal sifat bahasa amat penting diketahui sebagai alat 

pembanding antara karakter bahasa yang satu dengan bahasa yang 

lainnya. 

Plato, seorang filsuf asal Yunani, berpendapat bahwa bahasa 

adalah physei atau mirip realitas; sedangkan Aristoteles mempunyai 

pendapat sebaliknya yaitu bahwa bahasa adalah these! atau tidak mirip 

realitas kecuali onomatope dan lambang bunyi (sound symbolism). 

Pandangan Plato bahwa bahasa mirip 

 

dengan realitas atau non-arbitrer diikuti oleh kaum naturalis; | pandangan 

Aristoteles bahwa bahasa tidak mirip dengan realitas. atau   arbitrer   

diikuti   oleh   kaum   konvensionalis.   Perbedaan    
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pendapat ini juga merambah ke masalah keteraturan (regular) atau 

ketidakteraturan (irregular) dalam bahasa. 

Kaum Stoic lebih tertarik pada masalah asal mula bahasa secara 

filosofis. Mereka membedakan adanya empat jenis kelas kata, yakni 

nomina, verba, konjungsi dan artikel. 

Fokus dalam tulisan ini adalah pada sifat bahasa yang dimengerti 

dan digunakan oleh orang pada umumnya saat menciptakan makna 

melalui wacana tertulis. Atau istilah lainnya; 

Dimensi linguistik berkaitan dengan analisis teks sebagai objek 

studi. Sama seperti seorang ahli seni rupa yang menganalisis sifat 

internal nilai lukisan atau musik, ahli bahasa berfokus pada sifat fisik 

berbagai bahasa itu sendiri.3 Untuk memahami semuanya, kita harus 

mengidentifikasi dan mendefinisikan semua hal yang terkandung 

dalam bahasa, serta menjelaskan hubungan bahasa tersebut dengan 

hal-hal lain di luar bahasa. 

Misainya, para ahli sejarah tentu akan kesulitan ketika harus 

membaca kitab Negarakertagama karya Mpu Prapanca dengan versi 

aksara Jawa. Namun, ketika isinya diterjemahkan dalam bahasa 

Indonesia dan dengan aksara latin, hasilnya tentu akan beda. 

     3 Diterjemahkan dari Dimensions of Literacy, him 17 
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gambar2.2 Area dalam tradlsi Hindu-Bali merupakan 
symbol sekaligus aksara yang memiUd makna. 

Setelah membacanya, mereka mungkin akan lebih mengerti 

apa makna yang terkandung dalam teks yang tertulis dalam kita 

tersebut, yakni mengenai keagungan dan kebesaran kerajaan 

Majapahit. Dari sinilah awal informasi dan pengetahuan baru 

tentang Majapahit muncul yang mereka terjemahkan sesuai 

dengan perspektif mereka. 

Bahasa adalah sistem makna yang berbasis komunikasi. 

Penggunaannya melibatkan manusia dengan tujuan untuk 

membangun makna melalui sistem linguistik. 

Aspek kedua dari bahasa sebagai suatu sistem penciptaan 

makna adalah ia memiliki struktur ganda. Bahasa beroperasi pada 

dua tingkat, permukaan dan mendalam. Ahli semiotik dan individu- 

individu yang mempelajari bagaimana proses makna dihasilkan 

dan dibagi, telah mengusulkan bahwa semua yang menciptakan 

makna harus melibatkan penggunaan tanda.4  

Pada abad 20, penelitian mengenai bahasa tidak ditujukan     

kepada bahasa-bahasa Eropa saja, tetapi juga kepada bahasa-     

 

 _____________________   

* Ibid. 19 - 



Konsepsl Keaksaraan & Kerangka Kajian 
 

bahasa yang ada di dunia seperti di Amerika (bahasa-bahasa Indian), 

Afrika (bahasa-bahasa Afrika) dan Asia (bahasa-bahasa Papua dan 

bahasa banyak negara di Asia). 

Ferdinand de Saussure, seorang pakar linguistik modem 

memperkenalkan gerakan strukturalisme. Dalam strukturalisme bahasa 

dianggap sebagai sistem yang berkaitan (system of relation). 

Elemen-eiemennya seperti kata, bunyi saling berkaitan dan bergantung 

dalam membentuk sistem tersebut. 

Para ilmuan menemukan bahwa siffat bahasa jauh lebih kompleks 

daripada anggapan pada umumnya. Tidak hanya sistem untuk 

komunikasi, tetapi juga merupakan sistem yang simbolis. Tidak ada 

hubungan langsung antara struktur permukaan dan struktur dalam. 

Berbagai sistem yang berinteraksi juga bagian dari bahasa. Sistem ini 

berkisar dari yang lebih global, seperti pragmatik, untuk yang lebih tokal, 

seperti grafem. 

1.2 Kognitif 

Berbeda   dengan   dimensi   linguistik  yang   menekankan 

keaksaraan   dari   segi   teks   tertulis,   dimensi   kognitif  lebih 

menekankan keaksaraan dari segi proses penciptaan aksara atau 

proses kemunculan aksara yang diciptakan manusia. 

Manusia diciptakan dengan kemampuan berpikir yang luar 

biasa. Wujud nyatanya adalah dengan munculnya obyek ilmu 

pengetahuan yang berupa teknologi, musik, kesenian, hingga 

 sastra. 

 Sastra merupakan perwujudan dari rangkaian aksara yang 

 

 telah ditemukan lebih dahulu. Faktor utama yang menentukkan 
 

 kemunculan aksara adalah kemampuan kognitif manusia. 
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Secara historis sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa bentuk 

aksara dari zaman ke zaman memiliki perbedaan yang cukup besar. Bahkan, 

jarak geografis pun turut memengaruhi seberapa besar perbedaan jenis aksara 

yang satu dengan yang lainnya. Pemahkan kita berpikir mengapa semua 

penduduk di bumi ini terpecah-pecah dalam hal berkomunikasi (bahasa dan 

aksara). Mengapa tidak menggunakan satu aksara dan satu bahasa saja, 

supaya lebih memudahkan orang dalam berkomunikasi. 

Jawaban paling mudah tentu akan mengacu pada perbedaan 

karakter tiap individu. Dan segi kognitif manusia merupakan bagian dari 

perbedaan-perbedaan karakter tersebut. 

Perkembangan kemampuan berpikir manusia memengaruhi 

perkembangan keaksaraan yang digunakan oleh manusia itu sendiri. 

Sebagai contoh, manusia yang hidup di abad-21 tentu akan kesulitan bila 

hams menerjemahkan teks yang menggunakan aksara kuno di zaman purba, 

begitu juga sebaliknya. 

Di abad-21 aksara makin meluas makna dan bentuknya. Bukan 

hanya didasarkan pada satu atau dua jenis symbol melainkan banyak. 

Sebab, moda yang digunakannya pun makin beragam. 

Aksara audio-visual di era sekarang lebih popular ketimbang aksara 

yang berlaku di abad pertengahan atau saat zaman purba. Kemampuan 

kognitif masyarakat yang meningkat tajam mampu menghasilkan inovasi 

baru dalam penciptaan aksara. 

Maka dari itu, pola pendidikannya pun tidak bisa disamakan antara 

zaman satu dengan zaman lainnya. Kita sekarang tahu. 
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untuk era ini, sebuah hal yang salah bila melihat informasi yang 

masuk dari satu arah saja. 

Ketika sebuah informasi masuk ke dalam pikiran manusia 

metelui panca indera yang berupa mata, panca indera lainnya pun 

akan turut bekerja seperti; hidung, telinga, dan perasa. Semuanya 

bekerja secara sinergis dan memprosesnya hingga menghasilkan 

sebuah makna atau pemahaman bam. 

Dimensi kognitjf juga tumt membicarakan bagaimana proses 

penciptaan dan pembacaan aksara denga factor ilmu pengetahuan 

dasar. Ilmu pengetahuan dasar menjadi faktor tambahan dalam 

proses pembentukkan aksara bam. Poin utama yang hams diingat 

dalam pokok bahasan ini adalah, kemampuan koginitf manusia 

memengaruhi seberapa efektif dan efesien penciptaan aksara bagi 

perkembangan masyarakat. 

1.3Sosialbudaya 

Dalam pembahasan sebelumnya pada dimensi linguistik dan 

kognitif keaksaraan, kami memfokuskan pada topik mengenai 

penciptaan makna dalam proses berpikir. Secara umum, kami 

menemukan bahwa baik dimensi linguistik ataupun dimensi 

kognitif telah dibingkai oleh sebuah persamaan atau kesatuan. 

Persaman dan kesatuan yang dimaksud adalah persamaan yang 

berasal dari sebuah kultur masyarakat yang homogen dan bersatu. 

Dalam istilah lainnya, seperangkat aturan yang mengatur pengoperasian    

system linguistik tekstual biasanya dapat dikonsumsi dengan mudah oleh 

pembaca yang memiliki latar belakang sosial budaya yang sama. 
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Misalnya, orang Jawa tentu akan lebih mudah membaca kitab Jawa 

kuno yang berisikan huruf Jawa disbanding orang Bugis atau Batak yang 

memiliki latar belakang sosiai budaya yang beda dengan Jawa. 

Keaksaraan dalam masyarakat memiliki pemahaman bersama tentang 

aturan-aturan dan dipandu oleh mereka dengan wujud teks yang ditulis. 

Sama halnya dengan orang yang berbahasa menggunakan proses 

commonmental dan strategi mereka untuk membangun makna dalam bentuk 

tertulis. Oleh karena itu, dimensi linguistik dan kognitif keaksaraan cenderung 

untuk menggarisbawahi bahwa yang sama adalah antara teks, pembaca, dan 

penulis. 

Dalam dimensi sosiai budaya ditekankan bagaimana latar belakang 

sosiai budaya memengaruhi sebuah aksara dan fungsinya di masyarakat. 

Sebuah pertanyaan kecil, bagaimana aksara latin bisa sangat memonopoli 

keaksaraan dunia yang diakui dan digunakan secara intemasional oleh 

semua bangsa? Mengapa kita tidak menggunakan aksara Jawa, Bali, atau 

Bugis saja yang lebih original. 

Lalu mengapa aksara latin yang berasal dari Eropa_beda kultur dengan 

Asiajustru makin popular dan digunakan sebagai pengantar dalam 

karya-karya ilmiah maupun karya pop. 

Harus diakui, perkembangan aksara latin memang lebih pesat 

ketimbang aksara-aksara lokal tapi bukan berarti melupakan esensi dasar dari 

faktor sosiai budaya itu sendiri. Walaupun orang Jawa banyak yang 

menguasai aksara latin, tapi mereka menggunakan itu untuk 

mengungkapkan ekspresi dan pemikiran tentang kondisi lingkungan sosiai 

dengan perspektif orang Jawa. 
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Perlu ditekankan juga bahwa aksara lokal yang banyak tersebar 

di seluruh penjuru nusantara merupakan hasil karya masyarakat yang 

berkembang sesuai dengan kondisi sosial budaya di mana ia hidup 

dan menetap. 

1.4 Pengembangan 

Pada dimensi literasi pertama, kita memahami bahwa bahasa 

tertulis terdiri dari sistem aturan yang membangun dan mempertuas 

bahasa lisan. Aturan operasi itu berasal dari seluruh individu dan 

kelompok. 

Lalu pada dimensi kognittf yang menekankan bagaiman 

kapasitas kognitif manusia memengaruhi perkembangan 

keaksaraan yang berlaku dalam masyarakat. 

Akhirnya, dari perspektif sosial budaya, kita tahu bahwa 

keaksaraan merupakan praktek-praktek sosial. Praktek-praktek yang 

mencerminkan tindakan berbagai kelompok saat mereka berinteraksi 

dengan dunia mereka. 

Dalam bagian ini kami akan mengeksplorasi keaksaraan dalam 

segi perkembangannya dan pola pengajarannya pada 

generasi-generasi muda. 

Pada zaman purba, pola pengajaran hanya dilakukan melalui 

proses sharing dari pihak yang di-tuakan (kepala suku) kepada 

penerus atau putra mahkota. Proses ini berlangsung terus menerus 

hingga beberapa generasi. Namun, pada perkembangannya 

proses seperti ini berubah menjadi lebih. terbuka dan inklusif. Pola 

pengajarannya pun dibedakan setiap orang tergantung dari seberapa 

besar kemampuan orang itu dalam menangkan materi yang 

diajarkan. 
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Khusus untuk keaksaraan jenis bam, pola pengajaran 

dilakukan secara sistematis dan terpadu supaya peserta didik 

dapat menerima materi dengan baik dan menghasilkan output yang 

berkualitas. 

Dimensi pengembangan menunjukkan betapa pentingnya 

pola pengajaran dalam melestarikan sebuah aksara agar dapat 

diterima oleh masyarakat luas. 

2. Munculnya the "new litcracv 

Dalam pengantar buku New Literacies in Action, William Kist, 

seorang penulis yang berasal dari Colombia University bercerita, ketika 

pertama kali ia memutuskan untuk mendalami mengenai keaksaraan, 

Kist bercerita sedikit tentang pengalamannya melihat film. Kist 

menemukan pesan dalam film yang ia saksikan bersama orang banyak 

dan ia mulai menyadari, setiap individu yang menyaksikan film itu 

memiliki mimik wajah dan ekspresi yang berbeda-beda dalam 

menanggapi film yang baru saja mereka tonton. 

Dari sinilah ia mulai menyadari, semua penonton yang 

menyaksikan film tersebut memiliki argumentasi yang berbeda-beda 

sesuai dengan kontruksi sosial yang terbangun dalam dirinya. Dan tentu 

saja, film yang ditonton itu merupakan representasi gagasan sutradara 

yang juga memilki kontruksi sosial yang berbeda.  

Lalu, apa hubungannya kontruksi sosial tadi dengan gerakan baru jj 

yang oleh Kist disebut sebagai the "new literacy". Untuk memahami itu,  

kami akan menyajikan terminologi dahulu sebagai awalan agar pembahasan 

kali ini mudah dipahami.  
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2.1   Terminologi 

Ketika ingin menulis tentang sebuah penelitian, William Kist menyadari 

salah satu tantangannya adalah memutuskan untuk menufis apa yang 

disebut sebagai "keaksaraan bam," "melek huruf bam," "multiliteracies," 

"Melek media," "kritis multimedia melek huruf," atau bahkan "Melek 

estetika." 

Seperti yang dikutip oleh Kist (Lankshear & Knobel, 2003) kata baru 

telah melekat dari politis ke pesan Instan yang literate baik untuk alasan 

paradigmatik (pergeseran sosial budaya atau pendekatan untuk melek 

huruf), ontologis, dan alasan kronologis. 

Tetapi penggunaan istilah keaksaraan juga masih dalam 

perdebatan. Pada konferensi Ghent yang membahas tentang 

keaksaraan dalam artikel multiliterasi (Multiliteracies: The Kontak Zone, 

September 2003, disponsori oleh Comicy Literate Internationale de 

Association Linguistique Appliquee), beberapa peserta menyatakan 

kebingungan dengan penggunaan istilah keaksaraan yang telah 

memiliki makna lain. 

Jika diartikan secara harafiah, literasi atau keaksaraan akan 

membentuk istilah, seperti; membaca komputer, keterampilan emosional, 

dan bahkan keaksaraan seksual. 

Beberapa ahli merasa bahwa keaksaraan adalah istilah yang 

harus dilampirkan hanya untuk membaca dan menulis. Konfrensi Ghent 

menunjukkan bahwa dalam istilah tertentu, ada hal yang tidak cocok 

dengan istilah keaksaraan, seperti literasi computer yang bila diartikan 

secara harafiah akan dibaca dengan, melek huruf computer. 

Setelah membaca itu, kami akhimya memutuskan untuk mengikuti 

studi dari keaksaraan bam. Kami mengacu pada 
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pendekatan   dan   perspektif  yang   menempatkan   keaksaraan 

sebagai praktek sosial dan dengan begitu kami memutuskan untuk 

menggunakan   dan   memanfaatkan   istilah   new  literacy  atau 

keaksaraan baru. 

Banyak  pakar yang  mengacu  pada  kebanyakan  media 

komunikasi yang tersedia hari inidan lebih senang menyebutnya 

sebagai kecakapan baru. 

Wiliam Kist memperluas definisi keaksaraan   mirip dengan 

Eisner's: 

Dalam rangka untuk dibaca, sebuah puisi, sama dengan sebuah 

lukisan, tarian, novel, atau kontrak masing-masing membutuhkan 

bentuk khas keaksaraan, ketika keaksaraan berarti, saat aku bemiat 

untuk berarti, cara menyampaikan makna melalui dan pulih makna dari 

bentuk perwakilan di mana ia muncul. (1997, hal 353) 

Berangkat dari definisi Eisner, kami akan membangun ulang konstruksi 

art! atau makna berdasarkan pengalaman hidup sendiri dalam riset mengenai 

keaksaraan teks. Hal yang perlu dicatat bahwa kami memegang konsep 

kecakapan baru yang tidak sepenuhnya tergantung pada teknologi 

Singkatnya, keakasaraan baru atau new literacy ini seharusnya tidak 

dimaknai secara tekstual melainkan dimaknai secara lebih luas sesuai 

dengan media yang menjadi sarana belajamya. 

Alvermann's (2002) membuat definisi tentang gagasan keaksaraan 

dengan menyertakan performatif. Dalam hal ini yang 
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diperlukan   bukan   hanya   tekstual   tetapi   visual,   oral,   dan 

pemahaman semiotika rekonstruksi keaksaraan yang tercetak. Lankshear 

dan Knobel (2003) berpendapat bahwa banyak ilmuan sekarang yang 

mulai teriibat dalam pembentukan konsep keaksaraan baru ini. Mereka 

secara lebih intens turut berkontribusi dalam penelitian-penelitian yang 

berbasis keaksaraan.Pada akhirnya karrri rnencapai sebuah 

kesimpulan bahwa pada era baru ini telah ditemukan sebuah konsepsi 

baru mengenai makna keaksaraan  yang jauh  berbeda  dengan  

makna  keaksaraan  yang konvensional. 
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BAB3
 

Strategi pendidikan 

Multikeaksaraan 

Oi Indonesia, istilah multiliterasi masih menjadi hal yang baru bagi 

khasanah pendidikan Indonesia. Istilah ini banyak dikembangkan oleh 

negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris ketika sebuah 

kelompok diskusi yang berbasis di Inggris pada tahun 1996 mulai 

merumuskan konsep baru ini. 

Mereka menamakan diri sebagai The New London Group. 

Kelompok ini terdiri dari beberapa peneliti yang memilki latar belakang 

keiimuan yang berbeda-beda seperti Linguistik, Sosiologi hingga 

Psikologi tapi memiliki perhatian khusus pada dunia pendidikan. 

Awal kajian The New London Group dimulai ketika mereka 

menyadari adanya perubahan yang terjadi pada realitas sosial. Realitas itu 

ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat di dunia, hal itu ~2 turut 

mendorong terjadinya perkembangan teknologi. Perkembangan 

teknologi inilah yang memengaruhi sarana belajar yang dikonsumsi 

Zorang banyak. Bagi masyarakat umum, khususnya yang masih dalam  

usia sekolah, harus mempelajari semua bentuk media secara lebih kritis dan 

mampu melahirkan gagasan baru dari informasi yang telah mereka  

dapatkan. 
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The researchers begin with the premise that young people must 

have opportunities to learn to represent ideas in different modalities, 

"much broader than language alone" (New London Group, 1996, p. 64).1 

Kunci dari konsep multiliterasi adalah "Design". Agar mudah 

dipahami, istilah ini akan lebih tepat disebut sebagai rancangan makna. 

Dalam dunia pendidikan, seorang peserta didik memiliki dua peran yaitu 

sebagai penerima rancangan dan pembuat rancangan. Sebagai 

penerima rancangan, peserta didik hanya bertugas menerima informasi 

dan pengetahuan yang diberikan oleh pendidik kepadanya. Dalam istilah 

Paulo Freire, hal semacam ini biasa disebut sebagai Banking System 

atau pendidikan sistem Bank. 

Pendidikan sistem Bank terjadi ketika peserta didik hanya 

dibiarkan menerima informasi dari pendidik tanpa ada proses dialogika. 

Akibatnya, ilmu pengetahuan hanya sebagai prasyarat formalitas dan 

tidak dapat menyentuh permasalahan peserta didik secara mendasar. 

Hal inilah yang coba dipecahkan oleh konsep pendidikan 

multiliterasi, di mana peserta didik bukan hanya sebagai penerima 

rancangan tapi juga sebagai perancang. Bahkan, pada tahap yang lebih 

jauh mereka diharapkan mampu menata ulang makna-makna tersebut 

sesuai dengan konteks mereka masing-masing. 

 

1  Artikel  Spanning the Digital Divide: Designing Social Futures with  Technology in      p. 
Community-Based Youth Organizations. Hal 4 



Konsepsl Keaksaraan & Kerangka Kajian 
 

 

Gambar 1.1 Pola desaln 

perancangan 

Ada tiga konsep yang menjadi fokus pada penerapan pendidikan 

multiiiterasi, ketiganya menjadi kebutuhan dasar yang wajib dipenuN 

oleh peserta didik. Pertama, peserta didik harus belajar menggunakan 

rancangan yang telah tersedia, yakni rancangan yang terwujud dalam 

tipe-tipe komunikasi baik secara lisan, tulisan (media cetak) maupun 

teknologi. 

Maka dari itu, penguasaan bahasa resmi menjadi hal yang penting 

untuk dibangun sebelumnya agar lebih memudahkan peserta didik 

dalam menyerap informasi yang ada. 

Kedua, setelah peserta didik menggunakan rancangan yang telah 

ada mereka harus belajar bagaimana seni merancang. Seni merancang 

merupakan kemampuan untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan 

lama   menjadi   interpretasi,   argumen   dan  juga   representasi 

ilmu pengetahuan yang baru. Rancangan yang dihasilkan bukan hanya  

melalui  moda  tulisan  tekstual tapi juga  harus  mengkombinasikan 

multimoda lainnya seperti; visual, audio, gerak, serta ruang atau spasial. 

Marry Kalantzis dan Bill Cope dalam buku Newlearning; Elements 

    of Science of Educations merumuskan tujuh moda yang bisa digunakan 

 

   dalam proses pembelajaran multiiiterasi.  

1. Written atau tulisan, moda ini meliputi kemampuan menulis dan 
8. membaca daiam media yang tercetak seperti artikel atau buku. 
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2. Oral, moda ini adalah kemampuan menggunakan bahasa lisan; berbicara 

dan mendengarkan. 

3. Visual, moda ini dapat diterapkan dalam media gambar. Peserta didik 

nantinya akan belajar bagaimana mengekspresikan sesuatu secara visual 

dalam prespekstif dirinya sendiri. 

4. Audio, suara yang muncul dari musik, alarm, lonceng, atau apapun yang 

berbunyi memiliki makna tersendiri yang hams diketahui oleh peserta didik 

melalui proses pendengaran. 

5. Tactile, moda ini melibatkan kontak fisik indera perasa seperti bau, 

sentuhan, dan aroma yang memiliki makna tersendiri. Sebagai contoh, 

praktisnya moda ini dipakai saat belajar masak-memasak. 

6. Gestur, moda ini merupakan ekspresi yang keluar dari raut wajah 

seseorang seperti senyuman, cemberut, marah, bingung, dan sebagainya. 

7. Dan yang terakhir adalah moda Spasial, yang melibatkan satuan ruang 

sebagai moda pembelajaran seperti; layout, tata ruang, jarak, desain 

tempat dan unsur-unsur ruang lainnya. 
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Gambar 3.2 Began 

multimoda 

Dan pada langkah ketiga melalui praktik re-desain atau penata maknaan, 

peserta didik dilibatkan dalam proses penciptaan makna ekspresi yang baru 

serta pemecahan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Re-design 

involves transformations of learners' relationships to each other and to 

their own identities through the process of examining, deconstructing and 

negotiating a new common ground for discourse and learning.2 

Pada tahap akhir yakni sebagai penata makna, di masa depan peserta 

didik memiliki tugas besar dalam merancang sebuah sistem sosial baru 

bagi masyarakat. Proses ini berlangsung secara terus menerus sesuai 

dengan perkembangan kognitif peserta didik yang terlibat dalam proses 

pendidikan. 
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1. Ana relevansinya untuk Indonesia. 

Konsep mengenai pendidikan multiliterasi pertama kali muncul dan 

diterbitkan di negara maju seperti Inggris. Di Inggris konsep pendidikan 

ini telah lama diterapkan pada semua golongan masyarakat dari usia 

sekolah sampai orang dewasa. Bahkan, khusus usia sekolah, dari sejak 

dini, anak-anak sudah mulai diperkenalkan dengan konsep 

pembelajaran baru ini, dengan cara memanfaatkan semua media yang 

tersedia di sekeliling mereka untuk belajar membuat ide atau gagasan 

baru. 

Negara-negara maju lebih mudah dalam menerapkan konsep 

pembelajaran baru ini sebab mereka didukung oleh sumber daya 

manusia yang berkualitas serta kemampuan beradaptasi dengan 

teknologi yang begitu cepat. Lalu bagaimana dengan Indonesia yang 

nota bene masih dalam taraf perkembangan, di samping banyaknya 

permasaiahan keaksaraan tunggal yang sampai kini belum 

terselesaikan secara tuntas. 

Dalam sebuah artikel berjudul 

Pedagogy of Multiliteracy; A Design 

Social Future yang diterbitkan oleh 

universitas Harvard, AS. The New 

London Group menemukan tiga 

realitas yang mungkin berubah 

ketika pendidikan multiliterasi itu 

dilaksanakan. 

Ketiga realitas ini berlaku bukan hanya bagi negara-negara maju 

tapi juga bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Faktor 
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yang memengaruhi adalah kondisi iklim dunia yang makin global, baik dari 

segi ekonomi, sosial budaya, hingga politik. 

Realitas perubahan itu melipuii; kehidupan personal, kehidupan 

publik, serta kompleksitas pekeijaan. Ketiganya saling berhubungan antara 

satu dengan yang lainnya. Inilah yang nantinya akan menjadi alasan kuat 

mengapa pendidikan multiiiterasi itu penting diterapkan di Indonesia. 

1.1    Kompleksitas pekerjaan 

Iklim dunia yang makin global semakin lama semakin 

mendorong perubahan sistem ekonomi yang baru. Sistem ini bukan 

lagi tergantung pada hirarki masyarakat seperti zaman feodalisme 

dulu, dimana kasta tertinggi dalam masyarakat berperan sebagai 

pemegang kendali perekonomian. Karl Marx dalam teori ekonominya 

menyebutkan, kaum bangsawan dan raja-raja yang berkuasa pasa 

saat feodalisme semakin lama semakin mulai tereduksi peran dan 

kekuasaanya, apalagi ketika feodalisme tergantikan oleh kapitalisme. 

