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Abstrak 

 

Posisi desa-desa di Indonesia yang negara kepulauan merupakan pembenaran 
untuk pembangunan desa digital. Program ini melibatkan para pemangku 
kepentingan, yaitu pemerintah, kekuatan industri, dan organisasi masyarakat sipil. 
Program desa digital merujuk pada USO (Universal Service Obligation), yang 
mensyaratkan fasilitasi pembangunan jaringan telepon pedesaan.  

Desa digital dikategori menjadi tiga, yaitu pertama, desa yang “cenderung” 
difasilitasi pemerintah; kedua, pengembangan kategori pertama dengan fasilitasi dari 
sumber yang lain; dan ketiga, prakarsa masyarakat untuk mengembangkan desa 
digital.  

Desa digital membangun keterhubungan antar-warga dalam ekonomi pasar 
dengan berdasar teori “human development”. Desa digital merupakan keputusan 
politik pemerintahan. Kondisi terakhir, dasar hukum desa digital sudah ditetapkan, 
kelembagaan dioptimalkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pemerintah, 
code of conduct disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan, dengan 
optimisme tentang kemanfaatan desa digital di Indonesia. Desa digital merupakan 
simpul yang mempertautkan masyarakat informasi, ekonomi berbasis pengetahuan, 
ekonomi digital, industri kreatif, juga dukungan untuk pengembangan SDM.  

 

Kata kunci: desa digital, warga, SDM 
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A. Pendahuluan 

Kebijakan pembangunan industrialisasi terakhir membenarkan bahwa kita 

hidup dalam desain yang diglobalkan. Dalam hubungan global, negara-negara dewasa 

ini, baik negara kaya maupun miskin, hidup dalam ekonomi pasar. Dalam tatanan ini 

berkembang anggapan yang kuat tentang tidak adanya model tunggal dari ekonomi 

pasar. Apa yang dinisbahkan tentang ekonomi pasar adalah keragaman itu sendiri.  

Ekonomi pasar bersifat kontekstual, bergerak, berubah, dan berkembang. 

Ekonomi ini bergerak dengan dukungan ketersedian informasi untuk masyarakat, 

yang berfungsi secara penuh dalam kaitannya dengan aspek kehidupan yang lain, 

dengan gerak perubahan, kebaruan, dan keanekaragaman. Di dalam latar belakang 

inilah berjalan pertautan kepentingan antara industrialisasi, ekonomi pasar, dan 

masyarakat informasi. Latar belakang ini juga mendasari pengenalan dan pemenuhan 

target tentang pembangunan desa digital (digital village). Mendigitalkan desa, 

termasuk di Indonesia, menjadi kosakata global tentang kuasa TIK (Teknologi 

Informasi dan Komunikasi, Information and Communication Technology) untuk 

membangun wilayah perdesaan.  

Posisi desa-desa di Indonesia yang negara kepulauan (archipelagic state) 

membenarkan pemenuhan TIK untuk desa digital. Pergerakan informasi global yang 

terbuka, serentak cepat, serta interaktif telah menjadi rezim serba didigitalkan untuk 

kepentingan pembangunan desa. Pergerakan informasi yang didigitalkan ini juga 

membawa konsekuensi untuk meminimalkan kesenjangan.  

Merujuk data Kompas (2011), fasilitasi infrastruktur TIK desa digital 

mencakup 13.466 pulau yang tersebar di Indonesia, termasuk 9.634 pulau belum 

bernama dan 12.000 belum berpenghuni. Luas wilayah negara nusantara adalah 

5.193.250 km2, dengan luas laut 3.166.163 km2, daratan 2.027.087 km2, serta 

bentangan garis pantai 80.791,42 km. Fasilitasi infrastruktur TIK juga berarti 



3 

 

melayani tatakelola pemerintahan di 33 propinsi, 497 kabupaten/kota, dengan rincian 

untuk satuan kecamatan dan desa/kelurahan. Tanpa perubahan budaya bernegara e-

Government, kedaulatan Indonesia dalam ekonomi pasar hanya menjadi pernyataan 

tanpa makna. Apalagi, menurut Dhakidae (1991), pilihan demokrasi sudah 

diharuskan oleh kondisi-kondisi ekonomi-politik dewasa ini. Konteks perubahan 

inilah yang mendasari pembangunan e-Government (electronic government), 

sebagaimana Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 

Pengembangan e-Government. 

