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FORUM KOMUNITAS VIRTUAL:  

SOLUSI SOSIO-TEKNOLOGIS BAGI PENCIPTAAN KOMUNITAS 

BELAJAR MAHASISWA UNIVERSITAS TERBUKA 

 

Mohammad Imam Farisi 

Universitas Terbuka, Indonesia 

imamfarisi@ut.ac.id 

 
Abstrak: Pada era teknologi cyber, keberadaan forum komunitas virtual telah menjadi sebuah realitas dan 

keniscayaan sosial. Ia juga dipandang sebagai “the electronic frontier” masyarakat abad ke-21 yang sangat 

penting bagi reorganisasi dan redefinisi kesadaran manusia, serta cara-cara mempersepsi dan 

mengeksplorasinya tanpa batasan waktu dan ruang. Sejak awal dekade 1990an, keberadaannya juga telah 

banyak menarik minat dan perhatian para peneliti dan pakar karena signifikansinya sebagai solusi sosial-

teknologis bagi penciptaan kekuatan pembangunan komunitas belajar. Makalah ini akan mengkaji dan 

mendeskripsikan signifikansi dan kendala Forum Komunitas UT-Online sebagai media sosial-teknologis 

bagi mahasiswa UT untuk mendukung aktivitas belajar mandirinya, melalui aktivitas berbagi informasi, 

gagasan, kesulitan, masalah, dan/atau kendala berkenaan dengan akademik dan nonakademik. 

 

Kata kunci: forum komunitas virtual, solusi sosio-teknologis, pendidikan jarak jauh. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Dalam sistem pendidikan jarak jauh 

(SPJJ), belajar mandiri merupakan faktor 

utama bagi persistensi dan penyelesaian studi 

mahasiswa. Belajar mandiri memiliki beberapa 

korelat penting seperti psikososial, beban 

tugas, fungsi sosial dan lingkungan 

(Schuemer, 1993; Muis, 1987; Kadarko, 1992; 

2000); kesiapan belajar yang dicirikan oleh 

kemampuan kontrol belajar dan otonomi yang 

diberikan institusi (Sugilar, 2000; Haryono, 

2001); faktor-faktor situasional, institusional, 

disposisional dan epistemologis (Garland, 

dalam Sembiring, 2000); dan kemauan belajar 

(Kivinen, dalam Darmayanti, 2002).  
Instrumen yang populer digunakan untuk 

mengukur kemandirian belajar dalam SPJJ 
adalah: (1) Self- Directed Learning Readiness 

Scale (SDLRS) atau disebut “Learning 

Preference Assessment” (LPA) yang 

dikembangkan oleh Lucy M. Guglielmino 
tahun 1977 dalam disertasinya ”Development 

of the Self-Directed Learning Readiness 

Scale” (Guglielmino & Guglielmino, 2006). (2) 

Oddis’s Continuing Learning Inventory (OCLI) 

yang dikembangkan oleh Lorys F. Oddi tahun 

1990 (Svedberg, 2010); dan (3) Effective 

Lifelong Learning Inventory (ELLI) yang 

dikembangkan oleh Broadfoot dan Claxton 

pada Graduate School of Education, 

University of Bristol tahun 2008 (Small & 

Deakin, 2008).  

SDLRS dari Guglielmino adalah 

instrumen kemandirian belajar yang paling 

banyak digunakan. Instrumen ini dipandang 

paling efektif memprediksi dan diagnosis 

belajar mandiri siswa dan dapat digunakan 

dalam konteks pendidikan formal atau 

informal (Darmayanti, 2001; Svedberg, 2010). 

Instrumen SDLRS-Guglielmino juga telah 

digunakan untuk penelitian kemandirian 

belajar pada mahasiswa UT (mis. Kadarko, 

2000; Darmayanti, 2001; 2002; dan Puspitasari, 

2003). Penelitian-penelitian tersebut 
menemukan belajar mandiri pada mahasiswa 

UT berada antara skor 202-226 (rata-rata) 
dalam skala SDLRS. Ini berarti bahwa 

meskipun mereka memiliki kemampuan 
belajar mandiri dan cenderung berhasil dalam 

studi mereka, tetapi mereka tidak sepenuhnya 
merasa nyaman untuk bertanggung jawab 

dalam situasi kemandirian belajar. 