Dalam kapitalisme, sistem ekonomi yang dijalankan tidak 

tergantung lagi pada status sosial seseorang melainkan pada 

kemampuan seseorang mengoiah modal yang dimilikinya dalam 

proses perekonomian. Semua orang tanpa pandang bulu, asalkan ia 

memilki modal yang cukup_ baik modal sosial maupun finansial 

memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf 

kesejahteraannya. Pasar lah yang akan menentukan berhasil atau 

tidaknya mereka. 

Oleh karena makin kuatnya arus globalisasi, keragaman 

produktivitas pun turut bertambah. Secara tidak langsung hal ini 

 

 

 

 

 



Konsepsl Keaksaraan & Kerangka Kajian 
 

membuat tuntutan waktu untuk berproduksi semakin bertambah pula. 

Apalagi selling dengan itu, kemajuan teknologi yang makin pesat juga 

menjadi faktor dominan dalam tingkaf produktivitas barang yang 

dihasilkan. 

Menurut The New London Group situasi inilah yang membuat 

literasi mainstream menjadi hal mutlak yang harus dikuasai oleh 

semua golongan masyarakat, baik yang masih tradisional ataupun 

modern. Di Indonesia, dikotomi antara masyarakat tradisional dan 

modern menjadi pertimbangan yang harus dibicarakan sebab 

kesenjangan antara dua pihak ini masih terlampau jauh. Masyarakat 

tradisional biasanya memiiiki kultur yang kuat dan memungkinkan bagi 

modemisasi untuk sulit masuk ke dalamnya. Namun, bukan berarti 

tidak dapat masuk sama sekali. 

Di kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, terdapat kelompok 

masyarakat yang akrab dikenal dengan sebutan suku Bajo. Komunitas 

ini biasanya tinggal di daerah pesisir dan tersebar ke berbagai penjuru 

wilayah di Indonesia dari mulai, Sumatera, Jawa, NTB, hingga 

Sulawesi. Ciri khas yang dikenal dari komunitas ini adalah cara 

hidupnya yang masih "Sea Nomaden" atau hidup berpindah-pindah 

dengan tinggal di atas perahu. 

Mata pencaharian utama mereka adalah nelayan. Perahu 5s yang 

digunakannya pun masih tradisional, yakni hanya dengan Ji menggunakan 

layar atau dayung sebagai penggeraknya. Namun, ^ suku Bajo yang 

bermukim di kabupaten Bone agak sedikit berbeda dengan suku-suku 

Bajo yang lain. Sudah sejak tahun 1950-an, mereka tidak lagi hidup di laut 

tapi sudah berpindah dan menetap 

c 
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ke daratan.3 Walau begitu, cara hidup mereka masih tetap sama 

yakni dengan melaut. Hal yang membedakannya terdapat pada cara 

mereka untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi. 

Suku Bajo di Bone sudah menggunakan teknologi sebagai 

sarana untuk mencari ikan. Mereka tidak lagi menggunakan 

kapal-kapal tradisional tapi menggunakan kapal-kapal modern yang 

dilengkapi mesin motor bertenaga solar sebagai penggeraknya. 

Secara tidak sadar, suku Bajo telah beradaptasi dengan kemajuan 

teknologi karena dorongan untuk meningkatkan hasil produktivitas 

mereka. 

 

Gambar 3.3 

Warga Bajo sedang mengangkut hasil 

tangkapannya. 

1.2    Kehidupan Publik 

Sejak berakhirnya  perang dingin yang ditandai dengan 

hancurnya kekuatan blok Timur yang dikuasai komunis, seluruh 

 dunia seperti berkiblat pada satu negara super power, Amerika 

 Serikat dan sekutunya. Fenomena ini secara tidak langsung turut 

 memengaruhi pola kehidupan masyarakat dunia, dalam istilah 

Harbert Marcuse disebut sebagai one dimensions community atau         

masyarakat satu dimensi. 

    3 Wawancara dengan Kepala Suku Bajo, di kampong Bajo, kabupaten Bone, Sulawesi 

Selatan. 
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Masyarakat satu dimensi mengarah pada hegemoni yang tidak 

disadari oleh orang banyak. Hegemoni tersebut dapat berupa hegemoni 

budaya, ekonomi, hingga politik. Oi Indonesia pun demikian, saat orde 

baru masih berkuasa sistem yang dijalankan oleh negara adalah 

sentralistik. Ini memungkinkan pemerintah pusat untuk dapat 

mengontrol apa yang terjadi di daerah dan mengurangi resiko 

perpecahan. 

Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Memasuki tahun 1998 

Indonesia mengalami krisis multidimensi yang menandai kolapsnya 

negara itu. Krisis ekonomi yang berkepanjangan akhirnya membuat 

daerah-daerah merasa kurang puas dengan kinerja pemerintahan 

pusat. Banyak tuntutan merdeka dan lepas dari NKRI muncul di berbagai 

daerah sebab selama kurun waktu tiga puluh tahun lebih mereka merasa 

dianaktirikan oleh pemerintah pusat. Beruntung Indonesia masih bisa 

terlepas dari ancaman disintegrasi bangsa walaupun harus kehilangan 

Timor-Timur yang memutuskan untuk merdeka. 

Indonesia rupanya belajar dari kesalahan. Sistem sentralistik yang 

selama ini diterapkan oleh pemerintahan orde baru membuat 

pembangunan di daerah tidak merata. Akhirnya, pemerintahan baru  

mulai  menerapkan  strategi  lain  yakni  otonomi  daerah. 

Otonomi   daerah   memungkinkan   masyarakat   daerah   untuk    .2 
 

mengatur   daerahnya   sendiri   sesuai   dengan   konteks   dan     
 

kebutuhan masyarakatnya. . 

Otonomi ini mampu menghapuskan hegemoni pemerintah     pusat 

pada pemerintah daerah yang telah beriangsung bertahun-     

 
tahun. Hegemoni tersebut mengancam keragaman yang justeru     

 
menjadi ciri khas Indonesia sebagai bangsa yang beragam.  
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Hingga kini, perjuangan untuk mempertahankan keragaman itu 

masih dalam proses dan akan terus berjalan meskipun banyak juga 

kerikil-kerikil kecil yang coba menghalangi pluralitas. 

Pendidikan multiliterasi menjadi salah satu pemenuh 

kebutuhan bila Indonesia ingin menuju pada masyarakat yang 

plural. Lewat pendidikan multiliterasi masyarakat akan diajak untuk 

berpikir lebih dalam mengenai posisi mereka dalam komunitas. 

Fenomena konflik yang telah terjadi dt masa lalu akan menjadi 

bahan ajar yang dapat dikritisi secara lebih mendalam, tentunya 

dengan memanfaatkan moda-moda yang ada. 

Di Jakarta, salah satu lembaga independen yang 

menerapkan konsep multiliterasi adalah Habibie Centre. Lembaga ini 

mendirikan sebuah program yang bemama Literasi Media. Fokus 

program ini adalah mengajak masyarakat, khususnya usia remaja 

untuk dapat berpikir lebih kritis iagt dalam mengolah dan 

mengkonsumi informasi dari media. Isu yang diberikan dalam 

materi pembelajarannya adalah kehidupan masyarakat yang 

multikultur dan diujicoba pada remaja yang tinggal di daerah 

konflik seperti Ambon dan Palu. 

Sayangnya, di Indonesia bam sedikit lembaga yang 

menjalankan program semacam ini, kataupun ada konsep dan 

metoda pengajarannya belum terststematis secara penuh. 
  

 1.3    Kehidupan Personal 

 Sejak dulu manusia hidup dengan keanekaragaman yang 

 tinggi. Perbedaan-perbedaan tersebut telah muncul secara alami 

 lewat gender, etnis, ras, dan keturunan. 
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Program itu biasanya berkisar tentang literasi seni budaya, literasi 

keluarga dalam bentuk "koran ibu", literasi damai, hingga literasi media 

yang kini mulai populer di mata masyarakat. Namun, semuanya itu masih 

belum terkonsepkan secara tuntas mengenai metode, sarana, hingga 

strategi pembelajarannya. 

Hal inilah yang membuat hasil dari pembelajaran tersebut belum 

berjalan dengan optimal mengingat aksesbilitas yang mendukung program 

itu pun belum sempurna atau bahkan tidak ada. 

Salah satu pakar pendidikan yang mulai intens memikirkan mengenai 

konsep multiliterasi adalah Sumarno, Phd, seorang pakar pendidikan luar 

sekolah dari Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam salah satu artikelnya 

yang berjudul Pembudayaan Literasi Ganda, tertulis mengenai pentingnya 

penerapan pendidikan literasi yang lebih luas maknanya dibanding 

program literasi yang selama ini dijalankan seperti; pemberantasan buta 

huruf ataupun keaksaraan fungsional. 

Dalam era perkembangan dunia yang menuntut penguasaan informasi 

dan pengetahuan, literasi menjadi sebuah kebutuhan yang tak 

terhindarkan. Di samping itu, sejalan dengan meningkatnya kompleksitas 

informasi dan pesatnya kemajuan j pengetahuan, literasi pun menjadi 

bersifat multidimensional. Literasi dalam am' sempit bersifat generik 

hanya berarti keaksaraan, melek huruf yang kemudian sudah diperiuas 

menjadi keaksaraan fungsional dan B3B (bebas buta aksara Latin dan 

angka, buta bahasa Indonesia, dan buta pendidikan dasar). Gerakan 

nasional pemberantasan buta aksara yang dicanangkan dengan Inpres 

tahun 2006 juga masih dengan makna terbatas. Oleh karena itu literasi 

dalam arti luas bersifat spesifik; di mana * keaksaraan   fungsional   

dapat   diarahkan   untuk   menguasai   ; 
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pengetahuan dasar mengenai: ekonomi dan dunia kerja, kebudayaan, 

peranserta masyarakat dalam politik dan kewarganegaraan, 

kesehatan, dan teknologi.4 

Sumarno mengungkapkan ada tujuh macam literasi baru yang 

merupakan   pengembangan   dari   konsep   literasi   tunggal;   

literasi teknologi, literasi ekonomi, literasi kesehatan, literasi 

kewarganegaraan, literasi informasi, literasi sosial, dan literasi kritis. 

Pengembangan literasi tersebut sebetulriya masih dapat berkembang 

lebih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang  

muncul dalam masyarakat. 

Literasi sosial dan kewarganegaraan menjadi rujukan utama bagi 

perkembangan masyarakat Indonesia. Literasi ini akan membuka cakrawala 

berpikir masyarakat dalam mewujudkan struktur sosial yang ideal, khususnya 

bagi masyarakat Indonesia. 

Icu Zukafril, seorang pegiat sosial kemasyarakatan dari lembaga Al 

Muta'alimin, Jakarta Timur pernah mengatakan pada sebuah kegiatan dengan 

topik multikeaksaraan bahwa civil literacy sangat penting bagi masyarakat. 

Sebuah program pengembangan masyarakat yang berbasis pada 

pemenuhan pendidikan harus dibangun dengan materi pemahaman 

kewarganegaraan Indonesia. 

Program ini dibuat dengan pertimbangan bahwa permasalahan sosial 

masyarakat semakin lama semakin kompleks, baik untuk masyarakat urban 

ataupun masyarakat indigenous. 

Masyarakat urban yang makin akrab dengan heterogenitas memiliki    

tantangan    tersendiri    manakala    mereka    harus    hidup 

4 Artikel Pembudayaan Literasi Ganda. Sumamo. Hal 1 
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berdampingan dengan lingkungan yang memiliki kultur dan latarbelakang 

beibeda dengan mereka. 

Berbagai kasus konflik yang terjadi di nusantara kebanyakan 

dilatarbelakangi oleh saiah paham antara warga yang berbeda kultur. Mereka 

tidak memahami literasi yang berlaku atau diterapkan oleh salah satu golongan 

masyarakat sehingga menyebabkan rnisscomunication dan berujung pada 

konflik sosial. Maka dari itu diperiukan sebuah konsep pendidikan yang 

memfokuskan diri pada kebutuhan masyarakat akan literasi 

kewarganegaraan. 

Sedangkan untuk masyarakat indigenous, kebutuhan literasi 

kewarganegaraan diperiukan dalam rangka membangun sistem 

masyarakat yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Masyarakat 

indigenous cenderung diberi anggapan sebagai masyarakat yang marginal dan 

terpinggirkan. Kecenderungan seperti inilah yang membuat posisi mereka 

semakin terpinggirkan dari hadapan publik padahal kontribusi mereka bagi 

pembangunan negeri ini tidak bisa dibilang kecil. 

Realitas ini membuktikan bahwa kebutuhan pendidikan berbasis literasi 

kewarganegaraan hams dipenuhi oleh mereka. Masyarakat indigenous 

secara sadar akan mengetahui posisi mereka dalam struktur sosial sehingga 

mereka mampu mengembangkan potensi dan sumber daya yang mereka 

miliki. 

Literasi kewarganegaraan dan literasi sosial menjadi kebutuhan | 

utama dalam konsep pendkHon multjliterasi masyarakat Indonesia. e Namun, 

ada tiga literasi lain yang wajib diterapkan untuk pendidikan di ^ Indonesia, 

yakni; literasi teknotogi, literasi infbrmasi atau media, dan J   literasi kritis. 

Ketjganya menjadi penting karena berhubungan langsung 
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dengan masaiah dasar dalam masyarakat Indonesia dan merupalMr 

kesinambungan dari dua literasi lainnya. a. Literasi Teknologi 

Sejak munculnya revolusi Industri yang bericembang di 

Inggris pada pertengahan abad-17, para ilmuan dunra seakan 

tenjs beriomba-lomba untuk menciptakan tnovasi-inovasi baru 

dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebut saja salah, 

satunya, Antonio Meucci, ilmuan Amerika Serikat yang 

berkebangsaan Italia itu pada tahun 1849 berhasW menciptakan 

Telepon, sebuah alat yang hingga kinl menjadi barang yang 

sangat populer bagi masyarakat dunia. Meskipun pada umumnya 

orang lebih mengenal Alexander Graham Bell sebagai penemunya 

dikarenakan kesalahan sejarah yang selama ini tersebar. 

Antonio Meucci melalui penemuannya berhasil menyumbang 

teknologi yang mampu membantu manusia dalam berkomunikasi 

walaupun dalam jarak yang jauh sekalipun. Sebelum telepon 

ditemukan, manusia hanya bisa berkomunikasi (lisan) secara 

langsung atau face to face. Jika jaraknya jauh, mereka hanya bisa 

berkomunikasi secara tulisan, entah lewat surat ataupun telegram, 

penemuan yang juga ditemukan sebelum telepon muncul. 

Melalui telepon, masyarakat mempraktekkan kembali literasi 

yang selama ini hanya berlaku bagi media tulis tekstual, tapi 

dengan pengembangan makna literasi tentunya. Telepon menjadi 

salah satu simbol berkembangnya literasi teknologi, di mana    | 

masyarakat   belajar   kembali    agar   dapat   menguasai   

dan     g 

menggunakan teknologi demi memenuhi kebutuhannya.  

Selain telepon, penemuan lain yang dapat menjadi gejala     
' 

munculnya teknologi literasi adalah listrik. Siapa yang tidak kenal     
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dengan Thomas Alva Edison, ilmuan asal Ohio, AS yang pada tahun 

1847 berhasil menciptkan listrik sebagai sumber tenaga bam bagi 

kehidupan manusia. 

Listrik menjadi pondasi dasar bagi perkembagan inovasi teknologi 

baru. Keberadaanya daiam waktu yang singkat terbukti sangat 

bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Bayangkan saja, jika tidak ada 

listrik hingga kini istilah televisi dan komputer mungkin tidak akan pemah 

muncul dalam kamus teknologi. 

Namun, listrik merupakan literasi yang membutuhkan pemahaman 

dan pendidikan yang khusus. Apabila manusia menggunakan listrik tanpa 

tahu manfaat dan kegunaannya justru akan membahayakan dirinya sendiri 

dan dapat menyebabkan kematian. Inilah poin utama yang dapat 

memberikan kita contoh, betapa pendidikan amat penting untuk 

menguasai literasi teknologi. b. Literasi Informasi/Media 

Seorang futurog terkenal, Alfin Toffler, pada tahun 1960-an 

menggambarkan siklus perubahan sosial menjadi tiga tahap; revolusi 

hijau, revolusi, industri, dan post revolusi industri. Tahap terakhir adalah 

masa di mana kekuasaan telah bergeser ke arah penguasaan informasi 

sebagai sumber kekuasaan bukan hanya uang atau jabatan, apalagi hal 

itu terjadi bersamaan dengan meningkatnya kemampuan teknologi 

informasi yang membanjin masyarakat dunia. 

Fase inilah yang menjadi titik awal lahirnya konsep masyarakat 

informasi, untuk konteks Indonesia, konsep ini bahkan menjadi slogan 

yang dkjunakan Departemen Komunikasi dan Informatika. Masyarakat 

informasi berangkat dari tujuan awal yakni 
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menjadikan semua lapisan masyarakat untuk "meiek" terhadap 

informasi dan ilmu pengetahuan yang tertuang dalam berbagai media. 

Media kini makin beragam, dan mulai audio, visual, audio visual, 

hingga multimedia. Semuanya menyebarkan informasi yang juga 

beragam kepada masyarakat dan informasi itu selalu berbeda-beda tiap 

detiknya. Belum lagi bila melihat perkembangan media yang tumbuh 

subur bak jamur yang sedang panen. Selama kurun waktu tahun 2000 

sampai 2010 saja sudah muncul lebih dari lima stasiun TV swasta yang 

sebelumnya hanya berjumlah empat hingga lima. Itu belum termasuk 

media cetak seperti kor^n dan majalah yang banyak muncul dengan 

merk-merk baru serta situs-situs yang bertebaran di Internet. Jadi 

bisakah kita membayangkan, dalam satu hari berapa puluh informasi 

yang keluar masuk dalam pikiran manusia. 

David Buchingham dalam laporan penelitiannya tentang literasi 

media melaporkan ada tiga dimensi utama; a.) akses, b.) pemahaman, 

c.) dan kreasi. Hasil studinya menunjukkan bahwa lebih banyak 

mempersoalkan tentang askes ke media ketimbang pemahaman 

ataupun kreasi. Padahal, dua hal tersebut juga menjadi hal yang cukup 

krusial bagi masyarakat pengkonsumsi media. 

Pendidikan     yang     terwujud     dalam     literasi     media 

memungkinkan   masyarakat   untuk   bisa   membedakan   dan    | 

memahami mengenai konten informasi yang dia terima. Secara    "jjj 

 

praktis, mereka dapat memahami apa isi informasi, untuk apa J? informasi itu 

disebarkan, dan pihak mana yang terlibat dalam J penyebaran informasi itu. 
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How different mediums play on a person's varying senses to 

manipulate and/or promote a particular agenda Whether it be television, 

radio, or print, advertisers are constantly looking at products placements 

and trying utilizing strategic data to isolate potential customers based on, 

but not limited to, reSgkxt, culture, age, and gender. This website wit 

develop an in-depth analysis of how television commercials a/fact 

cNUren and their behaviors, bom in the classroom and in everyday life. 

5 c. Uterasj Kits 

Oua Bomai bam yang tetah dqetaskan di alas tadi pada 

akhimya juga berpengaruh pada perkembangan iterasi yang ke tkja, 

yakni Herasi kritis. Informasi yang tersebar luas dengan dukungan 

perangkat media dan teknologi canggph memungkinkan setiap orang 

untuk dapat mengakses sebuah informasi di mana pun dan kapan 

pun. 

Maka dari itu.diperiukan pendkScan khusus yang dapat 

meningkatkan kuaMas dan kernampuan seseorang agar lebih kritis lagi 

dalam menerima informasi yang tersedia. 

Fenomena yang belakangan muncul terkait tiga literasi ini 

adalah hebohnya situs wikileaks.com yang dbuat oieh salah satu pakar 

teknologi informasi, Jufan Assange. Warga Australia yang menetap di 

Afrika Timur itu membeberkan semua rahasia-rahasia yang dimiliki 

oleh negara-negara besar seperS Amerika Serikat 

Salah satunya adalah, rencana penyerangan terhadap Iran 

oleh AS yang bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi. Bukan 

hanya itu, Indonesia pun tak iuput dari aksi wikleaks, kisah 

 
 
 
     ---------------------------------------  
       Multiliteracy Home_multiliteracy.htm 

http://wikileaks.com/
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mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan Koppasus juga 

dibeberkan kepada publik dalam situs tersebut. 

Lepas dari benar atau tidaknya situs tersebut, secara tidak 

langsung informasi ini telah diterima oleh masyarakat luas dan 

menimbulkan efek sosiologis yang siginifikan. Hampir setiap orang 

yang pernah mengakses situs ini memperbicangkannnya di jalan, 

kantor, sekolah, dan dimana pun mereka berada. 

Jika pendidikan literasi kritis tidak diberikan dan dimiliki, 

tentu hal-hal semacam ini akan sangat berbahaya bagi 

perkembangan kehidupan masyarakat. Mereka akan mudah 

terpengaruh oleh isu-isuyang belum tentu benar 

3.Pola Penekaiian Program 

Pola pembelajaran yang harus disiapkan ketika ingin membentuk 

atau membangun pendidikan multikeaksaraan adalah dengan 

memahami konten. Setiap peserta didik memiliki latar belakang 

pemikiran atau basic experience yang berbeda-beda antara satu orang 

dengan yang lain. Hal inilah yang akan menentukkan perbedaan 

karakter si peserta didik. 

Maka dari itu, pendidik atau fasilitator tidak bisa secara sembarang 

menentukkan apa, siapa, dan bagaimana peserta didik memahami 

konten. Selama ini pola konvensional yang bertaku terus diberlakukan 

pada peserta didik semisal pola pengajaran yang sering dilakukan di      

kelas-kelas formal.  

Pola inilah yang harus ditinggalkan sebab sudah tidak sesuai lagi j 

dengan perkembangan zaman dan sulit diadaptasi oleh konsep % 

pendidikan multikeaksaraan. 
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Konten yang menjadi mated utama dalam pembeiajaran 

pendidikan multikeaksaraan hams dimaknai secara kontekstual oleh 

masing-masing peserta didik supaya mereka dapat memahami benar reaiitas 

sosial yang terjadi di masyarakat atau lingkungannya. 

Proses penerimaan konten itu akan beriangsung dalam proses 

pembeiajaran, setelah itu terjadi peserta didik akan mengintrepestasikan 

konten yang mereka terima menjadi sebuah pemahaman baru. Proses inilah 

yang disebut sebagai "re-desain" atau memaknai triang konten yang mereka 

terima. 

Konten inilah yang menjadi sebuah pemahaman baru bagi peserta didik. 

Dalam ranah pendidikan, proses seperti irti disebut sebagai transformasi ilmu 

pengetahuan bukan transmisi iimu pengetahuan. Transformasi ilmu 

pengetahuan lebih menghargai prinsip kemanusiaan, sebab manusia bukan 

mesin yang hanya bisa menerima sebuah mated pembejaran tanpa mampu 

memaknai dan mengkritisi apa yang mereka terima itu. 

3.1    Strategi 

Dalam menerapkan pembeiajaran multikeaksaraan, strategi 

yang hams dilakukan adalah dengan tidak menggunakan strategi 

konvensional seperti yang ada pada pembeiajaran formal. Peserta 

didik    harus    ditempatkan    sebagai    subyek   dalam    

proses 

pembeiajaran bukan sebagai obyek. 

 Subyek  pembelajar  berarti  peserta  didik     

ditempatkan 

 

 sebagai pelaku dalam proses pembelajar. Untuk menerapkan hal 

 ini yang harus bertindak tegas dan tepat adalah pendidik atau 

 fasilitator. Jika pendidik gagal menerapkan strategi tentu saja akan 
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memengaruhi  hasil  akhir atau  tujuan  pendidikan  yang  

ingin dicapai. 

Salah satu strategi yang mendukung penerapan konsep 

pendidikan multikeaksaraan adalah dengan pendekatan 

Appreciative Choaching atau metode peiatihan dengan 

pendekatan apresiasi (penilaian). 

Teori pendekatan Appreciative Choaching berangkat dan 

asumsi yang mengatakan bahwa sebuah pertanyaan atau kata 

tanya memiliki efek bagi potensi-potensi yang pemah terjadi di 

masa lalu, masa kini ataupun masa depan.6 

Pertanyaan-pertanyaan itu ditujukan oleh pendidik atau 

fasiltator kepada peserta didik yang sedang dalam proses 

peiatihan. Pendidik memberikan pertanyaan mengenai hal yang 

menyangkut peserta didik. Misalnya, "hal menarik apa yang 

pernah kamu dapatkan selama kamu hidup?" atau bisa juga 

"prestasi apa yang telah kamu buat selama kamu kuliah^di 

perguruan tinggi?" 

Pertanyaan semacam ini akan memberikan stimulus pada 

peserta didik untuk mengeksplorasi dirinya sendiri agar 

menemukan semua hal yang pernah terjadi dalam hidupnya, baik 

itu hal yang menyenangkan atau menyakitkan. 

Maria Rilke,  Seorang pakar dalam  bidang Appreciative 

Choaching merekomedasikan agar pertanyaan yang diberikan 

untuk  menstimulasi  peserta  didik  dengan  memulainya  lewat     

pertanyaan yang menyangkut kehidupan pribadi mereka   secara      

perlahan-lahan. : 

 

6 Appreciative Choaching; A Postive Process for Change.2007.Hal 13 

http://change.2007.hal/
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Hal semacam mi dipertimbangkan karena fektor perbedaan 

karafcter yang dimiBu oteh setiap peserta. Masing-masing peserta 

tentu mcrnMci perbedaan poJa pBdr dan persepsi yang 

berbeda-beda bia menanggapi suatu perrnasatehan. tni 

disebabkan karena setiap orang memfio latarbelakang 

kehidupannya sendiri yang menjadl faktor kuat daiam 

membentuk persepsi yang keluar dari padramya. 

Pendekatan Appreciative Choaching memiWu ftna prinsip 

yang harus dipegang ketika metode mi digunakan secara praktis 

kepada peserta dkJk. Lima prinsip itu secara rind dgetaskan 

sebagaiberikut: 

a. The Constructionist Principle 

The Constructionist Principle posts that knowing and 

becoming are interwoven. Many betieve that as the world gets 

more and more complex, the relevance of empirical truths 

diminishes. 