Program mendigitalkan desa melibatkan para pemangku kepentingan, dalam 

hal ini adalah pemerintah, kekuatan industri, dan organisasi masyarakat sipil. 

Kesalinghubungan para pemangku kepentingan telah menciptakan konstruksi sosial 

tentang masyarakat informasi dengan pelibatan warga dalam pembangunan desa. 

Tulisan ini akan menelaah laporan capaian pembangunan desa digital, mengenali 

pelibatan masyarakat, dan menyoal konstruksi sosial masyarakat informasi.  

 

B. Capaian pembangunan desa digital 

Gerak pembangunan desa menjadi semakin kompleks dan bermatra jamak. 

Jika di dalam sejarahnya pembangunan merupakan hasil kebijakan sosial yang 

bersifat internasional, hasilan terakhir pembangunan --apapun-- semakin diletakkan 

dalam konteks pertukaran internasional (Deacon 2007: 173, Hall and Midgley 2004: 

30-31, Salkind 2006). Jika pembangunan diniatkan sebagai proses perubahan 

masyarakat menuju pencapaian yang lebih makmur dan dengan demikian adalah 

kesejahteraan, dengan bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan politik sebagai 

parameter dasar, pembangunan mempertautkan banyak hal yang lintas-negara dengan 

satuan desa. 

Demikian halnya dengan pembangunan TIK. Kosakata pembangunan TIK 

menjadi “mantra ajaib” sebagaimana dulu disandang oleh pembangunan itu sendiri. 
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Semenjak terbitnya program e-Government sebagaimana Inpres No. 3 Tahun 2003, 

berkembang optimisme tentang peran TIK dalam pembangunan. TIK telah 

dioptimalkan untuk melayani kepentingan pembangunan, pemerintahan, dan 

kesejahteraan sosial.  

Peran TIK dalam wilayah perdesaan adalah program desa digital. Program ini 

dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan bekerjasama dengan 

Telkomsel dan dikenal dengan nama “Desa Berdering”. Perkuatan lebih lanjut dari 

“Desa Berdering” menjadi “Desa Pinter”. Fasilitasi pemberdayaan ekonomi dan 

pertanian masyarakat desa dengan memberi akses informasi ke laman BTIP (Balai 

Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan). Sedangkan hubungan antar-desa dalam 

satuan kecamatan difasilitasi PLIK (Pusat Layanan Internet Kecamatan).  

Dalam pernyataannya, Kementerian Komunikasi dan Informasi (2011) telah 

membangun 31.800 Desa Berdering dari target 32.800 desa sampai tahun anggaran 

2011. Untuk Desa Pinter, capaian targetnya melayani 31.724 desa pada 2012. 

Sedangkan di tingkat kabupaten/kota dibangun Media Center, dengan fasilitasi 

masing-masing 10 unit komputer. Keterhubungan antar-desa se-Indonesia juga 

diperkuat dengan program lain. Misalnya Program Bebas Buta Teknologi untuk 

memfasilitasi keterhubungan masyarakat dengan kepala daerah. Pada 2010, Gubernur 

Kalimantan Timur membagikan 14.000 telepon seluler (HP) kepada masyarakat 

perbatasan dan membangun call center untuk sosialisasi pesan-pesan program 

pembangunan sehingga masyarakat dapat mengetahui program-program yang akan 

dan telah dilaksanakan (2009). Pembangunan desa digital merujuk pada program 

besar USO (Universal Service Obligation), yang mensyaratkan fasilitasi 

pembangunan jaringan telepon pedesaan.  