Salah satu faktor yang mengkontribusi 

terhadap masalah kemandirian belajar mereka, 

adalah hilangnya komitmen sosial atau 

kesadaran kemasyarakatan mereka, sebagai 

akibat dari ketidakmampuan mereka untuk 



Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol.11 No.2, Oktober 2011 (27-40) 

 28 

mengkoordinasikan aspek-aspek psikososial 

seperti fungsi sosial keluarga, pekerjaan/tugas, 

dan lingkungan sosial (Schuemer, 1993). 

Faktor-faktor ini pula yang menyebabkan 

rendahnya tingkat persistensi pada umumnya 

mahasiswa pada institusi PJJ (Belawati, 1997; 

Rovai, 2002; Svedberg, 2010). 

Oleh sebab itu, tantangan terbesar yang 

dihadapi oleh mahasiswa PJJ adalah 

bagaimana mereka mampu mengatasi kendala 

keterbatasan dan jarak waktu dan ruang, yang 

menyebabkan mereka merasa dalam situasi 
terisolasi, diskoneksi, atrisi, distraksi, dan 

hilangnya kesadaran masyarakat. Salah satu 
cara potensial untuk mengurangi tantangan 

dan kendala tersebut, dan memupuk rasa 
kebersamaan di antara mahasiswa PJJ adalah 

melalui penciptaan forum-forum komunitas 
virtual. Melalui forum-forum komunitas 

virtual ini, para mahasiswa PJJ dapat saling 

berbagi satu dengan yang lain—sosial, 

emosional maupun intelektual—sehingga, 

mereka pun akan lebih mungkin untuk berhasil 

dalam mengikuti program jarak jauh (Belawati, 

1995; Dueber & Misanchuk, 2001; Rovai, 

2002; Rovai & Lucking, 2005). 

Makalah ini akan mengkaji dan 

mendeskripsikan signifikansi dan kendala 

Forum Komunitas UT-Online sebagai media 

sosial-teknologis bagi mahasiswa UT untuk 

saling berbagi informasi, gagasan, kesulitan, 

masalah, dan/atau kendala berkenaan dengan 
akademik dan nonakademik. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Keberadaan forum komunitas maya--
cyberspace learning community (CLC)--telah 

menjadi realitas dan keniscayaan sosial pada 
era cybertech. CLC merupakan sebuah dunia 

sosial yang beranggotakan para mahasiswa di 

jejaring maya (the social worlds of the Web) 

(Dann & Dann, 1998; James, 1997). 

Keberadaan forum ini merupakan "the 

electronic frontier of 21st century society", 

yang meniscayakan perlunya penataan dan 

pendefinisian ulang terhadap kesadaran 

manusia bahwa cara-cara pengamatan dan 

melakukan penjelajahan tidak lagi dibatasi 

oleh ruang teritorial dan geografis (Kroker, 

1994).  

Menurut ForumOne 

(http://www.forumone.com), sebuah jasa 

tracking forum online, dewasa ini terdapat 

lebih dari 270.000 forum komunitas maya 

yang terdaftar sejak tahun 1999. Di samping 

yang belum terdaftar yang jumlahnya lebih 

banyak lagi. Berdasarkan daftar yang tercatat 

di Wikipedia, sebuah eksiklopedia bebas 

berbasis web 

(http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_ 

networking_ websites), tercatat setidaknya 277 

situs forum komunitas maya, dari yang 
sifatnya individual, profesional, hingga yang 

umum. Netscan mengidentifikasi sekitar 
100.000 kelompok dan 20 juta orang anggota 

yang telah berkontribusi aktif di dalam ruang 
sosial-maya Usenet--sebuah sistem diskusi via 

internet skala dunia--. Jumlah pesan baru yang 
terkirim sebanyak 1.800 per jam dengan rerata 

25.000 pesan per hari (Wikipedia, 2011). 