Pada prinsip kontruksionis menekan adanya kegiatan 

untuk rnengkontruksi uiang perigalarnan-pengataman yang 

pemah diaiami oleh peserta dkSk berkaian dengan topic yang 

dibahas. 

Pengaiaman  yang   akan  mereka  ceritakan   itu  akan 

memberikan gambaran pada fasBtator atau pendicfik mengenat 

| seberapa daiam pengetahuan mereka tentang top* 

tersebut 

 dan seberapa jauh kedekatan emosi mereka dengan top* yang 

 dtehas. PeSbatan emosi diperlukan untuk mengetahui apakab 

 maekatertarik atau tidak akan top* yang dipermasalahkan. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Konsepsl Keaksaraan & Kerangka Kajian 
 

Secara praktis, dalam konsep pendidikan muitikeaksaraan 

hal ini dapat diterapkan pada kondisi masyarakat dengan 

berbagai karakter, baik modem ataupun indigenous. Misalnya, 

seorang fasilitator ingin melakukan program pendidikan literasi 

kewarganegaraan pada kalangan masyarakat pinggiran 

Jakarta. Hal pertama yang yang harus dilakukan oleh fasilitator 

adalah dengan membangun ulang kontruksi berpikir peserta 

didik. Proses kontruksi ini dapat dilakukan dengan cara 

mengajak mereka untuk menuliskan pengaiaman-pengalaman 

mereka mengenai topik kewarganegaraan secara personal. 

b. The Positive Principle 

Positive attitudes, actions, and connections influence 

long-tenn change. The more positive all these elements remain, 

the longer lasting the change will be. The Positive Principle is 

an overarching principle for our Appreciative Coaching practice.8 

Dalam praktek pembelajaran ini hal yang diperiukan untuk 

dilakukan oleh peserta didik dan juga fasilitator adalah sikap 

dan sifat yang positif. 

Sikap dan sifat positif akan memengaruhi peserta didik 

dalam jangka yang panjang. Itu akan tertinggal di dalam alam 

bawah sadar mereka dan memengaruhi settap keputusan yang 

akan mereka ambil bila berhadapan dengan sebuah masalah. 

Fasilitator harus benar-benar sigap dalam mengawasi    | 

peserta didik. la memegang peranan penttng sebagai orang yang 

bisa memberikan stimulus yang positif kepada peserta didik.
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Proses seperti ini memungkinkan pembelajaran berjalan 

dengan iancar. Namun, meskipun begitu peserta didik tetap 

dituntut untuk bersikap kritis terhadap apa yang dibahas dalam 

diskusi. 

c. The Simultaneity Principle 

Inquiry and change happen in the same moment according to 

the Simultaneity Principle. To put it another way, the future 

happens in and as a result of the present. We sow the seeds of 

change with the very first questions we ask. The kinds of 

questions we ask set change in motion in a particular direction.9 

Dalam pembelajaran ini, pendalaman dan perubahan 

diharapkan terjadi secara simultan atau dalam waktu yang 

bersamaan. 

Peserta didik harus belajar bagaimana melihat sesuatu 

permasalahan secara simultan bahwa apa yang akan terjadi di 

masa depan adalah hasil dari keputusan yang diambil hari ini. 

Proses berpikir seperti ini akan melatih mereka untuk bijak 

dalam mengambil keputusan dan bertindak lebih efektif dan 

efisien. Misalnya, dalam sebuah komuitas yang dihuni oleh 

orang-orang   yang   homogen   seperti   suku   Bajo   

dan Baduy. Pembelajaran dengan prinsip Simultaneity dapat 

diterapkan dengan cara mengolah cara berpikir mereka yang 

konvensional kea rah modem.  Suku-suku indigenous ini harus 

berpikir mengenai masadepan mereka sepuluh hingga dua puluh 

tahu lagi,  khususnya  ketika  iklim global semakin  

berubah dan berkembang. 

d. The Poetic Principle 

The Poetic Principle suggests that Sfe stories can be 

rewritten to better fit how clients see themselves in their present 

or future. Any number of new realities can flow from a 

reinterpretation of one's life story, just as there are any number 

of potential interpretations of a poem,10  

Peserta diskusi mencoba untuk menulis ulang mengenai 

kisah hidup mereka untuk mencari hal terbaik. Bagaimana 

mereka melihat did mereka sendiri di masa kini dan masa 

depan nanti. 

Peserta didik diajak untuk menginterprestasikan salah satu 
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kisah dalam hidup mereka yang memiliki arti khusus atau 

pengalaman   meharik.   Kisah-kisah   diharapkan   membantu 

peserta didik menemukan potensi yang terkandung daterhdtrt     

— mereka. 

Potensi inilah yang akan menjadi spirit baru bagi mereka 

untuk berubah ke arah yang positrf. 

e. Anticipatory Pinciple 

The Anticipatory Principle is akin to affirmations that are 

stated positively in the present and that relate to some desired  

future state.11  

Selalu mengantisipasi bilamana pernyataan yang diberikan  

pada hari ini memiliki hubungan dengan masa depan.  
Stntegi Pendidikan Multikeaksaraan 

Ketika peserta didik menegaskan keinginannya atau 

cita-citanya dengan posrtif maka itu akan berpengaruh pada 

kejadian hari ini ataupun masa depan. 

Selain lima prinsip yang harus dipegang oleh pendidik, poin utama 

yang harus diperhatikan dalam menerapkan model pembelajaran 

dengan pendekatan Appreciative Choaching adalah dengan 

menerapkan empat langkah utama dalam proses pembelajaran. 

Namun sebelum menerapkan empat langkah tersebut, antara 

pendidik dan peserta didik harus sudah menyepakati mengenai topik apa 

yang akan dibahas. Ini dilakukan untuk menghindari pecahnya 

konsentrasi dalam proses pembelajaran. 

Empat langkah utama itu adalah : Discovery, Dream, Design dan 

yang terakhir Destiny. 

 
Caad»r2 
Dt*grwm40 

3.2    Sarana 

 Untuk   mendukung   pembelajaran   multikeaksaraan   bagi 

masyarakat Indonesia diperlukan sarana dan pra sarana yang & mumpuni 

juga. 



Konsepsl Keaksaraan & Kerangka Kajian 
 

Sarana dan pra sarana itu harus disediakan dan mudah 

diakses oleh semua golongan masyarakat, baik indigenous 

ataupun modern. Sarana ini secara praktis akan mendukung 

berjalannnya proses pembelajaran sehingga mampu 

menghasilkan output yang maksimal. 

Pihak yang bertanggungjawab terhadap sarana tentu adalah 

pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan pembuat regulasi. 

Kebijakan dan regulasi akan menjadi payung hukum yang akan 

melegalkan pembelajaran multikeaksaraan. Di Indonesia hal 

semacam ini masih sangat minim, program pendidikan selalu 

terhambat dalam masalah teknis seperti sarana dan pra sarana 

yang seharusnya dapat diantisipasi lebih awal dan lebih cepat. 

4. Institusi Pendidikan 

Indonesia memiliki target khusus dalam memasuki abad-21, Salah 

satunya adalah memenuhi kriteria knowledge society atau masyarakat 

berilmupengetahuan. Untuk memenuhi target ini pihak yang harus 

bekerja keras dalam hal pembinaaan dan pengembangan adalah 

institusi pendidikan, baik formal maupun nonformal. 

Namun, dalam pembahasan ini yang menjadi topik kajian adalah 

pendidikan nonformal karena sesuai dengan bahasan ranah pendidikan 

luar sekolah. Institusi pendidikan nonformal yang bergerak dalam bidang 

pendidikan masyarakat harus bergerak cepat mengingat target 

pengembangan SDM Indonesia hanya sampai pada tahun 2015_sesuai 

dengan kesepakatan dalam deklarasi MDG's. Pendidikan multikeaksaraan 

secara praktis sudah dilaksanakan den institusi pendidikan baik formal 

maupun nonformal dengan label     
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pendidikan ragam keaksaraan. Tetapi jumlah dan intentitas kegiatannya 

masih sangat minim dan belum terkordinasi secara sistematis dan 

terstruktur. 

Institusi pendidikan nonformal khususnya yang berada dalam level 

tinggi (universitas) secara bersama-sama akan membantu 

pengembangan institusi pendidikan yang berada di bawah 

wewenangnya seperti pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), 

sanggar kegiatan belajar (SKB), dan segala program pendidikan 

masyarakat lainnya yang tersebar di seluruh penjuru nusantara. Dengan 

begitu, konsep pendidikan multikeaksaraan yang sudah berjalan akan 

lebih meningkat dan mampu menghasilkan output yang sesuai dengan 

harapan dan memiliki kapasitas yang mumpuni. 
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BAB 4 
Masyarakat Multikeaksaraan 

Pendidikan multikeaksaraan pada dasamya merupakan 

pengembangan konsep pendidikan keaksaraan yang telah lama dimaknai 

secara tunggal oleh masyarakat Indonesia. Walau begitu secara tidak sadar 

sebenarnya mereka sudah mempraktikkan konsep pendidikan keaksaraan di 

lingkungan mereka masing-masing, baik yang berlatar beiakang masyarakat 

Indigenous ataupun masyarakat modem. 

Mereka melakukan praktik pendidikan multikeaksaraan karena telah 

menyadari bahwa realitas masyarakat kini telah berkembang pesat dibanding 

dahulu. Agar manusia mampu berintegrasi, mereka mulai menyesuaikan 

pola pengajaran dan pendidikan di masyarakat dengan karakter zaman 

yang telah berkembang. 

Kami menemukan beberapa kegiatan pembelajaran yang sudah 

dilakukan oleh masyarakat secara swadaya. Kegiatan pembelajaran 

tersebut mengandung unsur multikeaksaraan dan memiliki potensi untuk 

dikembangkan apabHa diberi dukungan dalam hal pembinaan dan 

pendanaan. 
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1. Baduy 

Salah satu praktik pembelajaran multikeaksaraan pada komunitas 

masyarakat adalah pembelajaran yang dilakukan oleh masyarakat Baduy di 

kampung Balingbing, Ciboleger, kabupaten Lebak, Banten. 

Baduy merupakan salah satu komunitas indigenous yang sudah 

populer di Indonesia. Kulturnya yang kuat dalam menjaga tradisi Baduy 

membuat komunitas ini menjadi salah satu obyek wisata yang selalu 

dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun intemasional dengan tujuan studi 

atau penelitian. 

Tetapi Baduy juga memiliki efek negatif yang disebabkan kulturnya yang 

tertalu kuat dan cenderung mengisolasi diri dari dunia luar. Secara struktur 

sejak tahun 1960-an, Baduy mulai terbagi menjadi dua kelompok; baduy luar 

dan baduy dalam. 

Baduy luar menjadi penghubung antara pemerintahan Baduy dengan 

pemerintah pusat yang memiliki landasan hukum negara. Baduy secara umum 

dipimpin oleh kepala suku yang disebut Jaro. Jaro ini tinggal di wilayah Baduy 

dalam dan tidak sembarang orang bisa bertemu dengan dia. Sementara itu, 

untuk memimpin wilayah luar, dipilihlah seorang kepala desa yang 

sama-sama disebut Jaro tetapi ia memiliki tugas dan wewenang dari 

pemerintahan provinsi. Jaro Baduy luar saat ini dipimpin oleh Madsuki, warga 

Baduy luar dari kampung Balingbing. 

Warga Baduy luar lebih memiliki keterbukaan pada budaya yang 

masuk ke lingkungan mereka meskipun masih dalam taraf "tahu" bukan 

sebagai pengkonsumsi. Sama dengan warga Baduy dalam, Baduy luar pun 

tidak mengenyam pendidikan formal layaknya masyarakat umum sebab 

pendidikan formal termasuk hal-hal yang tabu untuk diterapkan. 
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Walau begitu bukan berarti di Baduy tidak ada sama sekali proses 

pendidikan sebab secara tidak sadar antara generasi satu dengan generasi 

yang lain sudah meiakukan proses pendidikan. Proses pendidikan itu 

terwujud dalam kegiatan penurunan kemampuan bertahan hidup dan 

beradaptasi dengan lingkungan. 

Beberapa warga Baduy luar juga mulai mengikuti kegiatan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta seperti PKBM. Salah satunya 

adalah Sarpin. 

Sarpin, begitu sapaannya. la adalah satu dari sekian banyak warga 

suku Baduy yang mulai sadar akan pentingnya pendidikan. Sejak tahun 1996 

Sarpin mulai masif mempelajari bahasa Indonesia baku walaupun dilakukan 

secara diam-diam. Bagi Sarpin mempelajari bahasa Indonesia dan aksara 

latin itu amat penting. la merasa dengan menguasai aksara latin dan bahasa 

Indonesia, ia akan bisa mempelajari ilmu-ilmu lain. 

Pada pertengahan tahun 2010 yang lalu Sarpin mulai menggagas 

kegiatan belajar mengajar yang berbasiskan pada pendidikan kesetaraan. 

Kegiatan ini ditujukan bagi masyarakat sekitar Baduy dan warga Baduy yang 

memiliki keinginan untuk belajar dan mendapatkan ijazah. la bekerja sama 

dengan Puspito, seorang tokoh masyarakat asal desa Ciboleger, untuk 

mendirikan lembaga belajar nonfbrmal yang diberi nama, PKBM Dian Puspita. 

Tempat pelaksanaan pembelajarannya meminjam ruang kelas milik SD 

Bojong yang berada di sekitar perkampungan Baduy dengan tutor yang 

berasal dari pengajar setempat. 

Meskipun dianggap melawan tradisi, Sarpin dan beberapa warga 

Baduy tetap kukuh untuk mengikuti kegiatan belajar walau dilakukan secara 

diam-diam. Sarpin merasa bahwa pendidikan justru penting 
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dilaksanakan oleh warga Baduy demi menjaga tradisi. Jika orang Baduy bisa 

membaca dan menulis akan membantu mereka untuk berkomunikasi 

dengan orang luar dan tidak akan mudah ditipu1 

Dalam tradisi Baduy selama ini, pihak yang dianggap memiliki 

wewenang dan kapasitas dalam melakukan proses pembelajaran pada warga 

adalah Jaro atau kepala suku. Jaro memiliki wewenang dalam mengambil 

keputusan dan bertindak sebagai guru manakala terlibat dalam ritual-ritual 

adat. 

Fenomena ini berpotensi mengurangi sikap kritis sebab tingkat 

kesadaran warga masih dalam tahap kesadaran magis. Mereka akan 

cenderung percaya dan menyerahkan wewenang pada otoritas kepala suku. 

Sebagai contoh ketika ditanya soal sejarah Baduy, Sarpin mengakui, dirinya 

kini mulai mempertanyakan sejarah Baduy yang berkembang di masyarakat 

dengan versi yang berbeda-beda. Selama ini banyak yang mendapatkan 

sumber terpercaya dari Jaro, padahal versi Jaro atau kepala suku belum tentu 

benar adanya.2 

Hal seperti ini sangat berbahaya sebab dapat dimanfaatkan oleh pihak 

yang tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan keuntungan dari 

kehidupan warga Baduy. Misalnya, di Baduy saat ini mulai terjadi eksploitasi 

besar-besaran terhadap sumber daya alam seperti penebangan pohon tanpa 

memeduliki ekosistem di sekitamya. 

Penebangan ini dilakukan oleh warga Baduy sendiri yang telah 

dipengaruhi oleh pengusaha dari kota dengan iming-iming bayaran yang 

besar. Penenbangan ini secara tidak langsung juga menambah tinggi 

pemanasan global yang kini menjadi isu utama dalam bidang lingkungan 

hidup. 

1 Wawancara dengan Sarpin, warga Baduy luar. 
2 wawancara dengan Sarpin 
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Warga baduy belum semuanya menyadari bahwa efek dari penebangan 

pohon secara besar-besaran akan merusak eksosistem hutan. Ketika penulis 

berkunjung kesana, kami coba bertanya pada salah satu warga mengenai isu 

pemanasan global yang sedang marak diperbincangkan. Jawaban mereka cukup 

menggelitik sebab yang mereka pahami soal pemanasan global adalah kasus 

semburan lumpur Lapindo yang terjadi di kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. 

Pada pertengahan tahun 2009 memang beberapa warga Baduy pemah 

mengadakan ritual penghentian semburan gas di kawasan Lapindo. Kegiatan ini 

disponsori oleh pemerintah provinsi Banten sebagai kampanye mendukung 

penyelesaian kasus Lapindo. Waktu itu pemprov Banten sengaja mengundang 

warga Baduy untuk mengisi acara program kampanye mereka soal penghentian 

bencana. Namun, ketika itu yang dimengerti warga Baduy bukan ritual 

penghentian bencana melainkan ritual untuk menolak pemanasan global yang 

ditandai dengan meluapnya gas bumi. 

Setelah melakukan ritual tersebut mereka mengira bahwa semburan 

telah berhenti dan mantra yang mereka ucapkan berhasil. Ini terjadi karena 

media-media di televisi sudah tidak pemah atau jarang menayangkan 

perkembangan bencana lumpur Lapindo. 

Realitas seperrj ini membuktikan bahwa masih minimnya pengetahuan 

warga Baduy tentang kejadian-kejadian yang terjadi di wilayah Nusantara dan 

faktor penyebabnya. Padahal mereka memiiiki tingkat intelektualitas yang cukup 

tinggi dan berpotensi untuk dikembangkan lebih pesat lagi. 

Salah satu bukti adanya intelektualitas yang tinggi adalah penggunaan 

aksara sunda lokal sebagai simbol dalam upacara-upacara adat. Baduy memang 

tidak mengenai tradisi menulis, namun mereka 
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memiM aksara yang digunakan bukan hanya sebagai atat komunJMi 

meiatnkan juga sebagai sknboi untuk menentukkan hari ba* dan hari buruk. 

Menurut pengakuan warga Baduy, daiam upacara pemikahan aksara ini juga 

digunakan untuk menentukan apakah mempeiai (eiaki dan perempuan memtiiki 

ikatan yang cocok atau tidak. Jika tidak cocok, maka saiah satunya hams 

mengganti nama mereka yang sesuai dengan pasangan penganfinnya. ini 

dilakukan agar perkawinan kedua mempeiai beriafan iancar dan langgeng. 

Warga Baduy luar febfri akrab dengan perkembangan teknoiogi 

dibandingkan warga baduy daiam. Anak-anak kecB di sana bahkan kini sering 

menghabiskan waktu seharian hanya untuk menonton tetevisi yang dSetakan 

dekat pos jaga (di wiiayah luar baduy). Setiap hari mereka menyerap 

Riformasi yang keluar dari layar kaca tanpa memahamt apa pesan yang 

terkandung daiam informasi tersebut. 

 
Anak-Anak Baduy Luar Kini Setiap Hari  Kampung Balingbing Di Wilayah Baduy Luar,Banten 
Menyaksikan Televisi Di Pos Luar Baduy 

Fenomena di atas memberikan alasan bahwa pendidikan 

muffikeaJcsaraan patut dftaksanakan, warga Baduy bukan hanya membutuhkan 

pengetahuan soal keaksaraan mainstream meiainkan keaksaraan fngkungan 

dan tnformasi. 
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Gambart.2 
Kiri: Sarpin warga Baduy, kanan: feepate suku Bajo. Kaduanya roem#*f kefaslhan datam hat 

pembelajaran masyarakat ttf wHayatmya masmg-masing. 

2. Suku Bajo 

 
 

Selain Baduy sebagai kalangan masyarakat Indigenous, 

pendidikan multikeaksaraan juga dilakukan oleh masyarakat suku Bajo, 

di kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. 

Suku Bajo tersebar di seluruh wilayah di Indonesia salah 

satunya berada di kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Banyak 

versi sejarah yang menuliskan tentang asal-usu! suku Bajo, ada 

yang mengatakan dari Malysia, ada pula yang mengatkan berasal 

dari wilayah Sulawesi. Namun yang pasti, semua suku Bajo 

memiliki ciri yang sama yakni tinggal di pesisir pantai dan terkenal 

sebagai pelaut ulung. Di tempat ini, sama seperti suku-suku Bajo 

Iatnnya, mereka tinggal di daerah pesisir atau sekitar pinggiran 

pantai. 

Namun, suku Bajo di kabupaten Bone agak berbeda dengan suku 

Bajo di tempat lain. Di tempat ini mereka sudah tidak hidup lagi sebagai 

"sea nomaden" atau hidup berpindah-pindah di atas perahu. Mereka 

sudah tinggal di daratan dan menetap secara permanen meskipun 

masih di sekitar pantai. Tapi, mata pencaharian utama mereka masih 

sebagai nelayan, hanya saja banyak dari mereka yang sudah 

menggunakan peralatan berteknologi modem sebagai alat mencari ikan, 

seperti; perahu motor, dan alat panting modem. 
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Gamb>r4.3 

Gambar4.4 Anak-anakasll Bajo jarang yang bersekolah, 
Keglatan perdagangan hasil laut oleh kebanyakan darl mereka kin! slbuk 

masyarakat Bajo membantu orangtua di laut 

Kenyataan ini membuktikan bahwa masyarakat indigenous seperti suku 

Bajo mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Transformasi 

penggunaan perahu dayung atau layar ke perahu dengan mesin merupakan 

pmebelajaran yang telah lama dirasakan oleh warga Bajo. 

Namun, hal ini memberikan dampak yang kurang ideal juga 

manakala warga Bajo kini mulai terdesak oleh tekanan ekonomi akibat 

penggunaan sarana teknologi tersebut. Orang Bajo kini mulai 

merasakan kesulitan mencari ikan ketika harga bahan bakar minyak solar 

di pasaran melonjak tajam. Hal yang paling sering terjadi adalah mereka 

meminjam uang pada cukong-cukong yang memberikan bunga tinggi dan 

berakibat pada menurunnya penghasilan mereka. 

Perubahan iklim pun memengaruhi kehidupan para nelayan sebab 

secara tidak langsung ekosistem di laut turut berubah. Fenomenan ini juga 

turut dirasakan oleh warga Bajo manakala mereka selalu kesulitan 

mendapatkan ikan dalam jumlah yang besar atau batal melaut karena 
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cuaca yang buruk. Orang Bajo tidak begitu paham soal isu perubahan 

iklim, bagi mereka badai yang datang sudah menjadi resiko yang harus 

mereka terima sebagai seorang pelaut. Padahal, lembaga modern 

seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah 

sering memberikan informasi mengenai prakiraan cuaca tapi selalu saja 

dimentahkan oleh orang Bajo. 

Kami menemukan adanya bentuk "pembiaran" oleh pemenntah. 

Dahulu ketika suku Bajo masih hidup secara nomaden di laut, 

pemerintah mendorong mereka untuk pindah ke daratan dan hidup 

layaknya masyarakat pesisir lainnya. Kini setelah mereka telah merubah 

kultur asli hidupnya, pemerintah enggan untuk memberikan perhatian 

lebih pada perkembangan suku Bajo. Dalam bidang pendidikan, 

perhatian yang diberikan oleh pemerintah masih dalam taraf yang kecil 

seperti pemberantasan buta aksara mainstream. Hal ini dirasakan 

kurang menyentuh kebutuhan hidup mereka bila masih dilakukan pada 

zaman seperti ini. 

Suku Bajo memiliki sarana belajar pendidikan non formal yang 

didirikan atas kerjasama dengan SKB Bone. Sebagai tempat belajar, 

SKB Bone menggunakan rumah kepala suku untuk berkumpul dan 

melakukan kegiatan belajar mengajar. Bahkan, pada tahun 2009 pemah 

ada warga negara Malaysia yang mengaku ketuainan Bajo datang ke 

Bone untuk memberikan pembelajatan mengenai bahasa dan aksara 

Bajo. 

Mereka memberikan beberapa bahan ajar berupa buku kepada 

kepala   suku   di   perkampungan    Bajoe.    Kepala   suku 

tersebut menyebarkannya pada beberapa warga yang ikut terfibat dalam 

proses    pembelajaran. Tingkat buta huruf di sini mulai berkurang sejak 

diadakan 

1    program tersebut yang rata-rata diikuti oleh masyarakat usia muda
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 hingga dewasa. Namun, tingkat buta multiaksara dirasakan masih 

sangat tinggi sekali. 

3. Bojong Nangka 

Selain dua goiongan masyarakat indegenous tadi masih ada satu 

lagi goiongan masyarakat indigenous yang secara geografis dekat 

dengan pusat kota tetapi masih tertinggal secara ekonomi dan teknotogi. 

Goiongan ini didominasi suku Betawi yang telah lama tinggal di 

kampung Bojong Nangka, Pondok Gede, Bekasi. Secara geografis 

letak kampung ini bukan hanya berdekatan dengan Bekasi melainkan 

juga dengan Jakarta. 

Kampung ini dihuni oleh penduduk yang jumlahnya mencapai ratusan 

kepala keluarga dan telah mendiami tempat ini sejak zaman 

kolonialisme. Kehidupan warga di sini berjalan normal sebelum 

terjadinya "pembangunanisme" yang dilakukan pemerintah orde baru 

di sekitar kampung Bojong Nangka. Pembangunan ini berakibat pada 

datangnya sejumlah warga dari luar Bojong Nangka untuk menempati 

perumahan-perumahan yang berada di sekitar Bojong Nangka 

KAMPUNG BOJONG NANGK£J»» 

>        Tcrhjmpit \r%-.t 
* Antara Jakarta dan Bekasi -   \ 

Gambar 4.5 

Kampung Bojong Nangka 

 

 



Konsepsl Keaksaraan & Kerangka Kajian 
 

Secara tidak langsung hal ini berpotensi konflik sebab kehidupan 

yang tadinya homogen tiba-tiba berubah menjadi heterogen. Apalagi 

warga pendatang cenderung memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang 

lebih tinggi dibandingkan warga asli. Ini membuat kesenjangan sosial 

antara warga pendatang dan warga asli menjadi semakin besar. 

Pada kasus ini pendidikan multikeaksaraan yang berbasis pada 

kebutuhan civil society harus diberikan pada keduabelah pihak sebab 

berubahnya pola kehidupan masyarakat dari homogen ke heterogen 

merupakan hal yang wajar terjadi dalam lingkungan masyarakat 

pinggiran kota. Namun, untuk menghindari konflik antara masyarakat, 

pendidikan berbasis pengetahuan sosial harus diterapkan pada 

masyarakat. 

Masyarakat seperti warga kampung Bojong Nangka harus 

disadarkan akan pentingnya hidup dalam keragaman tentunya dengan 

tetap menjaga kearifan lokal yang mereka punya agar tidak hilang 

ditelan zaman. 