Dengan demikian, kerja raksasa mendigitalkan desa di Indonesia merupakan 

tanggung jawab dan tanggung gugat pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, 

menyelenggarakan pemerintahan, dan melayani kesejahteraan masyarakat. Demikian 
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halnya dengan program WPUT (Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi) 

untuk mendekatkan masyarakat dalam hal akses informasi, terutama mayarakat 

perdesaan. yang terhubung dengan internet. Ragam program untuk suksesnya desa 

digital berkembang senyampang dengan perkembangan kebutuhan. Program lain 

misalnya KIMTAS (Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan).  

 

C. Pelibatan masyarakat  

Di samping program yang didesain dan difasilitasi pemerintah, pada ceruk 

yang lain, desa digital juga dikembangkan oleh masyarakat. Pokok soalnya bermula 

dari kuatnya program pemerintah yang kurang memperhatikan masyarakat sebagai 

penerima manfaat. Dengan latar sejarah sosial internet di masyarakat, misalnya 

gerakan RT/RW-net yang dipelopori Onno W. Purbo, berkembang pelibatan 

masyarakat secara berbeda. Artinya, jika program desa digital versi pemerintah lebih 

menempatkan masyarakat sebagai penerima manfaat, perkembangan selanjutnya 

adalah prakarsa masyarakat untuk merumuskan kebutuhan dan mengembangkan desa 

digital secara berbeda. 

Pada kategori pertama adalah desa digital yang “cenderung” difasilitasi 

pemerintah. Kasus desa sampali (http://sampali.kampungdigital.com/?page_id=6) 

merupakan contoh yang relevan. Desa sampali terletak di Percut Sei Tuan, Kabupaten 

Deli Serdang, Sumatra Utara dan menjadi penanda tentang kebangkitan desa di era 

digital. Kategori desa ini semakin banyak, dengan ragam layanan sesuai dengan 

kebutuhan desa. Misalnya, Digital Village Candirejo di Borobudur, Magelang; 

Serbajadi, Sunggal, Deli Serdang; Tanoh Gayo (http://kampungdigitalgayo.com); 

Minahasa Selatan (http://minahasaselatan.com/kakenturan); Desa Tumang, Cepogo, 

Boyolali, dan sebagainya. 

Kategori kedua adalah pengembangan kategori pertama, dengan fasilitasi dari 

sumber yang lain. Kasus laman desa terong, Dlingo, Bantul. Desa Terong mampu 
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mengoordinasi dan mengembangkan jejaring untuk kepentingan pemberdayaan 

warga. Demikian halnya dengan laman desa Jambitan, Banguntapan, Bantul yang 

mengkhususkan pada pengembangan dan pemasaran hasil ikan darat. Kategori ini 

juga semakin berkembang karena kemampuan untuk mengembangkan jejaring. 

Kategori ketiga adalah prakarsa masyarakat untuk mengembangkan desa 

digital. Anggapannya adalah ketersediaan fasilitasi infrastruktur oleh pemerintah. 

Misalnya inisiatif Asef dkk. untuk mengembangkan potensi budaya dusun Bebekan, 

pasca- gempa di http://bebekan-e.blogspot.com/ dengan pilihan bahasa Indonesia dan 

Perancis. Kategori ketiga lebih fenomenal karena prakarsa individual untuk 

menggeser dari membangun-desa menjadi desa-yang-membangun. 

Desain pembangunan desa digital, pada akhirnya, adalah membangun 

keterhubungan antar-warga dalam ekonomi pasar. Jamak tahu, pengalaman 

keberhasilan pertumbuhan ekonomi negara-negara maju di Eropa dan Amerika 

Serikat merupakan salah satu hasil dari kuasa teori “modal manusia” (human capital), 

yang dipopulerkan Gary Becker dan Theodore Schultz (Bryant and Peck, 2007: 268). 

Karena dianggap lebih melayani kepentingan penguasa dan bukannya kepada 

masyarakat, terjadi pergeseran ke kuasa teori “human development,” sebagaimana 

dianjurkan oleh Mahbud Ul Haq dan menjadi teori wajib UNDP dalam penyusunan 

Human Development Report semenjak 1990. 