 

Gambar4.7 

Warga Bojong Nangka 

Beberapa   lembaga   yang   simpati   dengan   realitas   ini   mulai 

mengupayakan   sebuah   program   pemberdayaan   masyarakat  yang 
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melingkupi kebutuhan literasi kewarganegaraan, literasi informasi hingga 

literasi teknologi. Salah satu lembaga swadaya masyarakat yang masih 

intens dalam melakukan program pemberdayaan adalah LSM 

Al-Muta'alimin. LSM ini dipimpin oleh leu Zukafril, pensiunan pegawai 

negeri sipil yang kini aktif dalam kegiatan pengembangan masyarakat. 

Bersama dengan para anggotanya leu membuat sebuah program 

pendidikan yang berbasiskan pada pengetahuan agama Islam. Tujuan 

dari program ini bukan hanya sekedar menghasilkan pada lulusan yang 

mengerti ilmu agama, melainkan juga mampu membimbing masyarakat 

dalam suatu tatanan hidup yang harmonis. Harmonis dalam merangkul 

warga masyarakat lain yang memiliki perbedaan agama, suku, dan ras. 

4. Masyarakat Bali 

Agak berbeda dengan tiga komuniitas yang menjadi sasaran, 

komunitas ke empat lebih modern dan termasuk kalangan masyarakat 

urban. Bali merupakan daerah budaya sekaligus wisata. Di tempat ini 

perputaran arus informasi dan kultur terjadi begitu cepat dikarenakan 

banyaknya wisatawan yang datang ke Bali, baik itu wisatawan lokal 

maupun mancanegara. 

Oi tempat ini semua kultur bercampur aduk dengan kultur 

setempat, tapi Bali memiliki kemampuan untuk menjaga kearifan 

lokalnya sehingga tidak terlalu terganggu dengan budaya asing yang 

masuk. Semisal; kultur religius di tempat ini begitu kental dan tetap 

terjaga hingga kini. 

Lalu, hal yang menjadi kajian kami adalah penggunaan aksara & lokal 

Bali sebagai bagian dari sistem komunikasi antara masyarakat. -| 

Penggunaan  aksara  lokal   Bali  sudah   mulai   berkurang   di  

dalam    
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kehkJupan sehari-hari, namun ada gerakan dari masyarakat yang ingin 

melestarikart aksara lokal sebagai wujud pelestarian budaya. Bahkan mereka 

ooba untuk mengkombinasikan penggunaan aksara lokal dengan 

teknologi informasi. 

Donny Harimurti dan Putu Wirasmawara adalah dua orang yang begitu 

bersemangat dalam menyosialisasikan aksara Bali sebagai alat komunikasi 

masa dengan menggabungkannya dalam kecanggihan teknologi. Donny 

Harimurti adalah seorang pengusaha asal Solo, Jawa Tengah, tapi ia telah 

lama tinggal di Bali dan merasa sebagai orang Bali. Maka dari itu ia berusaha 

untuk menjaga kelestarian budaya Bali, salah satunya lewat pelestarian 

aksara. 

 
Ga«bar4.5 

Kki:Ftod»ngMtraf*&ngMiiofa0mibualaiMya.KMm>:AksanBaKyangiMwHi3 dtlam 

Menurut Donny, selama ini aksara lokal hanya menjadi konsumsi ketika 

masyarakat Bali yang pada umumnya beragama Hindu, melakukan ibadat 

atau sembahyang. Para pemangku agama, membacakan doa-doa yang ditulis 

dengan aksara Hindu. Inilah yang membuat orang awam tidak akrab dengan 

aksara lokainya sendiri.Aksara lokal hanya digunakan pada papan-papan 

nama di jalan dan rumah ibadat ataupun kantor-kantor pemerintahan sebagai 

bagian dari kearifan lokal yang digagas oleh departemen pariwisata provinsi Bali. 
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Sedangkan, Putu adalah seorang pelajar SMA yang kini sedang 

mengembangkan sebuah software komputer yang dapat mengadaptasi 

huruf-huruf lokal termasuk huruf Bali, la berpendapat, jika aksara Bali bisa 

disejajarkan seperti layaknya aksara latin, terttu masyarakat Bali pasti akan 

menggunakannya dalam kegiatan komunikasi sehari-hari. 

Kebutuhan multikeaksaraan di Bali lebih didasarkan pada 

pengembangan tradisi lokal (aksara) dengan menggabungkannya lewat media 

teknologi. Aksara bagi orang Bali bukan hanya terwujud dalam bentuk huruf 

yang indah, patung dewa yang berada di Pura pun merupakan aksara. Aksara 

bagi mereka adalah simboi, dan patung dewa juga merupakan simboi yang 

memiliki makna tertentu di dalamnya. 
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Pendidikan Multikeaksaraau Masyarakat 

Indonesia 

KATA PENGANTAR 

Pendidikan masyarakat merupakan suatu proses dimana upaya pendidikan yang 

diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat 

untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermartfaat dan 

memberdayakan masyarakat. Contoh inovasi program pendidikan pemberdayakan 

masyarakat, antara lain Keaksaraan Usaha Mandiri, Aksara Kewirausanaan, Aksara 

Perdamaian, Keaksaraan Keluarga, Peningkatan Budaya Tulis melalui Koran Ibu, 

Pengembangan Minat Baca melalui Taman Bacaan Masyarakat kreatif, dan 

Peningkatan Mutu Kelembagaan Satuan PNF sejenis seperti pendampingan Rumah 

Pintar. Program ini dilaksanakan oleh lembaga-lembaga masyarakat yang terpilih, 

dengan kapasitas lembaga dan sumber daya manusia yang sangat bervariasi, oleh karena 

itu tingkat keberhasilan program ini juga berbeda-beda. 

Sampai saat ini telah banyak layanan yang dilaksanakan oleh masyarakat, dari 

masyarakat, dan untuk masyarakat. Layanan ini sangat beragam dalam hal kompetensi, 

pembelajaran, kelembagaan, kemitraan, program, dan substansinya. Sesuai dengan 

tugas dan fungsinya, Oirektorat Pendidikan masyarakat membina pelayanan yang 

berkaitan dengan pendidikan keaksaraan, pendidikan pemberdayaan perempuan, 

penyelenggaraan pengarusutamaan gender, peningkatan budaya baca masyarakat, dan 

kewirausanaan masyarakat. 

Konsepsi Keaksaraan 

 

 

 



Konsepsl Keaksaraan & Kerangka Kajian 
 

BAB  5 

Pendidikan Keaksaraan Media 

Geoffrey Jukes, penulis The Russo-Japanese War 1904-1905, 

pernah mengungkapkan bahwa penentu hasil perang saat ini bukanlah 

teknologi melainkan tingkat keaksaraan. Artinya, semakin tinggi tingkat 

keaksaraan sebuah negara, makin tinggi pulalah potensi kekuatan yang 

dimiliki negara tersebut. Tingkat keaksaraan ini meiingkupi beberapa 

jenis keaksaraan termasuk keaksaraan media. 

Media menjadi hal paling populer dan keberaadaannya begitu 

penting dalam perkembangan masyarakat selama dua abad belakangan 

ini sebab dari sanalah informasi keluar dan dikonsumsi masyarakat 

sebagai kebutuhan eksistensial. Mary Kalantzis, seorang pakar 

pendidikan multikeaksaraan, bahkan pernah mengatakan, penguasa 

sosial kini telah beralih kekuatan, bukan hanya pada kekuasaan harta 

ataupun jabatan tetapi pada kekuasaan media. Siapapun yang mampu 

menguasai arus keluar masuknya informasi melalui media, dialah yang 

akan mengontrol kehidupan sosial kemasyarakatan. 

Jenis media yang makin bervariasi dari tahun ke tahun pun makin 

•nembuat segala bentuk informasi dapat dengan mudah dikonsumsi oleh 

seluruh lapisan   masyakat. Informasi yang disampaikan pun beragam, 

-nulai   dari   yang   berbau   politik   hingga   membahas   soal   

isu-isu eagamaan.   Informasi-informasi  ini   masuk  saja  ke  dalam  

telinga  
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masyarakat   tanpa   ada   proses   filterisasi   terlebih   dahulu   

hingga berpotensi menimbulkan konflik sosial. 

Informasi yang ditimbulkan bagaikan efek domino, dapat berpengaruh 

pada satu pihak yang memiliki kaitan dengan pihak yang lain. Jangkauan dan 

dampak yang ditimbulkan pun beragam dari sekedar skala lokal, regional, 

nasional, hingga internasional. 

Itulah alasan mengapa dibutuhkan sebuah konsep pembelajaran yang 

berbasiskan pada media atau informasi yang disebut sebagai keaksaraan 

media. Keaksaraan media bisa dipahami sebagai keterampilan untuk 

memahami sifat komunikasi, khususnya dalam hubungannya dengan 

telekomunikasi dan media massa.1 Konsep ini diterapkan pada berbagai 

gagasan yang berupaya untuk menjelaskan bagaimana media 

menyampaikan pesan-pesan mereka dan mengapa demikian. 

Keaksaraan media memfokuskan diri pada cara memahami konten 

media secara menyeluruh, bukan hanya dari segi tekstual melainkan juga 

segi kontektual. Keberadaan media saat ini memegang peranan penting 

dalam tatanan kehidupan masyarakat. Secara hakiki mereka memiliki tiga 

fungsi sosial; 1.) sebagai media informasi, 2.) sebagai kontrol sosial dan 3.) 

sebagai pembentuk opini publik. Namun, media belakangan telah 

terkontaminasi oleh modal-modal yang digelontorkan oleh pihak-pihak yang 

hanya berorientasi pada pasar semata. Akibatnya media kini Iayaknya 

industri-industri yang hanya mementingkan profit tanpa memedulikan efek 

dari hasil produksinya. 

'disarikan dari hasil diskusi workshop pendidikan multikeaksaraan, Universitas Negeri Jakarta, 23 Desember 2010 
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PERAN MEDIA ? 

 
Civil Society 

GambarS.l 

Peran Media 

1. Ekologi Media 

Neil Postman pada 1971 menggambarkan ekologi media sebagai 

Iingkungan informasi yang mengarahkan munculnya berbagai jenis 

gagasan, sikap sosial, serta kemampuan tingkat intelektual tertentu. 

Bahkan penelitian Mc' Clelland memperlihatkan bahwa diperlukan 

minimal 20 tahun untuk menggulirkan udara pesan perjuangan sehingga 

masyarakat menghirupnya. Artinya ekologi media baru berdampak 20 

tahun kemudian. 
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lewat adegan memukul atau menjatuhkan diri secara sengaja agar 

terlihat lucu. Walaupun dalam tayangannya seringkali mereka 

menampilkan tulisan "Properti yang digunakan dibuat dari bahan lunak 

dan tidak berbahaya" tapi tetap saja hal semacam ini dapat memberi 

contoh yang tidak baik bagi anak-anak yang seringkali ikut menonton 

acara ini. 

Selain OVJ, acara televisi yang juga menampilkan kekerasan dan 

pomografi adalah Empat Mata atau yang kini telah berganti nama 

menjadi Bukan Empat Mata. Dalam acara tersebut, Tukul Arwana, si 

pembawa acara seringkali melucu dengan memeragakan diri sebagai 

binatang dan melakukan kekerasan verbal dengan mencela orang lain 

sebagai bahan tertawaan. Walau dalam kadar bercanda dan demi 

kepentingan produksi, adegan seperti ini sangat berpotensi buruk bagi 

perkembangan masyarakat sebab secara tidak langsung masyarakat 

akan setuju bahwa menghina orang lain itu sah-sah saja. 

 
Gambar 5.4 Gambar 5 
Program acara infotaiment, SILET      Kasus markus palsu oleh  TV One dan Indi 

Rahmawati, presenter Tv One. 

Bahkan   pada   program   acara   berita   pun,   informasi   

yang 

dikeluarkan terkadang tidak sesuai dengan kenyataan dan bersifat fiktif.  

Hal ini biasanya dilakukan oleh stasiun televisi yang hanya berorientasi  

pada rating semata. Jika rating televisi mereka meningkat, maka akan  
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menambah pemasukan iklan dari para sponsor yang tentunya 

memberikan keuntungan tersendiri bagi mereka. 

Salah satu kasus yang belakangan terjadi adalah ketika program 

infotaiment Silet harus berurusan dengan komisi penyiaran karena dalam 

tayangan beritanya memaparkan hal-hal yang meresahkan warga 

Yogyakarta. Silet pada sebuah edisi pemberitaan pasca meletusnya 

gunung Merapi di Sleman, mengungkapkan hal-hal yang membuat warga 

Yogyakarta dan sekitarnya panik karena menonton acara tersebut. 

Lain Silet lain pun dengan kasus yang menimpa TV One. Televisi 

swasta milik keluarga Bakrie tersebut dinilai telah membohongi publik 

dengan menghadirkan seorang pria yang diminta untuk menjadi 

narasumber dalam topik makelar kasus. Ketika itu berita tentang makelar 

kasus sedang menjadi fokus perbincangan masyarakat yang paling 

hangat. Tv One mengambil kesempatan ini dengan membuat acara yang 

dapat menarik minat masyarakat banyak walaupun isi acara tersebut 

sangat jauh dari kenyataan. 

Efek dari tayangan televisi yang tidak disertai dengan bimbingan 

edukasi akan mengganggu perkembangan ranah kognitif, psikomotorik, 

dan afektif. Semuanya itu akan dapat langsung dirasakan oleh 

masyarakat, tapi membutuhkan waktu lima belas hingga dua puluh tahun 

untuk merasakan betul dampak dari tayangan yang tidak mendidik tersebut. 

Belum lagi bila melihat kenyataan bahwa perkembangan stasiun 

televisi swasta dalam kurun waktu sepuluh tahun ini begitu pesat. Dari 

   televisi umum hingga televisi beriangganan. Penggunaan televisi oleh 

masyarakat makin meningkat manakala muncul teknologi televisi yang 

makin inovatif seperti televisi digital dan sebagainya. 
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Kesadaran untuk membangun komunikasi yang tebih intensif 
dan bermakna telah mendorong umat mandsia untuk 
mengembangkan teknologi yang dapat mendukung 
pelaksanaan komunikasi massa 

Selain televisi sebagai media populer, media lain yang tidak kalah 

populer adalah internet. Internet bersifat multimedia, artinya media ini mampu 

mengadaptasi kemampuan visual, audio, serta memiliki kapasitas jaringan 

yang terhubung di seluruh dunia. Media ini pun memungkinkan seseorang 

untuk berinteraksi dengan orang lain dari jarak dan waktu yang berbeda jauh. 

Di Indonesia, kepopuleran internet terbilang cukup tinggi walaupun 

hanya bisa dikonsumsi oleh orang-orang dari kelas menengah atas saja. 

Tetapi bukan berarti orang dari kelas menengah bawah tidak tahu sama sekali 

mengenai kecanggihan teknologi ini. Inovasi telepon genggam yang terbaru 

memungkinkan orang untuk menggunakan internet tanpa harus memberi 

peralatan komputer yang harganya mahal. 

Namun, tingginya penggunaan internet di Indonesia bukan berarti 

semakin tinggi pula tingkat inteiektualitasnya sebab sama halnya dengan 

televisi, internet memilki efek negatif bagi kehidupan sosial ?ia harus memberi 

peralatan komputer yang harganya mahal. 

Namun  tinnninva nennnunaan internet rii Inrinnfisia hnkan hprarti 
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sebagian besar dari konsumen ini adalah anak-anak di bawah usia 1 

tahun. 

 
Gambar 5.6 Peta kecenderunga/t 

penggunaan internet di Indonesia 

Media internet memiliki banyak kelebihan dibanding televis 

informasi yang dikeluarkannya pun lebih beragam karena jumlah situ 

yang menawarkan bermacam-macam informasi tersebar luas secar 

bebas dan jumlahnya mencapai puluhan ribu alamat situs. 

Akan tetapi hal ini justru memunculkan masalah baru apabil 

masyarakat pengguna internet tidak dengan cerdas memahan informasi 

yang diterima oleh mereka. Cerdas memahami media menjat tuntutan 

wajib sebab banyak media yang isinya sarat denga propaganda yang 

dapat menimbulkan konflik sosial di tenga masyarakat. Beberapa waktu 

lalu sebuah situs yang berbasis di Kanada Wikileaks, membuat kontoversi 

dengan menyebarkan berita tentan a rahasia negara-negara di dunia 

yang selama ini terpendam. Salah satu rahasia yang  diungkapkan  

adalah dokumen  yang  menggambarkan 
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kekerasan tentara Amerika Serikat pada warga sipil di beberapa wilayah 

yang pernah menjadi konflik mereka. 

Rahasia yang menyinggung Indonesia pun sempat terungkap 

dengan munculnya dokumen yang menggambarkan kekerasan 

anggota TNI kepada warga sipil di wilayah Papua dan Aceh. Entah 

apa motivasi Wikileaks menyebarkan informasi itu, tapi yang pasti 

kejadian ini sempat membuat para pemimpin negara kebakaran 

jenggot dan panik. 
 

i KEEP US STRONG 

VfVaLeaks u a non-tyc*ii madia orgsnuaton daoteatad lo Cringing important MM and mforrnaaon to Tna puoNr. wa 

prrrnds an tnnovasvs. sacurt ami anonymous way for indaoancranl source* around ata none to rt at rntorrnaaon to our 

leorrralists wa euHrsn material ot arnica", potajcaf ana Nstoncal sigraaeanr* »*ffls rwtongrnaldanat'Otouroourcta 

anonymoua. tnus providing ■ inwarssl *av tor tia reuaaang of sucprassad and censored rnjuaacsa. 

wnjLaak* rasas on as supporters in order to stay saong. Weasa Mao us at at* forsfiont of artt-oansorsftip and i JE 

o^n ji today, *ou can also reafl mora oOout WtMloah *. our musion and oOtectivos. 

Ttfaese* 
Cirbtoojattsi: 260,000 US Embartmy Dip)om«0c C»t»es 

Gambar 5.7 Tampilan depart situs 

fVikileak yang sempat menghebohkan dunia 

Internet memiliki sifat yang global maka dari itu informasi yang 

berada di dalamnya bukan hanya berasal atau menyinggung mengenai 

keadaan suatu negara saja, tapi juga negara lain yang memiliki jarak 

geografis yang cukup jauh. Sifat inilah yang sebetulnya memiliki dampak 

negatif yang cukup berbahaya apabila tidak diminimalisir resikonya. Jika 

ada informasi atau isu yang menyinggung sebuah negara maka potensi 

untuk terjadi perang akan sangat besar. Kejadian seperti ini sudah sering 

terjadi di Indonesia ketika ada isu-isu yang digelontorkan lewat internet 

oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 

 aytl 
Support us 
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Isu tersebut seringkali disisipkan pada media atau situs yang 

sering dikunjungi oleh orang banyak seperti situs jejaring sosial 

Facebook, Twitter, dan Youtube. 

2. Media dan Alat Politik 

 Percaturan politik di Indonesia setelah jatuhnya pemerintahan 

Soeharto pada tahun 1998 makin terasa begitu deras. Fenomena ini 

dapat dilihat dengan munculnya puluhan partai politik baru pada pemilu 

tahun 1999, 2004, hingga yang terakhir pada tahun 2009. 

Puluhan parpol ini saling bersaing antara satu dengan yang lain 

untuk memperebutkan kekuasaan di pemerintahan. Metode yang 

mereka pakai untuk berkampanye pun beragam, dari mulai secara 

terbuka hingga menggunakan sarana media, seperti website, koran, dan 

televisi. 

Bagi parpol yang memiliki kader yang berasal dari pengusaha hal 

seperti ini bukanlah perkara sulit. Mereka tidak akan segan-segan 

mengeluarkan modal hingga milyaran rupiah untuk mendirikan sebuah 

media yang dapat mewakili kepentingan kelompok atau individu mereka. 

Kepentingan-kepentingan itu disiarkan kepada masyarakat melalui 

pesan terselubung yang mungkin menyinggung lawan politiknya. 

Perang antara politisi ini kini lebih kental disebut sebagai perang 

media. Media yang mewakili kepentingan politisi tertentu tidak akan 

segan-segan dalam menjatuhkan citra media lain dihadapan publik 

dengan berbagai cara. Biasanya, cara yang paling sering dilakukan 

pesan terselubung yang mungkin menyinggung lawan politiknya. 

Perang antara politisi ini kini lebih kental disebut sebagai perang 
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masyarakat  hanya  dimanfaatkan   untuk  memobilisir kekuatan  

demi menjatuhkan lawan politik. 

Bandingkan dua tampilan website berikut : 

 
Gambar 5.8 Tampilan website melrotvnews.comyang 

menyinggung soal kemgian akibat lumpur Lapindo 

 

Gambar 5.9 Vivanews dalam pemberitaannya yang 

cenderung membela PT. Lapindo Branlas 

 

 

 

 

 

http://melrotvnews.com/
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Pada pertengahan tahun 2009 dua media ini saling 

bersinggungan dalam memberitakan isu-isu nasional khususnya 

yang berkaitan dengan bencana lumpur Lapindo. Metro tv yang nota 

bene dimiliki oleh pengusaha asal Aceh, Surya Paloh, selalu 

menjatuhkan lawan politiknya dengan mengeluarkan isu bahwa 

kerugian lumpur Lapindo sangat besar bagi warga masyarakat. 

Lumpur Lapindo merupakan bencana yang terjadi akibat 

semburan gas yang bocor milik PT. Lapindo Brantas, yang nota bene 

dimiliki oleh Aburizal Bakrie, pengusaha yang juga memiliki saham di 

Tv One dan Vivanews.com. Surya Paloh dan Bakrie sama-sama 

kader partai Golkar dan keduanya pada tahun 2009 bersaing ketat 

dalam pemilihan ketua umum Golkar. 

Sebagai alat kampanye, kedua tokoh ini menggunakan media 

yang mereka miliki sebagai peningkatan citra masing-masing dan 

menjatuhkan citra lawan politiknya, meskipun pada akhirnya kursi 

ketua umum Golkar diraih oleh Aburizal Bakrie. Namun, hingga kini 

persaingan kedua media ini masih tetap saja berjalan cukup alot 

dalam merebut perhatian masyarakat. 

Keduanya menggunakan media sebagai alat politik dalam mencari 

simpati masyarakat. Terkadang, akibat dari kejadian ini adalah pada 

produk berita yang dinilai berlebihan, tidak berimbang atau bahkan tidak 

berdasarkan pada fakta. Hal semacam inilah yang dapat mengganggu 

M   tingkat pengetahuan masyarakat. Media yang seharusnya 

digunakan 

j£   sebagai alat pembelajaran masyarakat, kini malah menjadi alat 

politik 

<   dalam menjerat massa tanpa memedulikan kepentingan masyarakat 
c 
■3   umum. 

http://vivanews.com/
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3. Alat Kontrol Media 

Departemen Komunikisi dan Informatika pernah melakukan 

sebuah riset mengenai tingka literasi atau keaksaraan media bagi anak-anak 

Indonesia dan peiW'ng^ny3 dengan negara lain. Hasilnya sungguh 

mengejutkan, riset membuktikan bahwa tingkat keaksaraan media bagi 

anak Indonesia usia 9"15 tahun sangatlah rendah dan berbanding jauh 

dengan tin»kat keaksaraan di negara tetangga kita, Malaysia. 

Malaysia memiliki proJram khusus dalam membangun tingkat 

keaksaraan mereka. Salah !atu buktinya adalah dalam daftar seratus 

universitas terbaik di Asia, Malaysia diwakilkan oleh lima kampus 

besarnya sedangkan Indonesia hanya satu yakni, Universitas Gajah 

Mada. Faktor yang membua Malaysia mampu mengungguli Indonesia 

salah satunya adalah k?seriusan pemerintah Malaysia dalam 

membangun sumber daya rianusianya lewat keaksaraan media atau 

informasi. 

Berikut ini adalah prog pemerintah Malaysia sejak 1996 yang 

menargetkan pada tahun 20i° mereka akan mencapai hal-hal di bawah 

ini: 

 Semua   warga   Malay  sudah   melek   informasi   (information 

literate) ± Memiliki   sarana   leng   untuk   mencetak   

pekerja   bermodal 

pengetahuan (knowledJe workers). 4- Terbangun perpustaka dan 

pusat informasi publik di sekolah 

dan tempat umum. -A Semua guru dan murF1 sekolah mendapat 

prioritas utama agar 

melek informasi, tahap'anj"* clari reading literacy. 
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4. Terlatih dalam mengakses, memanfaatkan, dan 

mengembangkan informasi dari buku, kamus, ensiklopedia, atau 

internet agar kreatif dan inovatif. •A Ekologi media dikelola 

dengan regulasi yang baik dan transparan Dampaknya, energi 

kreativitas media tidak dihabiskan untuk hiburan dan kisah 

kemewahan, tetapi lebih untuk bonum commune nasional. ( vide : 

seri TV Upin&lpin (2007), produk ekologi media yang ikut 

mengatur pola pikir dan cara bersikap anak-anak Indonesia)2 

Malaysia mampu membuktikan bahwa kemampuan dalam 

mencerna informasi dengan baik akan berpengaruh pada tingkat 

intelektualitas masyarakat dalam jangka panjang. Media yang 

tersebar dengan berbagai variasinya dapat dimanfaatkan menjadi 

sebuah sumber daya yang menghasilkan output yang berkualitas. 

Malaysia dan Indonesia sebetulnya tidak jauh berbeda. Kedua 

negara ini sama-sama sudah mengadaptasi teknologi sebagai 

sarana baru dalam menerima informasi. Hal yang membedakan 

adalah Indonesia belum maksimal dalam memanfaatkan media 

informasi sebagai sarana pembangunan intelektual yang humanis. 

Program dan konten yang diberikan media-media di Indonesia justru 

semakin mendegradasi ranah kognitif dan afektif masyarakat dan 

tanpa sadar hal itu sudah terjadi selama bertahun-tahun tanpa 

adanya upaya perbaikan yang signifikan. 

Indonesia memerlukan sebuah lembaga yang memang 

berfokus ■I pada pembelajaran keaksaraan media. Menurut Subagio, 

MS, Direktur - kelembagaan kementerian Komunikasi dan Informatika, 

lembaga seperti I    ini masih sangat minim keberadaannya di 

Indonesia. Lembaga ini harus 

 

      ------------------------------  
 ̂       ' Bahan diskusi pendidikan multikeaksaraan. maleri literasi media. 
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segera dibangun dan dikembangkan dalam rangka mendidik masyarakat 

agar lebih cerdas berinteraksi dengan media. 

Bentuk lembaga yang dimaksudkan bisa diuraikan sebagai berikut: 

 

Gambar 5.10 

Konsep Gerakan Media Watch 

Lembaga seperti media watch ini diperlukan untuk mengawasi 

konten-konten yang memang tidak memiliki keberpihakan pada 

masyarakat, khususnya masyarakat marginal, baik marginal dalam taraf 

ekonomi, sosial, maupun politik. Media watch bukan bekerja pada ranah 

pengawasan saja, melainkan juga memiliki tugas dalam merekonstruksi 

pola pikir masyarakat dalam membaca media. Rekonstruksi tersebut 

dapat diwujudkan dalam kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan 

secara nonformal di luar sistem kurikulum sekolah. 

Kegiatan nonformal dipilih sebab memiliki posisi strategis dalam 

merangkul semua kalangan, baik usia anak-anak hingga dewasa sebab 

kebutuhan akan keaksaraan media bukan hanya menjadi milik golongan 

usia anak-anak dan remaja saja melainkan juga usia dewasa. 

Media watch dapat dikelola secara swadaya oleh masyarakat 

ataupun pemerintah. Akan tetapi, semua lembaga yang bernaung di 

bawah otoritas pemerintah akan dicurigai memiliki 
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yang menguntungkan pihak yang berkuasa karena iklim politik di 

Indonesia begitu kuat,. Maka dari itu, strategi yang paling jitu adalah 

dengan mendirikan media watch secara independen atau swadaya 

masyarakat. Kalaupun ingin melibatkan pemerintah, posisikan mereka 

sebagai penasihat ataupun founding yang tidak memiliki otoritas penuh 

dalam mengembangkan program media watch. 

Media watch harus berdiri di atas golongan apapun. Artinya, tujuan 

utama dari pendirian lembaga ini adalah sebagai pembelajaran kepada 

masyarakat agar dapat membaca dan memahami media secara lebih 

bijak. Ketika masyarakat mampu membaca media dengan bijak tentu 

akan memengaruhi respon mereka terhadap konten media yang 

disebarkan. Dari sinilah fungsi advokasi media yang sebenarnya kepada 

kaum marginal. 

Langkah awal pembentukan lembaga yang berbasiskan pada 

pembelajaran keaksaraan media bisa dilihat seperti gambar di bawah 

ini: 
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Sebelum menentukan lembaga dan bentuk kepengurusannnya, 

masyarakat sebagai sasaran didik harus dilibatkan dalam sebuah forum 

komunikasi untuk membahas dan mengetahui seberapa besar tingkat 

kesadaran masyarakat akan media-media di Indonesia. Langkah 

pertama ini secara tidak langsung akan menjadi legitimasi bahwa 

masyarakat benar-benar membutuhkan lembaga yang dapat 

memberikan pembelajaran mengenai keaksaraan media. 

Setelah itu, untuk memperkuat jaringan di antara kelompok 

masyarakat bentuklah lembaga yang tersebar di setiap daerah. Daerah 

yang diutamakan adalah daerah yang tingkat perkembangan teknologi 

informasinya sudah tinggi, biasanya daerah urban dan memiliki 

penduduk yang heterogen. 

Media watch sebetulnya tidak perlu dibangun dari awal seperti 

membangun sebuah lembaga baru. Cara paling efektif bila harus 

berhadapan dengan waktu dan pendanaan adalah dengan mengajak 

LSM-LSM yang terlebih dulu sudah ada. Mereka dapat dijadikan mitra 

kerjasama dengan memasukan program media watch pada bingkai kerja 

mereka. Pilihlah LSM yang terpercaya dan memiliki kredibilitas tinggi 

dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. 

Bukan hanya LSM, mitra kerja juga bisa dibangun bersama para 

profesional yang memiliki kapasitas dalam bidang media dan 

pemberintaan seperti jurnalis dan pakar komunikasi atau kalangan 

akademisi. Mereka dapat membantu memberikan masukan yang baik 

bagi program-program yang akan dilaksanakan untuk masyarakat. 

Dalam perspektif ilmu pendidikan masyarakat, program ini dapat 

dijadikan lahan kerja baru bagi mahasiswa lulusan pendidikan luar 

sekolah. Ketika masih dalam proses kuliah pun program ini dapat 

dijadikan sebagai laboratorium mereka dalam mengeksplor kemampuan 

mereka memberdayakan masyarakat. 

Media watch telah menjadi kebutuhan yang hams segera dipenuhi 

oleh masyarakat. Pemerintah, akademisi, LSM, dan pihak-pihak yang 

terkait hams mampu bekerjasama dalam membuat program 

pembelajaran keaksaraan media yang efektif dan sesuai dengan 

karakter masyarakat Indonesia. 
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Gambar 5.11 Began yang 

menggambarkan pentingnya lembaga media match 

4. Praksis Keaksaraan Media 

% Di Jakarta, sebuah institusi yang bernama Habibie Centre 

pada 

«    tahun 2010 mulai menyelenggarakan kegaiatan pendidikan 

nonformal £    dengan basis keaksaraan media atau keaksaraan 

informasi. 
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Gambar 5.12 Kegiatan literasl media 

di bekas daerah konfiik, Ambon, bag! usia remaja 

Keaksaraan ini memfokuskan diri pada penyadaran dan 

kemampuan menyerap informasi yang masuk dan keluar ke dalam 

masyarakat. Pengelola dalam kegiatan ini mengambil posisi 

sebagai fasilitator yang mengantarkan peserta didik dalam suatu 

kelompok 

diskusi. 

Kelompok diskusi ini akan membahas mengenai topik multikultur 

dan hubungannya dengan media. Habibie Centre memegang peranan 

penting dalam mengkontruksi ulang pola pikir masyarakat yang sudah 

terkontaminasi oleh kasus-kasus konfiik sosiai. Daerah yang menjadi 

sasaran didik mereka adalah daerah yang pernah atau berpotensi 

mengalam konfiik sosiai karena tingkat keberagamannya yang begitu 

tinggi seperti; Ambon, Palu, dan Depok. Sedangkan, untuk peserta didik 

mereka memutuskan untuk mengambil usia remaja sebagai peserta 

dalam lokakarya keaksaraan media. Usia remaja dipilih sebab memiliki     

kecenderungan tingkat emosional yang tinggi dan mudah terbawa arus     

pergaulan. Apalagi, pengguna media internet dan televisi didominasi      

oleh usia remaja.  

Wenny  Pahlemi,   manajer  proyek  literasi  media  dari  

Habibie    Centre, mengatakan bahwa program ini masih akan terus 

diperbaiki baik     
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dalam segi kurikulum, bahan ajar, hingga metoda penyampaiannya.3 la juga mengatakan di program 

selanjutnya, pembelajaraan keaksaraan media mungkin akan menarik peserta didik dari kalangan 

usia dewasa yang telah memiliki tingkat emosional lebih stabil dibanding usia remaja. 

Proses pelaksanaan keaksaraan media oleh Habibie Centre dimulai dengan tahap persiapan 

dengan mengajak para pakar yang bergelut di bidang komunikasi, penyiaran, dan jurnalistik untuk 

memberikan masukan mengenai materi apa saja yang sebaiknya diberikan pada sasaran didik. Para 

pakar ini akhirnya dilibatkan dalam pembuatan modul dan bahan ajar yang akan digunakan dalam 

lokakarya nanti.  

Setelah modul selesai, tim keaksaraan media juga menyiapkan sarana penunjang 

pembelajaran seperti film dan website. Film dan website dinilai sebagai alat komunikasi paling efektif 

dalam menyampaikan materi kepada peserta didik yang notabene berusia remaja. Strategi ini dipilih 

agar isi pembelajaran menarik dan tidak Setelah modul selesai, tim keaksaraan media juga menyiapkan sara membosankan.na penunjang pembelajaran seperti film dan website. Film dan website dinilai sebagai alat komunikasi paling efektif dalam menyampaikan materi kepada peserta didik yang notabene berusia remaja. Strategi ini dipilih agar isi pembelajaran menarik dan tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5.13 Tampilan depart website 

litcrasi media milik Habibie Centre 

 

 

 

 

 

 

 

wawancara dengan Wenny Pahleini, manajer proyek litcrasi media, Habibie Centre. 
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Tahap terakhir adalah pelaksanaan. Saat semua bahan -don sarana penunjang sudah 

siap, maka pelaksanaan proyrnm pembelajaran pun siap dilakukan. Namun, sebelumnya harus 

dilakukan perekrutan relawan yang bersedia menjadi tim penyuluh lapangan. Tim penyuluh ini 

harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan paham akan materi yang disampaikan. 

Selain itu ia juga harus bisa beradaptasi dengan lingkungan baru dan bisa mengajak peserta 

didik untuk mau merekonsiliasi pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan sebelum dan 

sesudah mengikuti lokakarya menjadi sebuah konsepsi baru dalam hidup mereka. 

4.1 Proses Penyuluhan Literasi Media 

Proses penyuluhan yang dilakukan di Ambon, Palu, dan Depok tidak 

berbeda. Ketiganya sama-sama menggunakan isu multikultur sebagai topik utama 

dalam diskusi. Proses awal yang mereka berikan adalah dengan mengenalkan 

tentang keaksaraan media. 

Para penyuluh yang bertugas di lapangan menjadi 

fasilitator mereka dalam memahami mengenai realitas media 

dan eksistensi media dalam masyarakat. Konten yang 

diberikan berkisar tentang media televisi dan internet yang 

paling populer di masyarakat seperti infotaiment, talkshow, 

realityshow, olah raga, berita, dan lain sebagainya. 

mereka telah lama mengkonsumsi media secara mentah tanpa      

menyadari pesan apa yang terkandung dalam setiap tayangan     
 

tersebut.  
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Tujuan akhir dari penyuluhan ini adalah peningkatan kecerdasan peserta didik dalam 

membaca dan memahami media-media yang tersebar secara bebas. Apa, siapa, dan 

bagaimana media tersebut dibuat. 

4.2 Proses Penyuluhan Multikultur 

Oleh karena topik utama dalam pembelajaran ini adalah multikultur, maka pembahasan 

mengenai keberagaman dan multikultur pun harus menjadi materi ajar tersendiri bagi peserta 

didik. 

Indonesia merupakan negeri yang memiliki tingkat keberagaman yang tinggi. Dari 

wilayah Sabang hingga Merauke Indonesia memiliki sejarah, kultur yang begitu kaya. Namun, 

semua itu kini malah berpotensi menimbulkan konflik dan mengancam kesatuan bangsa. 

Masyarakat pun seringkali salah menilai dan mudah terbawa provokasi yang dapat 

memancing konflik antara warga yang berbeda golongan. Penyadaran akan indahnya 

keberagaman harus ditanam sejak dini pada usia anak-anak hingga dewasa agar kelak mereka 

tidak mudah terbawa arus konflik yang berkepanjangan. 

Dalam praktek pembelajaran keaksaraan media di Habibie Centre, film menjadi 

media yang menarik untuk memberikan pesan kepada peserta didik bahwasanya konflik 

antar golongan justru akan menghancurkan peradaban 
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4.3 proses Pelatihan Menulis 

Tahap akhir yang dilakukan adalah memberikan pelatihan menulis bagi para peserta 

didik. Pelatihan menulis dimaksudkan agar peserta didik mampu mengekspresikan gagasannya 

tentang multikultur pada sebuah media tulisan. 

Dalam program Habibie Centre, genre tulisan yang diambil berbasis pada penulisan 

berita sebab tujuan akhir mereka adalah membangun media altematif baru yang berbasis pada 

konsep citysm journalist. 

Media ini akan menjadi media baru yang dikelola oleh masyarakat sendiri dengan 

memfokuskan pada isu multikulturalisme di Indonesia. 

Pelatihan menulis dapat diadaptasi oleh pihak lain bila ingin melaksanakan pembelajaran 

keaksaraan media meskipun pelatihan menulisnya bukan didasarkan pada jurnalistik tetapi karya 

ilmiah poluler atau sastra. 
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BAB  6 

Pendidikan Multikeaksaraan & Teknologi 
Informasi  Komunikasi 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) semakin canggih dan berkembang cepat, serta 

memungkinkan proses komunikasi semakin cepat pula melintas dari konteks lokal ke tingkat global. 

Proliferasi TIK tidak hanya meningkatkan banyaknya saluran komunikasi tetapi meningkatkan pula 

kesadaran atas keragaman yang dihadapi seperti budaya dan bahasa. Sebagai konsekuensinya 

adalah konsepsi keaksaraan yang tunggal, hanya berkaitan pada lingkup teks tertulis berubah 

menjadi lebih beragam dan kompleks serta inheren berkaitan dengan konteks ragam budaya. 

Menurut Anstey & Bull (2004), TIK memberikan wahana multimoda bagi masyarakat untuk 

memanfaatkan secara terpadu moda teks tertulis, audio, gambar bergerak maupun diam, dan 

didukung pula dengan interaktivitas melalui hyperlink. Dengan multimoda tersebut pengguna dapat 

memanfaatkan informasi untuk diolah menjadi sesuatu yang bermakna seperti pengetahuan bagi 

berbagai kepentingan kehidupannya. Iklim dunia yang makin global turut berpengaruh bagi 

penerapan pengetahuan TIK dalam kehidupan bermasyarakat. Saat ini kemampuan untuk 

menggunakan saran TIK sudah mulai diterapkan oleh banyak orang dalam bidang 

pekerjaannya_secara umum dalam hal 
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Peser ekonomi (produksi dan distribusi) dan penempatan SDM untuk skala industri. 

Sumber daya yang memengaruhi besaran nilai produksi kini bukan hanya ditentukan oleh 

manusia, uang, SDA, dan kecanggihan mesin, tapi juga ditentukan oleh seberapa besarnya 

arus keluar masuknya informasi dan penguasaan informasi tersebut. 

Akhirnya ini menjadi hal mutlak yang hams dipenuhi oleh Indonesia bila tidak ingin tertinggal 

oleh negara-negara lain yang lebih dahulu memanfaatkannya. TIK mempunyai tiga peranan 

pokok dalam konteks permasalahan di     Indonesia     yaitu,     Pertama,     merupakan     

instrumen     dalam mengoptimalkan proses pembangunan dengan tindakan nyata memberi 

dukungan terhadap manajemen dan pelayanan kepada masyarakat. Kedua,   produk dan jasa  

TIK  merupakan  komoditas yang  mampu memberikan  peningkatan  pendapatan  baik  

bagi  perorangan,  dunia usaha dan bahkan negara dalam bentuk devisa hasil eksport jasa 

dan produk industri TIK. Ketiga, TIK bisa menjadi perekat persatuan dan  kesatuan   bangsa,   

melalui   pengembangan   sistem   informasi   yang  menghubungkan semua institusi dan 

area seluruh wilayah Indonesia. Perkembangan kemajuan TIK akhirnya memberikan kontribusi  

terhadap berkembangnya konsepsi keaksaraan dan status "literate"  melek   aksara)  dalam   

abad   21.   Eko   Indrajit  dalam   makalahnya mengenai E-Literacy, mengungkapkan, 

dalam bidang TIK ada beberapa jenis keaksaraan atau kadar melek seseorang, yaitu melek 

informasi, melek komputer, melek internet, melek teknologi. Sebagai hulu dari  semua "melek" 

tersebut adalah melek informasi. E-literacy, dapat dilihat dari   gambaran   kemampuan   

akses  masyarakat  terhadap  informasi melalui internet yang didukung oleh keunggulan 

teknologi informasi dan  komunikasi. Keterkaitan diantaranya digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 6.1 Keterkaitan Teknologi Informasi dengan Komunikasi 

Gambaran terhadap akses internet, dapat dikemukakan posisi Indonesia di banding 

negara-negara lain. 

Fokus Perkembangan TIK Indonesia  Jurnlah (2008) 

Broadband subscribers Hosts 

International   Internet   bandwidth   
> Mbps 

Internet Service Providers ________  

Linux web servers | Livejournal users 

Price basket for Internet > US$ per 
month 

Secure Internet servers ___ Users 

' hiip://ww\v.nalionmaster.com/counlry/id-indonesi3/int-imcmet 

Posisi1 
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753,200 
1,507 Mbps 

L24 
I 19"" " i 
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17:26 
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131 ____ ~_'_ 

13,000,000 

[35th of 117] 
[42nd of 228] 
[46th of 167] 

[26th of 162] _ 

[45th of 107] 

[42nd of 226] 

[113rd of 180] [56th_gf"l83L 
[21st of 190] 
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Gambaran e-literacy, secara konseptual dapat dikategorikan dalam 

enam kategori, berdasarkan konsep atau teori Personal-Capability Maturity 

Modol (P-CMM), maka kurang lebih level e-literacy 

seseorang dapat digambarkan seperti demikian : 
 

Level 0 seorang individu sama sekali tidak tahu dan tidak peduli 
akan pentingnya informasi dan teknologi untuk kehidupan 
sehari-hari; 

Level 1 jika seorang individu pernah memiliki pengalaman satu 
dua kali dimana informasi merupakan sebuah komponen 
penting untuk pencapaian keinginan dan pemecahan 
masalah, dan telah melibatkan teknologi informasi maupun 
komunikasi untuk mencarinya; 

Level 2 jika seorang individu telah berkali-kali menggunakan 
teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu 
aktivitasnya sehari-hari dan telah memiliki pola 
keberulangan dalam penggunaannya; 

Level 3 jika seorang individu telah memiliki standar penguasaan 
dan pemahaman terhadap informasi maupun teknologi 
yang diperlukannya, dan secara konsisten 
mempergunakan standar tersebut sebagai acuan 
penyelenggaraan aktivitasnya sehari-hari; 

Level 4 jika seorang individu telah sanggup meningkatkan secara 
signifikan (dapat dinyatakan secara kuantitatif) kinerja 
aktivitas kehidupannya sehari-hari melalui pemanfaatan 
informasi dan teknologi; 

Level 5 jika seorang individu telah menganggap informasi dan 
teknologi sebagai bagian tidak terpisahkan dari aktivitas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

sehari-hari, dan secara langsung maupun tidak langsung 
telah mewarnai perilaku dan budaya hidupnya (bagian 
dari    information   society   atau    manusia    berbudaya 
 _______ informasi). ________________________________________  

Menurut Tapscott, 2000 sebagaimana diikuti R. Eko Indrajit, siklus 
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evolusi e-literacy di dalam masyarakat berbeda-beda, yang jika diamati 

sungguh-sungguh memperlihatkan adanya ketersamaan pola berdasarkan 

kelompok generasi (Tapscott, 2000). Pada old generation yang oleh Tapscott 

diistilahkan sebagai generasi baby boomers biasanya mengawali proses 

evolusi e-literacy-nya dengan kompetensi information literacy yang telah 

dikuasainya terlebih dahulu. Kategori kedua, ialah new generation, ialah 

mereka yang pada tahun 2002 sudah dikenalkan komputer sejak usia dini. 

Kategori ketiga ialah today generation, para remaja dan pemuda saat ini, 

yang secara kategori generasi berada pada dua titik ekstrim tersebut. 

Di Indonesia - khususnya di kota-kota besar -fenomena ini mulai tampak 

di tengah-tengah masyarakat dengan dilibatkannya teknologi komputer 

sebagai salah satu alat bantu ajar yang dipergunakan oleh lembaga 

pendidikan preschool atau taman kanak-kanak dengan salah satu  tujuannya  

untuk  merangsang  dan  meningkatkan  kemampuan multiple intelligence 

peserta didik (komputer sebagai alat bermain dan belajar).    Sejalan    

dengan    perkembangan    si    anak,    maka    yang bersangkutan 

akan mulai mengenal teknologi digital lainnya yang kelak akan   banyak  

dapat  ditemukan   pada  sejumlah  consumer products, seperti peralatan 

rumah tangga, perangkat yang dapat dibawa ke mana-mana (digital mobile 

devices), mainan, alat-alat tulis dan kantor, dan Iain-Iain. Karena mereka 

sudah memiliki computer literacy dan digital literacy dari awal, maka tidak sulit 

bagi mereka untuk dapat memahami cara kerja internet dan 

memanfaatkannya (i-literacy). Pada saat remaja, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dimana mereka sudah mulai memahami akan pentingnya arti informasi 

sebagai salah satu faktor produksi penting dan bahan baku knowledge 
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(pengetahuan), dengan sendirinya kemampuan information literacy akan 

terbentuk. Dibandingkan dengan old generation, terlihat jelas bahwa evolusi 

e-literacy pada new generation akan jauh lebih cepat dan efektif. Bagaimana 

dengan para remaja dan pemuda saat ini, yang secara kategori generasi 

berada pada dua titik ekstrim tersebut? Hasil kajian memperlihatkan bahwa 

pola evolusi e-literacy mereka sangat beragam sesuai dengan  sejumlah  

aspek seperti:  latar belakang  pendidikan, lingkungan, kemampuan 

ekonomi, konteks pekerjaan/aktivitas, lokasi geografis   (tempat   tinggal),   

jenis   kelamin,   dan   lain   sebagainya (Schaumburg,  1999). Oleh 

karena itu, pola atau siklus penguasaan sejumlah keaksaraannya pun tidak 

dapat digambarkan sebagai suatu hal yang bersifat sekuensial, tetapi lebih 

merupakan sebuah proses yang simultan seperti yang digambarkan berikut. 

Information 
Literacy 

 

Computer Literacy 
 

Gambar 6.2 Proses 

Penguasaan 

Salah satu bentuk ancaman bagi masyarakat di negara berkembang 

seperti Indonesia untuk dapat bersaing di alam globalisasi adalah adanya 

fenomena kesenjangan digital atau yang lebih dikenal sebagai digital divide 

- yaitu keadaan dimana terjadi gap antara mereka yang dapat mengakses 

internet melalui infrastruktur teknologi informasi dengan  mereka yang  

sama  sekali tidak terjangkau  oleh teknologi 
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tersebut (Hayslett-Keck, 2001). Namun berdasatkan hasil kesepakatan forum 

World Summit on Information Society (WSIS) bahwa bersama-sama bangsa 

lain di dunia kita berupaya untuk mengatasi kesenjangan digital (digital divide) 

dan merubahnya menjadi kesempatan digital (digital opurtunity). Selanjutnya 

langkah pertama untuk mewujudkan semua itu adalah tindakan nyata 

e-literacy (Menteri Komunikasi dan Informatika Rl, 2006:41). 

Bahkan bagi mereka yang telah terjangkau oleh infrastruktur teknologi 

informasi pun belum tentu dapat memanfaatkannya secara optimum, dalam 

arti kata dipergunakan untuk dapat secara signifikan meningkatkan kualitas 

hidupnya. Fenomena ini dipandang sebagai sebuah warna digital divide lain 

yang disebabkan karena rendahnya "e-literacy" dari kebanyakan masyarakat 

Indonesia, yang oleh pemerintah didefmisikan sebagai "kesadaran dan 

pemahaman tentang pentingnya informasi serta pendayagunaan teknologi 

informasi dan komunikasi di kalangan masyarakat dalam rangka 

pengembangkan budaya informasi ke arah terwujudnya "the information 

society (Kominfo, 2003). 

Fenomena di atas tidaklah mengagetkan jika terjadi "ketimpangan" 

informasi dan pengetahuan di masyarakat kita, karena di lingkungan 

civitas Pendidikan Luar Sekolah (PLS) sendiri sebagai "agent of change" 

masih juga terjadi. Sebagaimana yang diutarakan sebelumnya, 

dijelaskan bahwa di awal era pembangunan, kita kenal dengan 

"ketimpangan informasi" karena arus produksi informasi yang 

dikonsumsi secara dominan di kuasai oleh warga perkotaan (80%), 

sementara warga pedesaan hanya menerima terpaan kecil saja (20%). 

Kemudian pada awal era globalisasi dan konvergensi teknologi milenium 

ketiga, "kesenjangan digital" muncul karena infrastruktur telekomunikasi 

mayoritas tersebar di Sumatera dan Jawa (hampir 85%) padahal 

keduanya tidak sampai sepertiganya dari wilayah geografis di Indonesia. 
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Gambaran adanya ketimpangan atau kesenjangan informasi ini 

menunjukan adanya indikator keterbatasan akses terhadap informasi 

bagi masyarakat Indonesia. Padahal dalam mewujudkan Masyarakat 

Berbasis Pengetahuan (Knowledge-based Society), akses terhadap 

informasi dan pengetahuan merupakan prasyarat utama untuk 

mewujudkannya. Realitas ini memberikan tantangan sekaligus peluang 

bagi civitas PLS untuk mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi 

dan komunikasi dengan program e-literacy-nya secara efektif dan efesien 

dalam memberikan layanan bagi masyarakat dalam ruang aksi 

Pendidikan Masyarakat. Ketika internet berkembang secara pesat, istilah 

"internet literacy"  pun   (i-literacy)   lahir   dengan   sendirinya,   

yaitu   "the   ability  to   use theoretical and practical knowledge about 

the internet as a medium of communication and  information  retrieval" 

(Doyle,   1996).  Dan ketika terjadi   konvergensi   antara   teknologi   

komputer   dengan   teknologi komunikasi,    dipergunakan    pula    

secara    luas    istilah    "information technology   literacy"   

maupun   "ICT   literacy"   (ICT=lnformation   and Communication 

Technology) yang memiliki arti kurang lebih sebagai "a combination  of 

intellectual capabilities,   fundamental concepts,   and contemporary 

skills that a person should posses in order to navigate and use information 

technology effectively" (Young,  1999).  Dari definisi tersebut dapat 

dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan e-literacy di sini merupakan 

kemampuan sumber daya manusia dalam menguasai  sejumlah literacy 

yang dapat direpresentasikan melalui sebuah fungsi sebagai berikut: 
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 e — literacy 

 = f(JCTliteracy, Computer literacy, 

 - Digital literacy, i — literacy) 

 

 

TIK memiliki kekhasan keaksaraan yang memungkinkan bagi 

berbagai moda dapat dipadukan dalam kemasan digital. Dengan realitas 

ini, Bill Cope dan Maria Kalantzis menegaskan adanya kebutuhan 

pendidikan untuk mengatasi perubahan yang dihadapi masyarakat akibat 

digitaiisasi dan globalisasi. 