Desa digital menjadi lokomotif yang mampu menghubungkan sekian agregat 

kepentingan untuk kepentingan keindonesiaan. Pergeseran ke teori “human 

development” sebagaimana yang diikhtiarkan para pegiat desa digital adalah untuk 

mengembangkan lingkungan di mana warga atau masyarakat desa dapat 

mengembangkan potensi yang dimilikinya secara penuh serta menjadikan hidup 

mereka lebih produktif dan kreatif sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masing-

masing. Menurut Effendi dkk (2010), teori ini beranjak dari pernyataan, bahwa 

penduduk merupakan modal (capital) dari suatu negara. Dengan demikian, “human 
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development” adalah upaya membangun kemampuan (human capabilities, human 

capacity building). Dalam laporan 2010, dengan subjudul “The Real Wealth of 

Nations: Pathways to Human Development,” UNDP memaparkan capaian 

pembangunan TIK. Yaitu pada tabel Access to information and communication 

technology (2010: 211-214). Banyak hal bisa ditelaah dalam konteks pembangunan 

TIK di Indonesia. 

 

D. Konstruksi sosial masyarakat informasi dalam desa digital 

Dewasa ini, logika perubahan semakin dipertanyakan para futuris karena 

sifatnya yang tak terencana (unplanned change). Ilmu dan teknologi menjadi energi 

besar perubahan yang permanen, dengan percepatan tinggi, dan tak terkendali. 

Konsekuensi sosiologis dari percepatan-perubahan ini adalah adanya sekelompok 

orang atau institusi yang mampu beradaptasi dan yang tertinggal dengan rasa frustasi 

dan keputusasaan. Semua orang atau institusi mengalami proses “penuaan” atau 

“pelapukan” karena merasa tertinggal oleh perubahan.  

Jika pada era agraris desa mampu mandiri dan menjadi lokomotif perubahan 

masyarakat, maka pada era industrial, apalagi informasi, desa diposisikan sebagai 

gerbong dan terseret perubahan. Jika desa tidak dibangun, dikhawatirkan terjadi 

kondisi yang usang, lapuk, kadaluwarsa, dan lumpuh. Untuk bertahan diri, 

pembangunan desa harus beradaptasi dengan bahasa global. Dalam citarasa 

teknokratis di atas, adaptasi merupakan proses penyesuaian terhadap lingkungan 

tertentu (adjusment to enviromental conditions). Untuk tanggap terhadap perubahan, 

diperlukan peta/skenario situasi masyarakat dewasa ini dan sekaligus anatomi 

masadepan, dengan prinsip kebolehjadian dan kemungkinan alternatif jawaban.  

Dengan demikian, struktur (adaptasi) pembangunan desa digital mengacu 

pada penyiapan warga untuk menghadapi masadepan, dengan riset masadepan, untuk 

mengakomodasi kebutuhan warga desa. Penelitian desa digital digunakan untuk 
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menyusun peta atau merangkai skenario, sedangkan peta atau skenario untuk 

mengetahui anatomi masadepan yang dihadapi warga masyarakat. Akurasi dan 

kebajikan dari peta atau skenario akan mengurangi kesalahan pada proses 

perencanaan pembangunan desa digital. Dengan demikian, desain kebijakan untuk 

pengambilan keputusan saat ini merupakan aset, dengan tidak menutup diri terhadap 

perubahan masyarakat informasi, mempunyai fleksibiltas tinggi dalam banjir layanan 

TIK, serta warga mempunyai perspektif yang progresif.  

Kebenaran perkiraan masadepan dan kekuatan antisipasi dapat dijelaskan 

pada dua prinsip (Daniel Dhakidae, 1984). Pertama, self-fulfilling, yaitu perintah, jika 

seluruh kecenderungan akan terpenuhi. Bahwa yang tadinya tidak ada, tidak mungkin 

ada, atau malah tidak terbayangkan ada, tetapi karena sudah diramalkan maka ada 

usaha untuk memenuhinya. Kedua, self-defeating, yaitu larangan, konsekuensi 

terbalik untuk membuktikan kesalahan ramalan atau menghindari apa yang 

diramalkan.  