Argumentasi mereka didasari bahwa baik kehidupan  individu, 

masyarakat dan dunia kerja telah mengalami perubahan dramatis yang 

mengubah budaya dan cara berkomunikasi, sebagai konsekuensinya 

strategi  pendidikan   keaksaraan   pun   harus   berubah   pula   

menjadi multikeaksaraan.    Konsekuensi    terhadap    pengembangan    

strategi pendidikan   multikeaksaraan   menjadi   suatu   topik   

kaji-aksi   yang berkembang seiring reformasi pendidikan global. Van 

Heertum and Shane (2006) mengusulkan gagasan agar setiap peserta didik 

kini sebaiknya mendapatkan layanan pendidikan multiliterasi berbasis TIK, 

agar meningkatkan kreativitas dan kemampuan kompetisinya di pasar 

ekonomi   berbasis   pengetahuan.      Kreativitas   menjadi   dasar  

bagi kapasitas SDM yang bernilai ekonomi. Melihat gambaran di atas dapat 

disimpulkan bahwa setiap negara  terdiri dari masyarakat dengan beragam 

tingkat e-literacy/ICT literacy  yang berbeda. Permasalahan berikutnya 

adalah bagaimana langkah-  langkah civitas PLS agar perannya dapat 

dirasakan di tengah-tengah  

masyarakat Indonesia ini. Untuk menjawab permasalahan tersebut ada  tiga 

usulan strategi yang diutarakan oleh Cheng dkk. dalam sebuah  artikelnya 

yang berjudul A Validation study of the computer literacy  

examination: Cognitive Aspects, seperti yang diuraikan oleh Indrajit  

(2005:41), yaitu:  

 
1. Menciptakan Konteks (Demand Creation)  

Setiap manusia dalam kesehariannya selalu diwamai dengan     

suasana atau atmosphere yang bernuanca positif dan negatif. Yang 
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dimaksud positive atmosphere atau suasana positif adalah ketika yang 

bersangkutan memiliki suatu keinginan, atau cita-cita, atau harapan 

terhadap sesuatu yang ingin diraih; sementara sebuah negative 

atmosphere terjadi bila yang bersangkutan mengalami permasalahan, 

atau kelelahan, atau beban hidup (stress) yang ingin dihilangkan. Ketika 

suatu keinginan positif terjadi pada seseorang - misalnya ingin 

mendapatkan beasiswa melanjutkan pendidikan ke luar negeri, atau ingin 

mendapatkan pekerjaan dengan gaji tertentu, atau ingin menyusun 

sebuah karya tulis (buku), dan lain sebagainya - maka yang 

bersangkutan akan berusaha mencari jalan agar keinginan 

tersebutterwujud (komitmen). Sementara itu di sisi lain, ketika suasana 

negatif muncul pada seseorang - misalnya menghadapi permasalahan 

tidak berhasil mendapatkan tiket pesawat untuk bepergian, merasa 

gundah karena tidak memiliki dana untuk membangun institusi, sedih 

karena memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan lain 

sebagainya - yang bersangkutan secara sadar atau tidak ingin segera 

keluar dari situasi  tersebut dengan cara melakukan aktivitas tertentu. 

Pada saat individu tersebut sedang dalam proses "pencaharian" yang 

dipicu oleh salah satu atau bahkan kedua atmosphere tersebut, maka 

yang bersangkutan akan dihadapkan pada sebuah solusi yang 

menempatkan informasi sebagai salah satu dari faktor atau komponen 

penentu    pencapaian    keinginan    yang    dimiliki    atau    

pemecahan permasalahan   yang   dihadapi.   Permasalahan   yang   

timbul   adalah terlampau banyaknya individu yang masih berada dalam 

pola piker paradigma lama yang menganggap bahwa jawaban  hanya 

berada dalam sebuah "dunia fisik" yang ditandai oleh adanya hal-hal yang 

dapat disentuh- seperti 4M (money,  men,  material, dan 

machine/method), bukan sebuah "dunia maya" yang di dalamnya 

memiliki sesuatu value 
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atau kekayaan baru seperti "informasi mengenai di mana money berada", 

"informasi terkait dengan men yang dapat dihubungi", "informasi mengenai 

mendapatkan materials yang diinginkan", "informasi terkait cara atau method 

melakukan sesuatu". 

Tugas dari mereka yang telah memiliki e-literacy yang tinggi untuk 

menemukan sebuah konteks agar masyarakat yang dalam kesehariannya 

mengalami peristiwa positif maupun negatif tersebut dapat berpikir bahwa 

"since information is a part of the solution, it is also a part of the solution". Cara 

mencari atau menciptakan konteks bagi mereka beraneka ragam, sesuai 

dengan situasi dan kondisi serta budaya masyarakat yang ada, misalnya 

dengan memberikan contoh cerita sukses, analogi, dan lain sebagainya. 

2. Melibatkan Teknologi (Supply Technology) 

Ketika yang bersangkutan "sadar" dan percaya bahwa informasi 

merupakan jawaban  atas keinginan  atau  permasalahan yang  ada, 

individu tersebut berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan entity 

tersebut. Pada saat inilah the value of technology dapat ditawarkan 

kepada   mereka   karena   kemampuannya   untuk   melakukan   

hal-hal semacam:   pencarian   informasi   secara   lebih   cepat   

dan   akurat, menembus lintas batas geografis negara, tersedia ragam 

fitur dan fasilitas untuk berinteraksi dan bertransaksi secara mudah dan 

murah, melakukan akses terhadap informasi berkualitas yang "tak 

terhingga" jumlahnya, dan lain sebagainya. 

Tantangan utama yang dihadapi mereka terkait dengan hal ini adalah 

tidak adanya "kemauan, kemampuan, dan pengetahuan" untuk 
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merubah (dari yang tidak menyukai teknologi, menjadi yang technology 

literate). Oleh karena itu diperlukan sebuah strategi jitu yang dapat 

membawa orang-orang tersebut mau dengan kesadaran penuh (atau 

jika perlu karena keadaan terpaksa) untuk menggunakan teknologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informasi dan komunikasi sebagai sarana efektif dan efisien 

"mengakuisisi" informasi yang menjadi kebutuhannya. Yang paling 

berperan di sini adalah para penyedia atau pencipta produk teknologi 

terkait dengan hal ini. Semakin sulit sebuah teknologi dipergunakan atau 

dipandang oleh pengguna, semakin sulit pula "memaksa" individu 

tersebut untuk menggunakannya. 

Dengan melihat kenyataan ini, maka strategi yang periu diciptakan 

adalah dengan melakukan aktivitas-aktivitas seperti: menciptakan 

teknologi tepat guna yang mudah difungsikan, mengajarkan orang lain 

bahwa menggunakan teknologi itu mudah dan menyenangkan (pakai 

cara "getuk tular" atau dari mulut ke mulut), menyediakan jasa pelatihan 

cara menggunakan teknologi pada berbagai komunitas, mempraktekkan 

kiat-kiat mencari informasi secara cepat dan tepat, membuka tabir 

rahasia keampuhan teknologi, dan lain sebagainya. 

3. Merubah Prilaku (Behaviour Change) 

             Pengalaman mereka dalam menjalani tahapan pertama 

dan kedua strategi   tersebut   akan  sangat   mempengaruhi   

ada   atau   tidaknya perubahan   perilaku   dari   individu   

yang   bersangkutan.   Jika   yang  bersangkutan pada akhirnya 

memperoleh bukti bahwa memang benar informasi dan penggunaan 

TIK telah berhasil memberikan kontribusi bagi pencapaian keinginan 

maupun pemecahan masalah yang dihadapi, maka tentu  saja 

pengalaman baik ini akan selalu memperlakukan informasi sebagai 

sebuah saksi pembelajaran tak ternilai bagi mereka. Dalam arti kata, 

untuk selanjutnya, secara sadar mereka akan selalu memperlakukan 
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informasi sebagai sebuah asset yang sangat bernilai dan teknologi 

sebagai sebuah sarana atau medium atau perangkat yang mutlak 

untuk dipergunakan. Banyak jenis atau pendekatan strategi yang 

kerap dipergunakan oleh  mereka yang telah  berada  pada tahap 

ini,  seperti  misalnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

melakukan kalkulasi terhadap cost-benefit atau perbandingan antam biaya 

dan manfaat yang diperoleh, menceritakan kisah suksesnya tersebut ke 

orang lain (testimony), mencoba berbagai teknologi baru dan pendekatan 

pencarian informasi secara bervariasi (experiment), dan lain sebagainya. 

Intinya adalah pada tahapan ini, mereka telah berada pada posisi yang 

"ketagihan" atau addicted terhadap sebuah entiti yang bernama informasi 

dan teknologi, sehingga secara perlahan-lahan namun pasti, kualitas 

kehidupan mereka dapat meningkat secara signifikan. 

 

Pendidikan multikeaksaraan menyediakan fokus bagi pemenuhan SDM 

yang dibutuhkan di abad 21, dimana keragaman sosiokultural dan pentingnya   

mengembangkan   kecakapan   memanfaatkan   TIK   bagi peningkatan    

produktivitas.        Kemampuan    menginterpretasi    dan 

menggunakan berbagai moda keaksaraan berbasis teks, visual, audio, 

gestural dan spasial sangat bermanfaat dalam proses berkomunikasi dalam 

berbagai konteks sosial, kultural, politik dan ekonomi. Realitas ini 

memungkinkan   bagi   generasi   SDM   yang   mendapatkan   

layanan pendidikan multikeaksaraan dapat memenuhi beberapa kebutuhan 

era ekonomi baru dan sekaligus pula menjadi warga global yang aktif dan 

kritis. 

Sebagi contoh, di Kampung Bojong Nangka, Pondok Gede, Jakarta 
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Timur terdapat sebuah komunitas masyarakat indigeous yang telah 

bermukim di tempat ini sejak zaman kolonialisasi Belanda. Mereka adalah 

warga keturunan Betawi yang hingga kini masih dikategorikan sebagai 

masyarakat marginal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mereka mencoba keluar dari permasalah kemiskinan dengan 

meningkatkan kompetensi warganya dalam hal menggunakan teknologi. 

Pada akhirnya mereka berhasil membuat sebuah film yang berisikan 

tentang kehidupan warga kampong yang jauh dari kesejahteraan. Film ini 

digunakan sebagai moda dalam menyosialisasikan kepada publik bahwa 

di antara megahnya kota Jakarta masih ada komunitas yang hidup dalam 

ketidakberdayaan. 

Optimalisasi pemanfaatan multikeaksaraan berbantuan teknologi 

memungkinkan secara simultan dapat menjadi kesatuan dalam proses 

komunikasi. Multikeaksaraan berbantuan teknologi mulitmedia menjadi 

sangat vital dalam membangun kesatuan dan memperkaya informasi. 

Suara, teks, gambar statis, animasi dan video harus diperhitungkan 

sedemikian rupa penampilannya, sehingga dapat menyajikan informasi 

yang sesuai dengan ciri khas masyarakat modern yakni efektif dan 

efisien. Untuk kepentingan efektifitas dan efisiensi inilah kemudian 

muncul istilah multimedia yang bersifat infotainment (informatif sekaligus 

menghibur) dan multilayer (beberapa lapis tampil pada saat yang sama). 

Saat menyaksikan tayangan TV masyarakat telah terbiasa melihat 

sinetron sambil mencermati tambahan berita dalam bentuk teks yang 
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bergerak   di   bagian   bawah   layar  TV,   dan   sesekali   

melirik   logo perusahaan TV di pojok atas. 

 Aksara non teks seperti yang bersumber dari moda audio, visual, 

 gesture, spatial, hingga tactile mulai banyak dimanfaatkan dalam proses 

 komunikasi    ketika    tumbuhnya    karya    inovatif    berupa    

teknologi 

 

 multimedia.   Pada  tahun   1970  ditemukan  teknologi  CCD  

(Charged 

 Caupled Device) yang menggantikan tabung citra vidicon. Tidak ada 

 yang meramalkan bahwa di kemudian hari temuan Boyle dan Smith 

 tersebut .akan  menjadi  tonggak  yang  mempercepat perkembangan 

 teknologi penangkap gambar diam maupun gambar gerak yang menjadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

moda komunikasi. Kamera foto dan kamera video berkembang sangat pesat 

berkat penemuan tersebut. 

Media penyimpan mengalami perkembangan dan melahirkan banyak 

varian, di antaranya dalam bentuk pita (cassete), cakram (disk), dan memori 

chip. Dengan demikian CCD yang jauh lebih murah dibanding tabung citra 

vidicon juga menyebabkan harga kamera menjadi murah, dengan demikian 

penyebarannya menjadi lebih pesat. 

Realitas perkembangan TIK memungkinkan tumbuhnya generasi baru 

seperti "Generasi Net". Generasi yang bermain, belajar dan berkomunikasi 

dengan cara yang berbeda dibanding dengan generasi sebelumnya. Mereka 

tumbuh dengan semakin banyak pilihan informasi dan hiburan dengan 

berbagai ragam konten termasuk yang bernilai baik maupun buruk. Hal ini 

menjadi tantangan tersendiri terutama bagi dunia pendidikan masyarakat yang 

harus mampu mendisain dan memberikan layanan pendidikan yang optimal 

dengan konteks dan karakter generasi tersebut. 

Generasi ini sangat terbuka kesempatannya dalam mengakses lingkup 

pendidikan sepanjang hayat, hiburan dan dunia usaha bila digunakan secara 
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tepatguna. Selain, mereka harus mampu menghadapi kerentanan dalam 

kaitannya dengan realitas misinformasi, dan kecanduan internet. 

Konsekuensi yang disadari pula adanya aspek negatif dari perkembangan 

TIK seperti terbuka akses pada tayangan pornografi, kekerasan, blog 

gosip/fitnah, promosi yang tidak etis, rasisme dan terorisme yang berpeluang 

mempengaruhi perkembangan diri. 

Masyarakat membutuhkan kemampuan untuk mengakses, 

menganalisa, dan menggunakannya secara kritis terhadap pesan-pesan yang 

mereka terima maupun kirimkan dalam kaitan keseharian mereka. Masyarakat 

kini dalam kesehariannya tidak lekang berinteraksi dengan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

siaran tv sateiit, akses internet, mobile phone, dan berbagai perangkat TIK 

lainnya. Dalam   era   banjir   informasi   ini   masyarakat   

membutuhkan pengalokasian sumberdaya dan waktunya pada pesan 

informasi hingga pengetahuan yang bernilai bagi kehidupannya. Partisipasi 

masyarakat dalam kultur kontemporer tidak hanya dalam upaya 

mengkonsumsi pesan  informasi,  namun juga dapat aktif mengkreasi 

dan  berbagi informasi.   Realitas   ini   semakin   menegaskan   

bahwa   masyarakat memerlukan kecakapan komunikasi 

multikeaksaraan seperti mampu menyusun     pesan     informatif    

dengan    menggunakan    multimoda keaksaraan baik teks, audio, 

video, dan sebagainya serta mereka mampu   menerapkan    

kecakapan   ini   untuk   terlibat   aktif   dalam kehidupannya    

sebagai    warga    negara.    Kecakapan    ini    dapat 

dikembangkan melalui layanan inklusif di pendidikan nonformal-informal. 
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Layanan    pendidikan    multikeaksaraan    di    jalur    pendidikan 

nonformal-informal   bagi   masyarakat   memungkinkan   pula   

menjadi  jembatan bagi berkurangnya kesenjangan digital yang mulai 

Nampak  dari konsekuensi beragam kapasitas akses TIK. Kecakapan 

komunikasi multikeaksaraan menjadi suatu kebutuhan dalam kecakapan 

hidup bagi  masyarakat diera informasi saat ini.  Mereka dihadapi dengan 

beragam  kemampuan dasar seperti: 

       © membuat      pilihan      dan      mengakses      informasi      

yang 

 bertanggungjawab dengan saling berbagi, dan saling memahami 

 beragam konteks dan konten informasi dan gagasan; 

       © menganalisis     pesan     dalam     berbagai     bentuk     

dengan 

 mengidentfikasi penulis, oritentasi pesan, pokok pandangan, dan 

           mengevaluasi kualitas dan kredibilitas dari konten pesan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© membuat konten pesan dalam berbagai bentuk dengan memanfaatkan 

moda multikeaksaraan dan perangkat teknologi digital; 

© merefleksikan perilaku diri dan mengkomunikasikannya selaras 

dengan prinsip-prinsip etika dan tanggung jawab sosial; dan 

© saling berbagi pengetahuan dan berparitisipasi memecahkan masalah 

bersama baik dalam konteks keluarga, tempat kerja, dan masyarakat. 

Dengan kerangka kemampuan tersebut, pendidikan multikeaksaraan 

relatif membantu masyarakat untuk mampu membuat keputusan dan 

berpartisipasi aktif dalam kehidupan baik dalam ranah individu maupun 
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publik. Selain itu, pendidikan multikeaksaraan berpeluang mengapresiasi 

gerakan pendidikan masyarakat dalam kerangka mewujudkan nilai-nilai 

pemberdayaan, transparansi, inklusi, gotong royong dan demokratisasi. 

Ketika kita dihadapkan dengan istilah keaksaraan, secara umum kerap 

terpersepsikan aktivitas membaca, menulis teks dan berhitung. Namun kini 

masyarakat menggunakan berbagai bentuk ekspresi dan moda keaksaraan 

dalam berkomunikasi. Pemahaman keaksaraan mulai mengarah pada 

kemampuan berbagi makna melalui sistem berbagai simbol seperti dalam 

bentuk teks, gambar statis maupun bergerak, disain grafis, suara, musik, dan 

interaktivitas. 

Masyarakat dapat mengakses informasi dari berbagai sumber seperti 

televisi, komputer dan sebagainya, dimana informasi disuguhkan dengan 

berbagai simbol untuk dimaknakan. Namun, terkadang sulit bagi kita untuk 

membedakan simbol-simbol tersebut apakah merupakan ilusi atau realitas, 

bahkan informasi tersebut merupakan fakta atau fiksi. Oleh karena itu, 

masyarakat membutuhkan suatu kecakapan baik dalam memanfaatkan TIK, 

berbagai moda keaksaraan, berpikir kritis, analisis, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

menyusun pesan-pesan kreatif, etis dan mampu bekerjasama. 

Pemerolehan kecakapan tersebut membutuhkan aktivitas pembelajaran 

khususnya nonformal dan informal. 

Berbagai istilah digunakan dalam kerangka aktivitas pembelajaran 

tersebut, mulai dari keaksaraan informasi, media, visual, digital dan TIK. 

Masing-masing peristilahan dibedakan dalam konteks, perspektif, dan 

segmentasi fokus kecakapan. Namun terdapat esensi aktivitas 

pembelajaran yang pada dasarnya sama, dimana terdapat lima elemen 

kompetensi yang menjadi satu rangkaian konstelasi, yakni elemen 

kompetensi akses, analisa dan evaluasi, mengkreasi, merefleksi, dan 
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bertindak. Bila divisualisasikan kelima elemen tersebut nampak sebagai 

berikut. 

 
 

Gambar 6.3 Elemen 

Pembelajaran 

Kelima elemen kompetensi tersebut saling mendukung dalam 

kera/igka spiral pemberdayaan, mendukung partisipasi aktif masyarakat 

dalam   pembelajaran   sepanjang   hayat  melalui   proses  baik   

ketika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mengkonsumsi maupun mengkreasi pesan, informasi dan pengetahuan 

Pendekatan ini konsisten dengan pendidikan konstruktivis yang diusung oleh 

Paolo Freire (1968). Pada elemen akses, masyarakat diharapkan mampu 

menjangkau dan menggunakan perangkat TIK dan multimoda keaksaraan 

serta saling berbagi informasi secara tepat dan relevan. Masyarakat setelah 

mampu mengakses pesan dalam informasi yang diterima, mereka harus 

mampu memahami dan berpikir kritis untuk menganalisa kualitas, kredibilitas, 

pokok pandang. kejujurannya maupun pertimbangan dampak potensial atau 

konsekuensi informasi. Berikutnya, masyarakat menyusun atau 
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mengembangkan muatan respon secara kreatif, percaya diri, dengan 

bertanggungjawab dan teknik komposisi yang tepat. Masyarakat menerapkan 

prinsip-prinsip etika, dan tanggung jawab sosial secara reflektif ketika 

mengkomunikasikan muatan pesan. Kemudian masyarakat pun mampu 

bertindak baik secara individu maupun kolaboratif untuk berbagi pengetahuan 

dan berpatisipasi dalam memanfaatkan pengetahuan bagi masyarakat. 

2. Setting Pendidikan Multikeaksaraan Berbasis TIK 

Sejak memasuki abad baru, para pengusung pendidikan 

multikeaksaraan telah memposisikan pemenuhan kelima elemen kompetensi 

multikeaksaraan berbasis TIK menjadi gerakan yang memberikan dukungan 

bagi semua lapisan masyarakat. Bahkan dari berbagai pengembangan model 

pendidikan multiliterasi yang dilakukan seperti bagi masyarakat minoritas 

(baik anak-anak, orang dewasa dan keluarga) memungkinkan mendapatkan 

manfaat positif, begitu pula bagi komunitas berkebutuhan khusus, bahkan 

bagi para lansia (Kaiser Family Foundation, 2010). Namun walaupun gerakan 

tersebut memiliki kemanfaatan positif belum dapat secara luas dijangkau oleh 

setiap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

masyarakat. Realitas ini membutuhkan suatu koordinasi di tingkat 

negara dalam kerangka investasi SDM dan pembelajaran sepanjang 

hayat di era globalisasi. 

Strategi kemitraan antara keluarga, kelompok belajar, satuan 

penyelenggara PNFI, LSM dan pemerintah dapat membantu 

mengembangkan gerakan pendidikan multikeaksaraan, dengan 

mempertimbangkan konteks dimana pembelajaran dilakukan. Seperti 
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pada kelompok belajar keaksaraan keluarga, kompetensi 

multikeaksaraan dapat dipelajari baik dalam satu keluarga maupun lintas 

keluarga dengan memanfaatkan program belajar yang dikemas 

memanfaatkan sarana TIK yang ada di rumah. Dengan tingkat pelibatan 

orang tua yang efektif dengan anggota keluarga serta memberikan 

dorongan untuk mengikuti program hingga tuntas. 

Kemudian bagi kelompok belajar kesetaraan atau komunitas 

remaja, mereka dapat memanfaatkan pembelajaran multikeaksaraan 

sekaligus untuk meningkatkan kapasitas akademis mata pelajaran. 

Mereka dapat belajar untuk menggunakan database online, lab virtual 

dan paket tutorial multimedia yang terkait pada pokok bahasan pada 

    matapelajaran,    kemudian    dilibatkan    dalam    mengerjakan    

tugas 

 

 sistematis secara kolaboratif. Para remaja dapat diberikan pula peluang "I 

untuk menganalisis secara kritis pesan-pesan dari media baik TIK |    

maupun tradisional, dan mereka pun mengkreasi sendiri pesan-pesan 

    yang menunjukkan identitas maupun aspirasi terhadap berbagai realitas 

 

2    masyarakat. 

Wahana taman baca masyarakat pun dapat dimanfaatkan untuk 

pembelajaran multikeaksaraan yakni dengan melengkapi sumber pustaka 
digital yang menjadi bahan pembahasan mulai dari mengakses  fokus 
kiformasi hingga pengolahan respon atas informasi. Bahkan  konteks ini 
pun dapat diperluas kemanfaatannya dalam lingkup aktivitas 

"HO" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di balai belajar bersama, komunitas dalam balai memungkinkan 
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mendapatkan akses informasi publik dari sumber-sumber media TIK yang 

menjadi fokus pembelajaran, dan mereka pun mampu memproduksi 

informasi dengan memanfaatkan media TIK yang ada di balai sebagai 

bahan dokumentasi dan pembelajaran. Dari berbagai seting peluang 

pembelajaran multikeaksaraan ini memungkinkan seluruh elemen 

kompetensi dapat dikembangkan secara bertahap dan dinamis pada 

segenap warga belajar. 

Dalam proses pembelajaran multikeaksaraan berbasis TIK para 

pendidik dapat memanfaatkan berbagai moda keaksaraan yang difasilitasi 

dalam perangkat TIK. Dengan dukungan kreatifitas pendidik, peluang 

tercapainya kompetensi bagi warga belajar dapat mewujud dengan 

memanfaatkan e-book, website, koran digital, blog, berbagai games dan 

sebagainya. Walaupun para pendidik masih tetap memungkinkan 

memanfaatkan moda keaksaraan non TIK dan mereka pun dapat 

memberikan wahana pembelajaran informal dalam bentuk pembelajaran 

mandiri dalam konstruksi program pembelajarannya. Dapat diidentifikasi 

berbagai moda keaksaraan dalam perangkat 

TIK yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran multikeaksaraan 

seperti menggunakan perangkat/mesin pencari, teks elektronis, 

tayangan audio-video, media jaringan sosial, telekonferensi, chafing,  

simulasi, dan game. Berbagai moda keaksaraan dalam perangkat TIK  

tersebut dapat dikemas menjadi berbagai pola pembelajaran seperti  

yang teridentifikasi sebagai berikut:  

O Kumpulan koleksi informasi  

Pembelajaran dengan aktivitas mengumpulkan berbagai informasi   
dan  dokumen  akan  membantu  warga  belajar untuk  mengelola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

memilih media, dan merefleksikan pada keputusan yang ada dalam 

informasi tersebut. Selain memberikan peluang bagi mereka untuk 

berbagi lintas koleksi informasi dan membahasnya secara mendalam 
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serta membentuk kesadaran dan kebiasaan dalam mengakses ragam 

sumber informasi; 

© Pemanfaatan mesin pencari dan strategi penilaian informasi Pembelajaran  

dengan  aktivitas  menemukan,   mengevaluasi,  dan berbagi konten dari 

berbagai sumber membantuk warga belajar mengeksplorasi  berbagai  

sumber informasi,   Pemangaatan  mesin pencari secara strategis dan tepat 

membantu warga belajar memilah dan memilih kualitas dan relevansi 

informasi maupun pengetahuan yang dibutuhkan. O Membaca, menyimak 

dan membahas multimoda keaksaraan Warga    belajar    secara    aktif    

menginterpretasikan    multimoda keaksaraan     untuk     mendapatkan     

perspektif,     gagasan     dan pengetahuan yang mendasarinya dan 

mencari relasi alternatif untuk p       meresponnya.   Aktivitas dengan 

berdialog dan saling berbagi akan 

1 membantuk memahami dan menumbuhkan apresiasi bagi warga 

.o       belajar. 

2 © Analisis mendalam multimoda keaksaraan 

 Pola pembelajaran ini reiatif digunakan dalam menguji secara cermat  

hakikat multimoda keaksaraan yang terkontruksi menjadi pokok .H,       

bahasan.  Warga belajar difasilitasi untuk aktif bertanya secara kritis 

dan menguji beberapa konten maupun konteks informasi dan isu yang 

dibahas. 

   © Perbandingan lintas media 

       Para    warga    belajar    difasilitasi    untuk    

membandingkan   dan   membedakan dua atau   lebih informasi dari 

multikeaksaraan pada 
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fokus bahasan yang sama. Mereka menguji konten, bentuk, orientasi. 

perspektif  dan   gaya   khas   penyampaian   informasi.   Aktivitas   

ini ditujukan untuk mengembangkan kecakapan berpikir kritisnya dan 

produksi informasi dalam setiap media. © Bermain peran dan simulasi 

Para warga belajar dilibatkan secara aktif dalam permainan (baik yang 

diprogramkan secara virtual maupun memanfaatkan modakeaksaraan 

lainnya) untuk meningkatkan imajinasi, kreativitas, dan kecakapan membuat 

keputusan diantara berbagai pilihan dan konsekuensi. © Komposisi 

multimedia 

Aktivitas para warga belajar difasilitasi untuk monyusun pesan/informasi 

dengan menggunakan kombinasi aksara teks, citra, suara, efek khusus, 

dan interaktivitas yany diarahkan kepada sasaran dalam suatu konteks 

khusus dengan fokus orientasi fertentu. Mereka dapat secara kolaborasi 

dan berbagi pengetahuan untuk meramu kreativitas dan respon yang 

mendalam terhadap objek bahasannya. 

Berdasarkan pola pembelajaran di atas nampak bahwa proses belajar 

multikeaksaraan temyata tidak tergantung pada satu modakeaksaraan 

tertentu, tapi senantiasa melibatkan elemen variasi konten, andragogi dan 

perangkat TIK. Dan konteks pembelajarannya pun dapat dalam nuansa 

hiburan/bermain, persuasi maupun penyampaian konten informasi. Akhirnya 

pula bahwa proses pembelajaran dapat diarahkan pada lintas disiplin, ragam 

bidang atau latar belakang dan seting baik formal, nonformal maupun 

informal. 

Selanjutnya, pembelajaran multikeaksaraan berbasis TIK, 

sesungguhnya tidak terlalu tergantung pada perangkat TIK, tapi yang vital   

adalah   interaksi   antara   pendidik   dan   peserta   didiklah   dalam 
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mewujudkan   pencapaian   kompetensinya.   Bahkan   ragam   

bentuk kehadiran pendidik yang dapat dilakukan secara langsung baik 

dengan tatap muka maupun melalui alat telekonfrensi, maupun tidak 

langsung dapat mengaktualisasikan layanan pendampingan dalam proses 

belajar. Dengan demikian penataan iklim belajar menjadi faktor yang perlu 

dipertimbangkan dalam prosesi pembelajaran multikeaksaraan. Dalam 

penyusunan  strategi  pembelajaran  multikeaksaraan  perlu  kerangka 

model agar dapat menjadi acuan dalam aplikasinya.  Salah satu model 

yang   relatif   efektif   dan   teruji   dalam   pelaksanaan   

pembelajaran multikeaksaraan digunakanlah kerangka strategi 

pembelajaran bauran atau kerap disebut blended learning strategy. 

 

Evolusi strategi pembelajaran dalam kaji-aksi Andragogi terus 

mengalami berbagai perkembangan. Sejak era klasik, strategi 

pembelajaran yang sangat bergantung pada narasumber individual 

dengan kualifikasi kepakaran dan kebijaksanaan tertentu memberikan 

pembelajaran secara tatap muka, baik secara individual maupun 

kelompok. Dalam strategi pembelajaran tersebut berpeluang 

memanfaatkan berbagai moda keaksaraan baik yang berada pada 

segenap dirinya hingga lingkungan sekitarnya. 

Kini,  strategi  pembelajaran  bauran  telah  meningkat frekuensi 

a penggunaannya dalam lingkup pendidikan masyarakat. Rooney (2003) 1 

menegaskan bahwa strategi tersebut menjadi salah satu tren utama M dalam 

industri pembelajaran masyarakat di abad 21. Kecenderungan ini £ akan 

semakin masif menurut Elliot Masie (2002) karena perkembangan | perspektif 

Andragogis yang menegaskan bahwa setiap orang belajar ^    tidak dengan 

moda tunggai.   Masie menegaskan kembali bahwa kita 
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adalah insan pembelajar bauran (blended learners species). Dengan demikian 

setiap orang memadukan berbagai macam aksara, media hingga metoda 

belajar yang khas dalam setiap konteks pembelajaran dan konten yang 

dipelajari. Seperti kerapkali kita menyukai saling berbicara dalam membahas 

dari apa yang kita baca (teks), atau sebaliknya kita lebih banyak membaca 

(teks) tentang sesuatu yang telah kita lihat di web atau dengar dari rekan kita. 

Masie memaparkan bahwa prosesi pembelajaran konvensional 

sesungguhnya secara tidak sadar berpeluang menggunakan strategi bauran. 

Bagi instruktur yang baik, kerap menggunakan kombinasi berbagai moda 

seperti audio melalui penuturan cerita, dengan teks tertulis, menggunakan 

visualisasi grafik yang digambarkan di papan tulis, dan proses interaksi 

peserta didik dengan berbagai penugasan yang diberikan. 

Selanjutnya, konsepsi strategi pembelajaran bauran diidentifikasi 

definisinya oleh Graham, Allen dan Ure (2003) dari berbagai pendapat para 

pakar menjadi tiga kelompok makna, yakni: © pengkombinasian berbagai 

moda keaksaraan dalam pembelajaran 

(Bersin & Associates, 2003;  Orey,  2002; Singh & Reed, 2001; 

Thomson, 2002); © pengkombinasian berbagai metoda pembelajaran 

(Driscoll,  2002; 

House, 2002; Rossett, 2002); dan © pengkombinasian pembelajaran 

berbasis tatap muka konvensional 

dengan TIK (Reay, 2001; Rooney, 2003; Sands, 2002; Ward & LaBranche, 

2003; Young, 2002). Stragtegi pembelajaran bauran merupakan bagian dari 

pemusatan dua pola pembelajaran. Disatu sisi, kita dapat simak masih 

dipertahankannya pola tatap muka secara konvensional, disisi lainnya 
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pola belajar bermediasi TIK telah  mulai dipadukan dalam interaksi 

pembelajaran. 

Dasar teori yang melandasi strategi pembelajaran bauran 

dikembangkan oleh Ruth Colvin Clark (2010). Beliau menegaskan bahwa 

terdapat perbedaaan cara mengelola muatan pembelajaran dalam strategi 

pembelajaran bauran terutama dalam komponen aktivitas seperti (1) 

pemerolehan informasi (receptive), (2) pemberian penguatan respon 

(directive), (3) pengkonstruksian pemaknaan (penjajakan terbimbing), dan (4) 

pengkaitan berbagai sumber moda keaksaraan dan penugasa/permasalahan 

dalam realitas nyata (eksploratori). Keempat komponen aktivitas inilah yang 

menjadi sumber fokus bagaimana kombinasi moda keaksaraan dapat 

dilakukan. Bila direntangkan dalam suatu garis kontinum maka bentuk 

visualisasi dari ragam komponen aktivitas dalam strategi pembelajaran 

bauran adalah sebagai berikut. 

(asynchronous
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ased    Performance 
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Gambar 6.4 Strategi pembelajaran 

bauran 

Strategi pembelajaran yang difasilitasi dengan kombinasi efektif dari 

beragam moda keaksaraan, gaya belajar, moda media dan metoda 
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pembelajaran, serta menerapkannya dalam suatu lingkungan belnj.-ir 

yang sangat interaktif merupakan strategi pembelajaran bauran. 

Tapi relatif tidak ada formulasi yang paling tepat bagi penggunaan 

teknologi dalam strategi pembelajaran bauran. Hal ini terjadi karena 

adanya keragaman dalam kontruksi konten pembelajaran, tujuan 

pembelajaran dan profit para pembelajar. Dengan demikian intinya 

tergantung pada analisis tentang karakteristik pembelajar, tingkat 

pemahaman maupun kompetensi awalnya, konteks lingkungan 

pembelajar, dan sumberdaya yang tersedia. 

Mengapa sebaiknya menggunakan strategi pembelajaran bauran 

dalam pendidikan multikeaksaraan? Ada beberapa alasan penggunaan 

strategi tersebut oleh para pendidik, instruktur, tutor dan bahkan oleh 

peserta didik. Osguthorpe dan Graham (2003) telah mengidentifikasi 

enam alasan pemilihan strategi bauran yakni (1) pengayaan andragogis, 

(2) akses pengetahuan, (3) interaksi sosial, (4) kemudahan 

penggunaan, (5) efektivitas biaya, dan (6) mudah dimodifikasi. Namun 

identifikasi ini setelah dilakukan pengujian empiris oleh Graham, Allen, 

dan Ure (2005) ditemukan bahwa tiga alasan utama penggunaan 

strategi pembelajaran bauran yakni (1) pengayaan efektivitas 

andragogis, (2) peningkatan fleksibilitas dan akses, dan (3) peningkatan 

efektivitas biaya. Ketiga alasan tersebut yang hingga saat ini menjadi 

fokus pengembangan dan kajian dari strategi pembelajaran bauran pada 

pendidikan multikeaksaraan. I 

Penggunaan strategi pembelajaran bauran berpeluang dapat « 

diterapkan ketika para pendidik dan pembelajar peka dengan adanya .a, 

kekuatan dan kelemahan dari kontinum strategi pembelajaran, baik yang •§ 

konvensional murni tatap muka dengan strategi yang dimediasi ^ teknologi. 

Kedua kutub strategi pembelajaran inilah yang kerab akan I dikombinasikan 

dalam penerapan pembelajaran bauran, seperti upaya   
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mencari sinergi diantara keduanya. Oleh karena itu menurut Charles Tv. 

Graham (2008) para praktisi strategi pembelajaran bauran hendaknya 

secara bijak mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kontinum strategi 

pembelajaran dalam menetapkan pola kombinasi dalam pembelajaran 

bauran, sebagai berikut: 

Strategi pembelajaran   strategj  pembelajaran 
konvensional      tatap   bermediasi teknologi 
muka  __  

 Kekuatan                 O relasi           
alamiah 

O fleksibihtas, 
 manusia,       

mudah 

pembelajar       dapat 
 menjalin             

dan 

menyesuaikan 

 mengembangkan rentang   ruang   dan 
 interaksi sosial; waktu   belajar  yang 
 O spontanitas, diinginkannya 

 memungkinkan © partisipasi, 
 menjalin    rangkaian pembelajar  dapat 
 gagasan        

secara 

berpeluang 
 kontekstual. berpartisipasi   dalam 

berbagai  rentang ruang 
dan waktu O pendalaman 
refieksi, pembelajar  
lebih memiliki  banyak 
waktu  untuk merefleksi     
dengan 
mempertimbangkan dan   
memperhatikan maupun   
mengulang 

 4 objek yang dipelajari. 

 Kelemahan              6 partisipasi © Berpeluang    adanya 

 pembelajar terbatas penundaan      
dalam  khususnya bila ada penuntasan 

 pihak yang lebih pembelajaran 

 mendominasi, selain (kendala  akses, 

                     itu sangat kurangnya komitmen, 
 tergantung       pada dan  tidak mampu 

 waktu tatap muka, meng-update secara 
 © keterbatasan   waktu langsung) 
 yang               relatif 10 Relatif impersonal 
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Kapasitas 

m
embatasi 
pendalaman fokus 
bahasan. 

yang 
rendah 
dengan 

konvensional. 

Konsep pembelajaran bauran berakar pada gagasan bahwa belajar 

bukan hanya peristiwa satu kali - belajar adalah suatu proses yang 

berkesinambungan Harvey Singh (2003). Dengan demikian dalam proses 

pendidikan multikeaksaraan yang menerapkan strategi pembelajaran bauran 

yang selaras dengan paradigma pendidikan keaksaraan secara global yang 

kini telah mengalami perluasan makna. Pendidikan keaksaraan saat ini bukan 

hanya berkutat pada masalah kesenjangan kecakapan membaca, menulis dan 

berhitung, tetapi hal itu juga menyangkut kecakapan-kecakapan tertentu dan 

penguasaan keterampilan praktis yang kontekstual dan selaras dengan 

perubahan peradaban manusia yang melahirkan konsekuensi logis tentang 

adanya tuntutan-tuntutan baru terhadap setiap individu. Problem seperti ini 

akan menciptakan kesenjangan yang hanya bisa dijembatani oleh pendidikan, 

khususnya pendidikan non formal. Pendidikan keaksaraan sebagai bagian 

yang tak terpisahkan dalam dunia pendidikan nonformal ini pun tidak terlepas 

dari tugas dan fungsinya yaitu sebagi pelengkap (suplemen), penambah 

(komplemen), dan pengganti (subtitusi) yang tercipta dari suatu sistem 

pendidikan secara menyeluruh. 

Pengalaman pembelajaran yang dapat diterapkan secara efektif dengan 

konsepsi di atas salah satunya relatif menggunakan pendekatan disain 

kognitif.   Pendekatan ini berupaya memposisikan empat bentuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategi pembelajaran 
konvensional tatap muka 

Strategi  pembelajaran 
bermediasi teknologi 

yang akan 

berdampak       
pada tingkat       
kepuasan 

dari 

cenderung 
dibanding 
strategi 
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dalam   melakukan   kombinasi   moda   keaksaraan   dalam   

komponen pembelajarannya. Kombinasi tersebut dapat berbentuk: 

Informasi Keaksaraan 

Media 

Gambar 6.5 

Desain Kognitif 

O Pembauran  informasi   keaksaraan   baik jenis  informasi   
maupun 

muatan orientasi pembelajarannya, O Pembauran    dari    sisi    

ragam    strategi,    taktik,    dan    aktivitas 

pembelajai^, O Pembauran dari berbagai ragam tipe 

media; dan O Pembauran model sistem pengajaran. 

Pola kombinasi moda keaksaraan berpeluang sangat beragam. 

Seperti yang divisualisaslkan sebagai berikut. 
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CSTJMBT       SfcauUMmi Gambar 

6.6 Kombinasi Moda Keaksaraan 

Untuk memudahkan kompleksitas dari ragam kombinasi yang 

metibatkan dua atau lebih bentuk kombinasi, maka Josh Bersin (2004) 

melakukan identiftkasi bentuk-bentuk aktivitas pembelajaran yang dapat 

dikombinasikan yakni: O Pengajaran yang dipimpin langsung tutor/instruktur 

o Tatap muka klasikal 

o Presentasi pakar 

o Kunjungan lapangan 

o Praktikum di laboratorium 

o Pengamatan 

o Mentoring dan coaching © 

Pembelajaran mandiri 

o Penugasan membaca sumber wacana 

o Analisis kasus 

o Menyimak rekaman audio-video 

o Pembelajaran berbasis aksi O Pembelajaran jarak jauh 

(bukan berbasis internet) 

o Siaran televisi 
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o  Pembelajaran via telepon  

o Video tutorial O Aktivitas pem^elajaraftstota&ntte 

(langsong) 

o  PembeJajaj îVlrftjal (seperti perangkat webcast; tv streaming, 

radio stream Kolaborasf ,ermeeting, 

coaching ortnne-ui 

o Kelompok belajar virtual ; 

o Pesan singkat dan obrolan online (chating) O 

Aktivitas pembelajaran asinkronuV(beftas waktu) 

o Pelatihan berbasis web 

o Simulasi virtual 

o Sistem pendukung kinerja berbasis elektronik 

p Jaringan kelompok diskusi 

o  Portal intranet 

Selanjutnya, suatu langkah terbaik urjtuk memahami opsi 

pembelajaran bauran adalah dengan mencermatinya pada pola kombinasi 

konteksnya baik ruang maupun waktu. Pola tersebut dapat dikategorikan 

sebagai berikut: 

.. 

Sinkronus-Vir

tual 
; (ruang beda & 

waktu 

W 

Asinkronus 

-Virtual 
E 

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinkronus 

-Fisik 

(ruonc 

[l 
soma 

waktu beda} 

, Gambar. 6.7 

Kategori proses pembelejaran 
I 
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Berdasarkan pola kombinasi di atas nampak bahwa moda 

keaksaraan berpeluang dikombinasikan dalam aktivitas pembelajaran 

sinkronus dan asinkronus. Pola tersebut bila dipadukan dengan bentuk 

aktivitas pembelajaran yang telah teridentifikasi oleh Josh Bersin maka 

dapat disinergikan dengan alternatif sebagai berikut: 

Tempat Berbeda 

O^lfernbalajaran    virtual 

(%|ertj.:t. /.perangkat 

webcast: tv' streaming, 

radio^rrlln&T.: 

O Kolaborasi        

online, 

seperti  

pembelajaran,  

meeting,        coaching 

   online tiil. 

   © Kelompok        beiajar 

  virtual 
  1 © Pesan    singkat   dan 

  i     obrolan              
online   i     (chating) 

  O Pelatihan       berbasis 

!   web 
: O Praktikum di © Sistem       

pendukung Waktu Berbeda laboratorium  kinerja           
berbasis  0 Mentoring dan elektronik 

 coaching  © Jaringan      kelompok 
diskusi © Portal intranet 

•2
, 

Terapan praktis dari sinergi aktivitas pembelajaran di atas dapat  

dikembangkan alternatif contoh alur aktivitas pembelajaran  

multi keaksaraan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempat Sama 

© Tatap muka klasikal j 
© Kunjungan

 
I 

lapangan I 

Waktu Sama 
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6ambar6.8 Alur Aktivitas 

Pembelajaran 

5. Kerangka Disain Pembelajaran Multikeaksaraan berbasis 

Implementasi strategi pembelajaran bauran dalam pendidikan 

multikeaksaraan tidak lepas dari dukungan eksternai seperti lingkungan 

belajar yang kohesif. Menurut Kaye Thome, dalam bukunya Blended 

Learning: How to integrate online and traditional learning (2003), 

memaparkan faktor lingkungan yang kohesif merupakan faktor utama dalam 

mengelola kombinas  ̂ moda keaksaraan. Pengelolaan kombinasi tersebut 

membutuhkan suatu alur proses bagaimana pengetahuan diciptakan melalui 

perubahan bentuk pengalaman. Pengetahuan diakibatkan oleh kombinasi 

pemahaman dan mentransformasikan pengalaman dari interaksi moda 

keaksaraan yang distimulasikan. 

Kaye Thorne memberikan rujukan pada pemikiran David Kolb tentang 

model pembelajaran berbasis pengalaman atau Experiencial Learning.   

Model ini memiliki'lima langkah utama setiap insan dalam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

menggali pengalamannya sebagai aktivitas pembelajaran, dimulai 
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dengan melakukan (do), refleksikan (reflect) dan kemudian terapkan 

(apply). Jika dielaborasi lagi maka akan terdiri dari lima langkah, yaitu mulai 

dari proses mengalami (experience), berbagi (share), analisis pengalaman 

tersebut (proccess), mengambil hikmah atau menarik kesimpulan 

(generalize), dan menerapkan (apply). Begitu seterusnya kembali ke fase 

pertama, alami. Siklus ini sebenamya tidak pemah berhenti. Visualisasi dari 

kelima langkah tersebut dapat dilihat berikut ini. 

 

Gambar 6.9 Siklus Desain 

Pembelajaran 

Masing-masing tujuan dari rangkaian-rangkaian tersebut kemudian 

muncullah langkah-langkah dalam proses pembelajaran, yaitu: 

Concrete experience (feeling): Belajar dari pengalaman-pengalaman 

yang spesifik. Peka terhadap situasi 

Reflective observation (watching): Mengamati sebelum membuat suatu 

keputusan dengan mengamati lingkungan dari perspektif-perspektif 

yang berbeda. Memandang dari berbagai hal untuk memperoleh suatu 

makna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Abstract conceptualization (thinking): Analisa logis dari 
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gagasan-gagasan dan bertindak sesuai pemahaman pada suatu 

situasi. 

O Active experimentation (doing): Kemampuan untuk melaksanakan 

berbagai hal dengan orang-orang dan melakukan tindakan 

berdasarkan peristiwa. Termasuk pengambilan resiko. 

Selanjutnya, Jared M. Carmen (2005) memaparkan bahwa strategi 

pembelajaran    pembauran   dapat   secara   efektif   dilakukan   

bila 

memperhatikan lima kunci terapannya. Kelima kunci tersebut adalah: 

O Live Event 

Pembelajaran langsung atau tatap muka (instructor-led instruction) secara 

sinkronous dalam waktu dan tempat yang sama (classroom) ataupun waktu 

sama tapi tempat berbeda (seperti virtual classroom). Bagi beberapa orang 

tertentu, pola pembelajaran langsung seperti ini masih menjadi pola utama. 

Namun demikian, pola pembelajaran langsung inipun perlu didesain 

sedemikian rupa untuk mencapai tujuan sesuai kebutuhan. Pola ini, juga bisa 

saja mengkombinasikan teori behaviorisme, kognitivism dan konstructivism 

sehingga terjadi pembelajaran yang bermakna. •2    O Self-Paced Learning 

|        Yaitu mengkombinasikan dengan pembelajaran mandiri 

(self-paced J        learning) yang memungkinkan peserta belajar belajar 

kapan saja, %        dimana saja dengan menggunakan berbagai konten 

(bahan belajar) |        yang dirancang khusus untuk belajar mandiri baik 

yang bersifat text-J"       based maupun multimedia-based (video, animasi, 

simulasi, gambar, £        audio, atau kombinasi dari kesemuanya). Bahan 

belajar tersebut, i        dalam konteks saat ini dapat didelivered secara 

online (via web s        maupun via mobile device dalam bentuk: streaming 

audio, streaming I        video,'e-book, dll) maupun offline (dalam bentuk 

CD, cetak, dll). 

O Collaboration 
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Mengkombinasikan kolaborasi, baik kolaborasi tutor/instruktur, maupun 

kolaborasi antar warga belajar yang kedua-duanya bisa lintas kelompok 

belajar. Dengan demikian, perancang blended learning harus meramu 

bentuk-bentuk kolaborasi, baik kolaborasi anatar teman sejawat atau 

kolaborasi antar warga belajar dan tutor/instruktur melalui perangkat 

komunikasi yang memungkinkan seperti chatroom, forum diskusi, email, 

website/webblog, listserv, mobile phone. Tentu saja kolaborasi diarahkan 

untuk terjadinya konstruksi pengetahuan dan keterampilan melalui proses 

sosial atau interaksi sosial dengan orang lain, bisa untuk pendalaman 

materi, problem solving, project-based learning, dan sebagainya. 

O Assessment 

Tentu saja, dalam proses pembelajaran jangan lupakan cara untuk 

mengukur keberhasilan belajar (teknik assessment). Dalam pembelajaran 

bauran, perancang harus mampu meramu kombinasi jenis assessmen baik 

yang bersifat tes maupun non-tes, atau tes yang lebih bersifat otentik 

(authentic assessment/portfolio) dalam bentuk project, produk dan 

sebagainya. Disamping itu, juga pelru mempertimbangkan ramuan antara 

bentuk-bentuk assessmen online dan assessmen offline. Sehingga 

memberikan kemudahan dan fleksibilitas peserta belajar mengikuti atau 

melakukan assessmen tersebut. 

O Performance Support Materials 

Ini bagian yang juga jangan sampai terlupakan. Jika kita ingin 

mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka dalam kelompok 

belajar dan tatapmuka virtual, berbagai sumber daya untuk mendukung hal 

tersebut siap atau tidak, ada atau tidak. Bahan belajar disiapkan dalam 

bentuk digital, apakah bahan belajar tersebut dapat diakses oleh peserta 

belajar baik secara offline (dalam bentu CD, MP3, DVD, dll) maupun 

secara online (via website resemi tertentu). Atau, jika pembelajaran online 

dibantu dengan suatu Learning/Content Management System (LCMS), 

pastikan juga bahwa aplikasi sistem ini telah terinstal dengan baik, mudah 

diakses, dan lain sebagainya. 
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AB 

Realitas Peluang Pendidikan 

Multikeaksaraan 

1. Kesimpulan 

Realitas yang terjadi di masyarakat dalam perspektif ilmu pendidikan 

telah dibahas dari mulai bab pertama hingga bab terakhir. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa kebutuhan akan inovasi pendidikan dalam upaya 

mengembangkan komunitas masyarakat harus segera dilaksanakan. Dan 

kini, konsep pendidikan multikeaksaraan dapat menjadi salah satu 

alternatif bagi terlaksananya upaya pengembangan 

tersebut. 

Dalam bab terakhir ini, kami akan menampilkan beberapa gagasan 

yang dapat dijadikan rekomendasi bagi pemegang kebijakan untuk 

membuat suatu regulasi yang mendukung program pengembangan 

masyarakat. Rekomendasi ini juga dapat menjadi landasan ilmiah bagi 

pengembangan inovasi dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan 

masyarakat. Segala   pihak   yang   terkait   dalam   program   

pengembangan masyarakat  seperti;   Departemen  Penddikan,  

kementerian  Kominfo, lembaga   tinggi   negara,   akademisi,   

hingga   organisasi   masyarakat diharapkan mampu bekerja sama 

antara satu dengan lainnya dan 
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secara sinergis membuat sebuah program yang efektif dan efisien bagi 

perkembangan masyarakat Indonesia. 

Namun perlu diingat bahwa program tersebut harus mencangkupi 

kebutuhan masyarakat akan keaksaraan jenis baru, khususnya 

keaksaraan teknologi. Memasuki abad-21 tuntutan publik akan sebuah 

kapasitas dalam hal teknologi akan semakin meningkat. Pendidikan 

multikeaksaraan berperan besar mendukung tercapainya tujuan tersebut 

dengan penyesuaian terhadap kultur masyarakat yang berbeda-beda 

karakter. 

Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD), sebuah lembaga studi yang berpusat di Kanada melakukan 

sebuah riset mengenai keaksaraan di abad 21 yang dipenuhi 

perkembangan teknologi dan informasi. Fenomena ini sebagai jalan 

keluar setelah beberapa ilmuan sepakat bahwa pemaknaan keaksaraan 

telah berkembang lebih dalam lagi sesuai perkembangan zaman. 

OECD memaparkan tentang pemaknaan keaksaraan yang tidak 

didefinisikan sebagai melek huruf semata. Lebih dari itu, mereka 

menitikberatkan pada kemampuan menggunakan informasi untuk 

difungsikan dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam bidang 

ekonomi. 