Konstruksi di atas boleh jadi sangat kasar dan membutuhkan kritik. Sejumlah 

penelitian tentang desa digital telah dan tengah disiapkan secara global. Misalnya: 

• WODiV (Winneba Open Digital Village) di Ghana, dengan layanan ICT 
Training, Cyber Café, dan Community Wireless Connection 
(http://www.opendigitalvillage.net/index.php?title=Main_Page); 

• TVCO (Tees Valley Communities Online) yang dikelola the University of 
Teesside, Inggris (http://digitalvillage.org.uk/about-2/what-is-a-digital-
village); 

 

Penelitian desa digital merupakan perluasan pasar industrialisasi TIK. Perang 

beragam jenis perangkat lunak dan aplikasi sederhana, baik yang dengan platform 

terbuka (open source) maupun berbayar, semakin memanjakan pengguna internet di 

manapun untuk menggunakan aplikasi yang ditawarkan. Terlebih dengan dukungan 

penggunaan piranti portabel seperti berbagai jenis telepon seluler dewasa ini. Pada 

jurusan ini, kemampuan untuk melakukan konstruksi sosial masyarakat dalam desa 
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digital merupakan ceruk pasar potensial untuk pemasaran produk. Artinya, cita 

masyarakat informasi adalah pasar besar di mana kebutuhan perangkat lunak dan 

kasar diciptakan, dibutuhkan, dan difasilitasi.  

Salah satu titik-awal adalah adalah cita tentang masyarakat berbasis informasi 

sesuai amanah Geneva Action Plan. Hasil sidang WSIS I (World Summit on 

Information Society), Jenewa 10-12 Desember 2003, merekomendasikan bahwa 

setiap negara harus memiliki e-Strategi pada tahun 2015 dengan mengacu pada 

kebijakan pembangunan nasional. Target dari rekomendasi ini diselaraskan dengan 

MDGs (Millennium Development Goals). Diharapkan pada 2015, desa-desa, 

perguruan tinggi, akademi, SD dan SMP, perpustakaan, pusat kebudayaan, museum, 

kantor pos, arsip, pusat kesehatan, rumah sakit, telah terhubung dengan TIK. Di 

samping itu, kurikulum SD dan SMP diharapkan telah mengantisipasi masyarakat 

informasi. Juga dipastikan bahwa seluruh penduduk dunia memiliki akses pada siaran 

radio dan TV. Memacu penggunaan bahasa-bahasa dunia di internet, juga memacu 

bahwa paling tidak lebih dari separuh penduduk dunia memiliki akses terhadap TIK. 

Wacana tentang rencana capaian Geneva Action Plan cukup mengharu-biru 

pada 2005-an. Jajak detikINET (2005) menunjukkan: 

9,15 persen (59) peserta yang berharap hasil itu bisa tercapai. Sebanyak 30,54 persen 
(197) peserta mengatakan tercapainya hasil itu “hanya mimpi belaka”. Sedangkan 
mayoritas peserta polling mengaku belum tahu perihal WSIS. Sebanyak 59,69 persen 
(385) peserta memilih ‘WSIS, apaan tuh?’ sebagai representasi pilihan mereka. 

 

Sebaliknya, Onno W. Purbo (2005) memberi catatan: 
Banyak rakyat Indonesia yang maju bahkan secara organisasi komunitas telah banyak 
menunjukan banyak terobosan yang tidak pernah ada di tingkat dunia. Tidak ada 
negara di dunia ini yang mempunyai Asosiasi Warnet yang mengakar di 
komunitasnya seperti AWARI yang belakangan ini banyak diterjang oleh masalah 
sweeping software ilegal. Tidak ada gerakan masyarakat di dunia yang berhasil 
membebaskan frekuensi 2.4GHz seperti yang dilakukan oleh INDOWLI. Tidak ada 
negara di dunia yang berhasil membangun RT/RW-net dalam jumlah banyak seperti 
di Indonesia. … Gilanya semua dilakukan tanpa utangan Bank Dunia, tanpa utangan 
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IMF, tanpa banyak dibantu pemerintah yang sedang sibuk mengurusi masalah 
integritas bangsa seperti Aceh, GAM, BBM, PILKADA, Korupsi dll. 