Badan dunia, UNESCO bahkan berpendapat, seharusnya makna 

keaksaraan tidak dipersempit hanya dengan 'menulis dan membaca' 

saja, konsepnya harus lebih luas dan berkembang untuk merespon 

perubahan pola komunikasi yang makin berkembang. Dalam laporan 

tersebut, UNESCO sendiri mendefinisikan keaksaraan sebagai 

kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, membuat, 

berkomunikasi dan menghitung dengan menggunakan cetak dan bahan     

 

tertulis yang terkait dengan berbagai konteks.  
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Keaksaraan melibatkan kontinum pembelajaran dalam 

memungkinkan individu untuk mencapai tujuan serta mengembangkan 

pengetahuan dan potensinya dan berpartisipasi penuh dalam komunitas 

serta masyarakat luas. 

Kontinum pembelajaran menjadi kata kunci utama dalam proses 

perkembangan ini. Informasi yang menjadi materi ajar kini banyak 

tersedia secara bebas di media-media yang berbasiskan teknologi 

informasi. Siapapun pihak yang mengkonsumsinya akan memiliki 

kesempatan untuk mengembangkan pola pikir dan kapasitas ilmu 

pengetahuannya. 

Akan tetapi, negf3ri ini masih terlampau jauh dalam mencapai target 

yang dituju mongingat banyaknya permasalahan internal dalam hal 

kualitas sumber daya manusia yang masih terbilang rendah. Untuk 

mencapai level negara maju_secara kualitas SDMJndonesia masih harus 

menuntaskan beberapa permasalahan klasik yang hingga hari ini belum 

selesai, seperti putus sekolah dan tingginya angka buta aksara. 

Tahun ini, jumlah warga Indonesia yang masih belum bisa menulis 

dan membaca masih tersisa 8,3 juta orang atau sekitar 4 persen dari 

jumlah populasi yang berjumlah 234 juta jiwa.1 Angka ini tidak jauh 

berbeda dengan data yang dirilis oleh Dirjen Pendidikan Nonformal dan 

Informal, Kementerian Pendidikan Nasional yang menyebutkan, angka 

buta aksara pada tahun 2010 mencapai 8,4 juta jiwa. Sekitar 65 % atau 

5,46 juta jiwa di antaranya adalah perempuan usia di atas 40 tahun. 

Jumlah tersebut masih terlampau tinggi bila dibandingkan dengan 

program Departemen Pendidikan Nasional, yang menargetkan tingkat 

buta huruf pada tahun 2009 hanya tersisa 7,7 juta orang. Ini berarti 

    masih ada jutaan orang yang belum mencapai taraf literate dasar yang 

.1    menjadi pra syarat utama dalam program pengembangan masyarakat. 
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Penguasaan aksara dasar menjadi hal yang mutlak dan esensial, sebab 

kemampuan ini akan menentukkan berhasil atau tidaknya seseorang 

.menguasai keaksaraan lain yang lebih beragam. 

Jika mengacu pada pemahaman tentang keaksaraan yang semakin 

berkembang, kami berani memberi menyimpulkan bahwa hampir sebagian 

masyarakat Indonesia mungkin masih tergolong dalam buta aksara, baik buta 

aksara dasar ataupun buta multiaksara. Buta multiaksara di sini lebih 

ditekankan pada kemampuan mengadaptasi teknologi komunikasi sebagai 

sarana pembelajaran dan pengembangan masyarakat. 

Alasan ini mengacu pada empat poin utama, yakni; ketersedian, akses, 

mutu, serta kapasitas adaptif. Teknologi memiliki sifat yang aktual dan inovatif 

sedangkan kapasitas masyarakat Indonesia kebanyakan tidak dapat 

bersinergi dengan sifat teknologi itu sendiri. 

Oleh karena sifatnya yang baru, pemerataan mengenai teknologi tidak 

dapat berjalan dengan optimal di seluruh wilayah Indonesia. Masalah 

ketersediaan ini bergantung dari kondisi infrastruktur yang ada di berbagai 

daerah, dan setiap daerah infrastrukturnya berbeda tergantung dari kondisi 

perekonomian masyarakat. Jika infrastrukturnya mendukung, potensi 

ketersediaan jaringan pun akan semakin besar, begitu juga sebaliknya. 

Secara praktis, ini akan berpengaruh terhadap harga akan dibebankan pada 

masyarakat. Jika infrastruktur lengkap tentunya tercapai skala ekonomi yang 

membuat harga bisa ditekan lebih murah. 

Sedangkan untuk masalah akses, mutu, serta kapasitas adaptif menjadi 

ekor masalah dari ketersedian tadi. Jika ketersediaan saja belum jelas dan 

minim, akses, mutu, dan kapasitas adaptif pun akan terjadi demikian. Dan 

perlu diingat juga bahwa kemampuan menerima teknologi baru ini juga harus 

diperkuat dengan penguasaan bahasa 
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mainstream, seperti bahasa Inggris dan Indonesia. Kedua bahasa ini 

menjadi monopoli dalam pengantar komunikasi antar personal, komunitas, 

bahkan antar bangsa sekalipun. 

Keaksaraan dianggap perlu dan menjadi hal yang sangat penting 

posisinya bagi pembangunan sumber daya manusia.  Sumber daya manusia   

yang    berkualitas    merupakan    salah    satu   faktor   kunci 

keberhasilan suatu negara. Maka dari itu, untuk membangun sebuah negara 

yang maju, hal yang harus diperhatikan dengan seksama adalah kualitas SDM 

nya.2 Inilah yang menjadi titik utama strategis rencana pengembangan 

masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Konsep keaksaraan  yang  

telah  berkembang  menjadi  multikeaksaraan  telah menjadi tanda bahwa 

pemaknaan keaksaraan menjadi lebih kompleks lagi. 

| PEMBELAJARJ 

Gambar 7.1 
 
 . Misl pedagogi multikeaksaraan 
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Kualitas sumber daya manusia yang meningkat inilah yang akan turut 

membantu perkembangan masyarakat Indonesia. Mereka akan turut 

berpartisipasi aktif dalam program pembangunan negara dan berkontribusi 

sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Corak bangsa yang 

multikultur tidak akan menjadi penghalang lagi sebab dalam pendidikan 

multikeaksaraan sudah mewadahi materi yang menyinggung soal 

keberadaan. 

Potensi konflik akan diminimalkan dan diolah menjadi sebuah hubungan 

yang kuat antara sesama warga ataupun antara warga dengan pemerintah. 

2. Multikeaksaaran sebaeai Alternatif 

The New London Group, sebuah kelompok diskusi yang terdiri dari para 

akademisi pertama kali menerbitkan konsep multikeaksaraan pada tahun 1996 

di London. Konsep ini mereka kembangkan dan terapkan pada model-model 

pembelajaran masyarakat baik secara formal maupun nonformal. 

Mereka menyadari bahwa realitas yang terjadi di masyarakat mulai 

berubah. Setiap sepuluh tahun sekali, perkembangan masyarakat 

menunjukkan arah yang signifikan dan sistematis. Realitas itu ditandai 

dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat di dunia, hal ini mendorong 

terjadinya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi inilah yang 

memengaruhi sarana belajar yang dikonsumsi orang banyak. Bagi masyarakat 

umum, khususnya yang masih dalam usia sekolah, harus mempelajari semua 

bentuk media secara lebih kritis dan mampu melahirkan gagasan baru dari 

informasi yang telah mereka dapatkan. 
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Kunci dari konsep multiliterasi adalah "Design". Agar mudah 

dipahami, istilah ini akan lebih tepat disebut sebagai rancangan makna. 

Dalam dunia pendidikan, seorang peserta didik memiliki dua peran yaitu 

sebagai penerima rancangan dan pembuat rancangan. Sebagai 

penerima rancangan, peserta didik hanya bertugas menerima informasi 

dan pengetahuan yang diberikan oleh pendidik kepadanya. 

Kenyataan yang sering terjadi di dalam proses pembelajaran 

konvensional adalah peserta didik selalu menjadi penerima tanpa mampu 

bertanya mengapa ia harus menerima hal itu. Konsep seperti ini populer 

disebut sebagai Banking System, di mana peserta didik diibaratkan gelas 

kosong yang hanya tinggal diisi tanpa peduli apa isi gelas dan kapasitas 

gelas tersebut. Pada konsep pendidikan jenis ini, peserta didik dijadikan 

sebagai robot dan menjauhi esensi dasarnya sebagai manusia yang 

selalu berkembang.Hal   inilah   yang   coba   dipecahkan   oleh   

konsep   pendidikan multiliterasi, di mana peserta didik bukan hanya 

sebagai penerima rancangan tapi juga sebagai perancang. Bahkan, pada 

tahap yang lebih jauh mereka diharapkan mampu menata ulang 

makna-makna tersebut sesuai  dengan  konteks  mereka  

masing-masing.   Rancangan  yang dihasilkan bukan hanya melalui 

moda tulisan tekstual tapi juga harus mengkombinasikan  multimoda  

lainnya  seperti;  written,  oral,  visual, audio, gerak, tactile, serta ruang 

atau spasial. Di masa depan peserta didik memiliki tugas besar dalam 

merancang sebuah sistem sosial baru bagi masyarakat. Proses ini 

berlangsung secara terus menerus sesuai dengan perkembangan kognitif 

peserta didik yang terlibat dalam proses pendidikan. 

 

 Sama hal nya dengan yang terjadi di negara-negara maju, seperti 

Inggris, Jepang, dan Amerika Serikat, Indonesia pun mengalami realitas  

perubahan   dalam   tiga   aspek   pokok   yakni;   kehidupan   

personal, 

T66" 
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kehidupan publik, serta kompleksitas pekerjaan. Faktor yang memengaruhi 

adalah kondisi iklim dunia yang makin global, baik dari segi ekonomi, sosial 

budaya, hingga politik. Dan ketiganya saling berhubungan antara satu 

dengan yang lain. Inilah yang akan menjadi alasan kuat mengapa 

pendidikan multiliterasi itu penting diterapkan di Indonesia. 

Indonesia sebenarnya telah lama menyadari bahwa kebutuhan akan 

pendidikan multikeaksaraan amat penting dalam membangun komunitas 

masyarakat. Pemerintah pun sudah membuat beberapa program yang 

terwadahi dalam konsep pendidikan ragam literasi seperti; literasi seni 

budaya, literasi keluarga dalam bentuk "koran ibu", literasi damai, hingga 

literasi media yang kini mulai populer di mata masyarakat. Namun, 

semuanya itu masih belum terkonsepkan secara tuntas mengenai metode, 

sarana, hingga strategi pembelajarannya. Hal inilah yang membuat hasil dari 

pembelajaran tersebut belum berjalan dengan optimal mengingat 

aksesbilitas yang mendukung program itu pun belum sempuma atau bahkan 

tidak ada. 

Ada tujuh macam literasi baru yang merupakan pengembangan dari 

konsep literasi tunggal; literasi teknologi, literasi ekonomi, literasi kesehatan, 

literasi kewarganegaraan, literasi informasi, literasi sosial, dan literasi kritis. 

Pengembangan literasi tersebut sebetulnya masih dapat berkembang lebih 

banyak lagi sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang muncul 

dalam masyarakat. 

Pola pembelajaran yang harus disiapkan ketika ingin membentuk atau 

membangun pendidikan multikeaksaraan adalah dengan memahami 

konten. Setiap peserta didik memiliki latar belakang pemikiran atau basic 

experience yang berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain. Hal 

inilah yang akan menentukkan perbedaan karakter si peserta didik. 
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Maka dari itu, pendidik atau fasilitator tidak bisa secara sembarang 

menentukkan apa, siapa, dan bagaimana peserta didik memahami 

konten. Selama ini pola konvensional yang berlaku terus diberlakukan 

pada peserta didik semisal pola pengajaran yang sering dilakukan di 

kelas-kelas formal. 

Pola inilah yang harus ditinggalkan sebab sudah tidak sesuai lagi 

dengan perkembangan zaman dan sulit diadaptasi oleh konsep 

pendidikan multikeaksaraan. 

Konten yang menjadi materi utama dalam pembelajaran pendidikan 

multikeaksaraan harus dimaknai secara kontekstual oleh masing-masing 

peserta didik supaya mereka dapat memahami benar realitas sosial yang 

terjadi di masyarakat atau lingkungannya. 

Proses penerimaan konten itu akan berlangsung dalam proses 

pembelajaran, setelah itu terjadi peserta didik akan mengintrepestasikan 
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konten yang mereka terima menjadi sebuah pemahaman baru. Proses 

inilah yang disebut sebagai "re-desain" atau memaknai ulang konten 

yang mereka terima. 

Konten inilah yang menjadi sebuah pemahaman baru bagi peserta 

didik.  Dalam  ranah pendidikan,  proses seperti  ini disebut sebagai 

transformasi  ilmu  pengetahuan  bukan transmisi  ilmu  

pengetahuan. 

Transformasi ilmu pengetahuan lebih menghargai prinsip kemanusiaan, 

: sebab manusia bukan mesin yang hanya bisa menerima sebuah materi  

pembejaran tanpa mampu memaknai dan mengkritisi apa yang mereka 

terima itu. 
 
 
 Indonesia memiliki target khusus dalam memasuki abad-21. Salah 

satunya adalah memenuhi kriteria knowledge society atau masyarakat
 berilmu pengetahuan.       Untuk memenuhi target ini pihak yang 
harus 3 bekerja 

Salah satu pondasi pembangunan konsep knowledge society 

adalah pembangunan masyarakat yang berbasis teknologi informasi. 

Teknologi informasi ini dapat diterapkan secara konkrit dalam 

pembelajaran di sekolah ataupun luar sekolah. Oleh karena kajian tulisan 

ini dibuat dengan perspektif pendidikan non formal maka kajian yang 

dibahas di sini juga dalam ranah penddikan nonformal/informal. 

Institusi pendidikan nonformal khususnya yang berada dalam level 

tinggi (universitas) secara bersama-sama akan membantu 

pengembangan institusi pendidikan yang berada di bawah wewenangnya 

seperti pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), sanggar kegiatan 

belajar (SKB), dan segala program pendidikan masyarakat lainnya yang 

tersebar di seluruh penjuru nusantara. Dengan begitu, konsep pendidikan 

multikeaksaraan yang sudah berjalan akan lebih meningkat dan mampu 

menghasilkan output yang sesuai dengan harapan dan memiliki kapasitas 

yang mumpuni. 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) semakin canggih dan 

berkembang cepat, serta memungkinkan proses komunikasi semakin 

cepat pula melintas dari konteks lokal ke tingkat global. 

TIK  memberikan   wahana   multimoda   bagi   masyarakat  

untuk memanfaatkan  secara  terpadu  moda  teks tertulis,  audio,  

gambar bergerak maupun diam, dan didukung pula dengan interaktivitas 

melalui hyperlink. Dengan multimoda tersebut pengguna dapat 

memanfaatkan     

informasi   untuk   diolah   menjadi   sesuatu   yang   bermakna   

seperti  pengetahuan bagi berbagai kepentingan kehidupannya. 
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Perkembangan kemajuan TIK akhirnya memberikan kontribusi  terhadap 

berkembangnya konsepsi keaksaraan dan status "literate"   (melek aksara) 

dalam abad 21 bagi masyarakat umum di Indonesia.   Konsep ini akrab 

disebut sebagai E literacy. E-literacy dapat dilihat dari  gambaran 

kemampuan akses masyarakat terhadap informasi melalui    
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internet  yang   didukung- oleh   keunggulan  teknologi   informasi  
dan 

komunikasi. 

Siklus evolusi e-literacy di dalam masyarakat berbeda-beda, yang 

jika diamati sungguh-sungguh memperlihatkan adanya ketersamaan pola   

berdasarkan   kelompok  generasi   (Tapscott,   2000).   Pada  old 

generation yang  oleh Tapscott diistilahkan sebagai generasi  baby 

boomers biasanya mengawali proses evolusi e-literacy-nya dengan 

kompetensi information literacy yang telah dikuasainya terlebih dahulu. 

Kategori kedua, ialah new generation, ialah mereka yang pada tahun 2002 

sudah dikenalkan komputer sejak usia dini. Kategori ketiga ialah today 

generation, para remaja dan pemuda saat ini, yang secara kategori 

generasi berada pada dua titik ekstrim tersebut. 

Di Indonesia - khususnya di kota-kota besar -fenomena ini mulai 

tampak di tengah-tengah masyarakat dengan dilibatkannya teknologi 

komputer sebagai salah satu alat bantu ajar yang dipergunakan oleh 

lembaga pendidikan preschool atau taman kanak-kanak dengan salah 

satu tujuannya untuk merangsang dan meningkatkan kemampuan 

multiple intelligence peserta didik. Salah   satu   bentuk   ancaman   

bagi   masyarakat   di   negara 

       berkembang seperti Indonesia untuk dapat bersaing di alam 

globalisasi adalah adanya     fenomena kesenjangan digital atau yang 

lebih dikenal  sebagai digital divide - yaitujjkeadaan dimana terjadi gap 

antara mereka yang dapat mengakses internet melalui infrastruktur 

teknologi informasi dengan mereka yang sama sekali tidak terjangkau 

oleh teknologi tersebut. 

 Untuk   mengatasi   kesenjangan   digital   (digital   divide)   
dan 

 merubahnya  menjadi  kesempatan digital  (digital opurtunity) adalah 

 dengan tindakan nyata e-literacy. 
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Sebagaimana yang diutarakan sebelumnya, dijelaskan bahwa di awal 

era pembangunan, kita kenal dengan "ketimpangan informasi" karena arus 

produksi informasi yang dikonsumsi secara dominan di kuasai oleh warga 

perkotaan (80%), sementara warga pedesaan hanya menerima terpaan kecil 

saja (20%). Kemudian pada awal era globalisasi dan konvergensi teknologi 

milenium ketiga, "kesenjangan digital" muncul karena infrastruktur 

telekomunikasi mayoritas tersebar di Sumatera dan Jawa (hampir 85%) 

padahal keduanya tidak sampai sepertiganya dari wilayah geografis di 

Indonesia. 

Gambaran adanya ketimpangan atau kesenjangan informasi ini 

menunjukan adanya indikator keterbatasan akses terhadap informasi bagi 

masyarakat Indonesia. Padahal dalam mewujudkan Masyarakat Berbasis 

Pengetahuan (Knowledge Society), akses terhadap informasi dan 

pengetahuan merupakan prasyarat utama untuk mewujudkannya. 

TIK memiliki kekhasan keaksaraan yang memungkinkan bagi berbagai 

moda dapat dipadukan dalam kemasan digital. Dengan realitas ini, Bill Cope 

dan Maria Kalantzis menegaskan adanya kebutuhan pendidikan untuk 

mengatasi perubahan yang dihadapi masyarakat akibat digitaiisasi dan 

globalisasi. 

Argumentasi mereka didasari bahwa baik kehidupan individu, 

masyarakat dan dunia kerja telah mengalami perubahan dramatis yang 

mengubah budaya dan cara berkomunikasi, sebagai konsekuensinya strategi 

pendidikan keaksaraan pun harus berubah pula menjadi multikeaksaraan. 

Konsekuensi terhadap pengembangan strategi pendidikan multikeaksaraan 

menjadi suatu topik kaji-aksi yang berkembang seiring reformasi pendidikan 

global. 
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3. Rekomendasi 

Konsepsi keaksaraan yang makin berkembang menjadi 

multikeaksaraan sangat memungkinkan untuk diadaptasi oleh masyarakat 

Indonesia. Sedan awal kami yakin bahwa realitas yang terjadi di 

masyarakat sudah cukup membuktikan bahwa kebutuhan pendidikan 

multikeaksaraan teramat penting untuk segera dilaksanakan 

secara lebih baik lagi. 

Pendidikan multikeaksaraan untuk masyarakat Indonesia memiliki 

posisi yang strategis bila dilaksanakan dalam bingkai pendidikan 

nonformal. Kami meyakini bahwa pendidikan multikeaksaraan yang 

dibingkai dalam pendidikan nonformal akan mampu menciptakan inovasi 

baru dalam dunia pendidikan. Pendidikan non formal memiliki posisi yang 

lebih fleksibel dalam membuat karya-karya inovasi sebab tidak 

terlalu terikat pada sistem. 

Namun, instttusi pendidikan nonformal dalam hal ini universitas tidak 

dapat menjalankannya sendiri. Pihak-pihak yang bertanggung jawab 

terhadap masalah ini seperti; Depdiknas, Menkominfo, LSM, dan Parlemen 

pun wajib ikut ambil bagian sesuai dengan kapasitasnya 

masing-masing. 
Kami akan memberikan rekomendasi bag", institusi-institusi yang 

terkait tersebut tentang laqgkah-langkah apa saja yang sebaiknya 

dilakukan. Langkah ini sebagai strategi awal pembangunan konsep 

pendidikan multikeaksaraan bagi masyarakat Indonesia. 

a. Pembuatan Regulasi 

        Ketika semua pihak telah menyepakati mengenai konsep 

pendidikan multikeaksaraan, hal pertama yang harus dilakukan 
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adalah pembuatan regulasi. Regulasi penting diadakan sebagai 

payung hukum pelaksanaan pendidikan multikeaksaraan. 

Oleh karena multikeaksaraan dilaksanakan dalan bingkai 

ilmu pendidikan, maka institusi pendidikan 

tertinggilah_Depdiknas_ yang harus segera membuat kebijakan 

mengenai topik ini. Depdiknas bertugas menyusun hal-hal apa saja 

yang harus dilakukan agar konsep multikeaksaraan tetap sesuai 

dengan karakter masyarakat Indonesia dan tidak bertentangan 

dengan ideologi bangsa. 

Regulasi juga memuat mengenai siapa saja pihak yang wajib dan 

sukarela untuk terlibat dalam mengembangkan konsep pendidikan ini. 

Hal ini termasuk juga pihak yang bertanggung jawab dalam hal 

pembiayaan. 

b. Desain Pembelajaran 

Universitas adalah sebuah lembaga yang berisikan para akademisi 

dan kalangan intelektual. Tugas utama mereka adalah menemukan 

konsep-konsep baru mengenai ilmu pengetahuan yang dapat 

diterapkan bagi perkembangan masyarakat luas. 

Pun termasuk dalam pendidikan multikeaksaraan. Universitas 

menjadi lembaga pendidikan tertinggi yang memiliki tanggungjawab 

penuh untuk menerapkan konsep pendidikan multikeaksaraan dalam 

wujud desain ajar yang sistematis dan terpadu. 

Oleh karena konsep ini dibuat dengan prespektif pendidikan    

jnonformal, maka sub dari universitas yang memiliki kapasitas     

 

mumpuni adalah jurusan pendidikan luar sekolah. Jurusan    Jpendidikan 

luar sekolah memiliki tugas mengemas materi,     
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metode, serta model pembelajaran dalam suatu desain ajar yang efektif 

ditujukan untuk semua lapisan masyarakat. 

Jurusan PLS dapat bekerja sama dengan pakar-pakar disiplin ilmu lain 

yang memiliki hubungan dengan multikeaksaraan seperti; pakar komunikasi, 

pakar teknologi informasi, pakar pengembangan masyarakat, psikologi, 

sosiolog hingga jurnalis. Mereka semua dapat saling menyumbangkan 

pikirannya dalam suatu wadah diskusi dan menghasilkan sebuah desain 

pembelajaran yang menyeluruh. 

Pada diskusi yang diadakan oleh jurusan Pendidikan Luar Sekolah, 

Universitas Negeri Jakarta bersama dengan pakar komunikasi dan 

antropologi. Kami merencanakan untuk membuat langkah kongkrit untuk 

menerapkan konsep pendidikan multikeaksaraan bagi masyarakat dalam 

bidang literasi media/informasi. Langkah konkrit tersebut berupa 

pembentukan lembaga yang bertugas mengawasi media-media nasional, baik 

cetak ataupun elektronik dalam bingkai ilmu pendidikan. Namun, ini semua 

masih sekedar wacana sebab kami membutuhkan dukungan dari pihak-pihak 

lain, baik idari swasta ataupun pemerintah. 

Pembangunan Infrastruktur 

Hal ini erat kaitannya dengan literasi teknologi dan informasi. Untuk 

mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang memiliki kapasitas dalam 

mengkonsumsi media secara layak_bukan konsumtif, diperlukan kemasan 

pendidikan khusus yang berbasiskan teknologi informasi. 

Upaya ini akan mudah tercapai apabila pihak yang memiliki wewenang dalam 

penyediaan sarana teknologi mampu bekerja 
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lebih efisien lagi. Ketersediaan sarana TIK yang masih minim menjadi kendala 

dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga negara yang 

bertugas dalam menciptakan sistem komunikasi informasi yang baik dapat 

bekerjasama dengan instansi pendidikan seperti universitas atau Lembaga 

Swadaya Masyarakat untuk membuat program pengembangan masyarakat 

yang berbasis TIK. 

Universitas dapat berperan sebagai pihak yang menyediakan SDM untuk 

memberikan pelatihan dan pengajaran pada peserta didik, sementara 

Kementerian Komjnfo sebagai penyedia sarananya. 

Program ini sebaiknya diprioritaskan untuk kalangan masyarakat indigeous 

yang nota bene masih tertinggal dibandingkan masyarakat urban. Upaya ini 

dilakukan untuk memperkecil jarak kesenjangan teknologi antara masyarakat 

indigenous dengan masyarakat modern. 
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Untuk menganalisa tentang ekologi media yang berada di 

Indonesia, terlebih dahulu harus mengetahui jenis media apa saja yang 

paling populer di negeri ini. Jenis media yang favorit dikonsumsi oleh 

orang Indonesia pada umumnya adalah televisi. Selain harganya yang 

terjangkau, secara kognitif banyak orang Indonesia, khususnya usia 

dewasa yang belum melek teknologi internet, maka dari itu mereka lebih 

memilih televisi karena lebih mudah diakses. Namun, eksistensi televisi di 

mayarakat tidak dibarengi oleh pengawasan yang optimal sehingga 

banyak tayangan televisi yang disiarkan tidak mengandung unsur 

pendidikan. 

 

Gambar 5.2 Gambar 53 
Opera Van Java. Salah satu acara hiburan   Salah satu adegan dalam acara Empat 
favorit masyarakat Indonesia. Uata yang berbau kekerasan verbal. 

Hai   inilah   yang   tidak   disadari   masyarakat   sebagai   

proses degradasi   intelektual   secara   perlahan.   Masyarakat   begitu   

terbuai dengan tayangan-tayangan yang hanya bersifat hiburan tanpa ada 

unsur edukasi di dalamnya.  Ini terbukti dengan sering  munculnya 

adegan-adegan yang  berbau  kekerasan,  pomografi,  SARA,  hingga 

pelecehan secara verbal pada program-program televisi di Indonesia. Dalam   

acara   seperti   Opera   Van   Java   misalnya,   seringkali menampilkan  

adegan-adegan  berbau  kekerasan  yang  diungkapkan 
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