 

Beranjak dari titik-awal di atas, pokok soalnya menjadi permasalahan 

infrastruktur, keterjangkauan, dan persiapan masyarakat. Anggapan yang berkembang 

adalah sudut pandang dari “atas” bahwa ada kebutuhan tertentu tentang TIK dan 

keharusan bagaimana memenuhinya. Senyampang dengan hal tersebut, ada 

pergerakan dari “bawah” betapa TIK dalam pembangunan desa digital adalah 

fasilitasi untuk mencari nafkah dan cita untuk masadepan masyarakat yang normatif 

lebih baik. 

Dinyatakan secara berbeda, di dalam pembangunan desa digital berkembang 

anggapan bahwa hal-ihwal tentang infrastruktur menjadi prioritas. Ketersediaan 

infrastruktur desa digital adalah jawaban untuk keterjangkauan di mana warga 

berkebutuhan mebgoptialkan desa digital. Dan oleh karena itu, dibutuhkan sejumlah 

program untuk-menyiapkan-masyarakat.  

Artinya, kehendak baik sudah menjadi keputusan politik pemerintahan. 

Menurut Samroni, dasar hukum desa digital sudah ditetapkan, kelembagaan 

dioptimalkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya1, code of conduct 

disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan, dan sejumlah optimisme 

membuncah. Desa digital merupakan simpul yang mempertautkan masyarakat 

informasi, ekonomi berbasis pengetahuan, ekonomi digital, industri kreatif, juga 

dukungan untuk hampir seluruh sendi keseharian warga masyarakat.  

 

E. Simpulan 

                                                            
1 Dalam PP No. 38 Tahun 2007, khususnya huruf Y. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang 

Komunikasi dan Informatika dirinci tentang Subbidang (1) Pos dan Telekomunikasi dengan 5 
Sub-Subbidang dan (2) Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi dengan 5 Sub-
Subbidang. 
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Posisi desa-desa di Indonesia yang negara kepulauan (archipelagic state) 

membenarkan pemenuhan pembangunan desa digital. Program mendigitalkan desa 

melibatkan para pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah pemerintah, kekuatan 

industri, dan organisasi masyarakat sipil. Program desa digital dikelola oleh 

Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan bekerjasama dengan Telkomsel dan 

dikenal dengan nama “Desa Berdering,” “Desa Pinter,” dan PLIK (Pusat Layanan 

Internet Kecamatan). Program ini merujuk pada USO (Universal Service Obligation), 

yang mensyaratkan fasilitasi pembangunan jaringan telepon pedesaan.  

Desa digital dikategori menjadi desa yang “cenderung” difasilitasi 

pemerintah, pengembangan kategori pertama dengan fasilitasi dari sumber yang lain, 

dan prakarsa masyarakat untuk mengembangkan desa digital. Desa digital 

membangun keterhubungan antar-warga dalam ekonomi pasar dengan berdasar teori 

“human development”.  

Desa digital merupakan keputusan politik pemerintahan. Kondisi terakhir, 

dasar hukum desa digital sudah ditetapkan, kelembagaan dioptimalkan sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya pemerintah, code of conduct disosialisasikan kepada para 

pemangku kepentingan, dengan optimisme tentang kemanfaatan desa digital di 

Indonesia. Desa digital merupakan simpul yang mempertautkan masyarakat 

informasi, ekonomi berbasis pengetahuan, ekonomi digital, industri kreatif, juga 

dukungan pengembangan SDM di Indonesia.  
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