Sementara Internet World Stats (Daugherty, 

et.al. 2005) mengidentifikasi lebih dari 800 

juta orang di jejaring-dunia (worldwide) pada 

tahun 2004. 80% di antaranya berpartisipasi di 

dalam beberapa forum komunitas maya 

(Horrigan, 2001). Karena begitu banyaknya 

ruang-ruang interaksi-komunikasi di dunia 

maya, Smith & Kollock (1999) bersimpulan 

bahwa “the role of social cyberspaces is 

becoming increasingly important”. 

Jejaring relasi sosial pada forum 

komunitas maya merupakan bidang kajian 
yang sangat interested bagi banyak ilmuwan 

sosial, dan menantang dimensi-dimensi klasik 
dalam kajian sosiologi (Paccagnella, 1997). 

Sejak awal dekade tahun 1990-an, keberadaan 

cyberspace learning community telah banyak 

menarik perhatian dan minat para peneliti, 
karena dipandang memiliki arti penting 

sebagai kapital sosial dan kultural, dan 

dukungan potensialnya bagi terciptanya 

“community-building forces” di era cybertech. 

Penempatan komunitas maya dalam 

pengalaman keseharian, dan refleksi atas 

eksistensinya, serta pengaruhnya terhadap 

praktik komunikasi dan pola-pola 

pembentukan identitas telah menjadikannya 

sebagai ikhtiar penelitian kolosal yang terus-

menerus dikaji dan dilakukan teorisasi (Rybas, 

2008). 
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Kajian paling awal tentang komunitas 

maya telah dilakukan sejak dekade terakhir 

abad 20, di antaranya oleh Rheingold (1993), 

Matteson (1998), Smith & Kollock (1999), 

Zachry (2000), Ravenscroft & Matheson 

(2001), Selim (2007), Soong et.al. (2001), Teo, 

et.al. (2003), Mazzolini dan Maddison (2003), 

serta Patriarcheas dan Xenos (2009). Di 

Indonesia, juga banyak forum-forum 

komunitas maya dikembangkan, baik oleh 

perorangan, komunitas, organisasi dan/atau 

institusi. Namun penelitian terhadapnya sangat 
langka (cf. Darmayanti, Setiani, & Oetojo, 

2007). Sementara, kajian terhadap Forum 
Komunitas UT Online—dikembangkan tahun 

2006--baru dilakukan oleh Daulay (2009). 
Dalam perspektif sosio-teknologis PJJ, 

jejaringan relasi sosial melalui forum 
komunitas maya sangat penting bagi 

mahasiswa untuk mengantisipasi kendala 

ruang dan waktu interaksi-komunikasi, dan 

berkonsekuensi lebih jauh terhadap tingkat 

persistensi, penyelesaian studi, dan kesadaran 

komunitas mahasiswa (cf. Putra dalam 

Belawati, 1995; Carr dalam Rovai, 2002). 

Hasil reviu Rovai (2002) terhadap hasil-hasil 

kajian Kerka, Besser & Donahue, dan Twigg, 

juga menemukan bahwa salah satu korelat 

penting rendahnya angka persistensi dan 

rendahnya tingkat penyelesaian studi 

mahasiswa PTJJ adalah keterpisahan fisikal, 

isolasi, distraksi, dan kurangnya perhatian 
secara personal di antara mahasiswa PTJJ. Hal 

inilah yang selanjutnya cenderung meredusi 
kesadaran komunitas mereka, dan 

meningkatkan perasaan-perasaan 
ketakhubungan (disconnection) antarmereka. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dari tradisi sosiologi, yang bertujuan 

menemukan “makna-makna sosial” (social 

meanings) dari 

pernyataan/pembicaraan/diskusi tekstual (text-

based chats) di dalam Forum Komunitas 

FKIP-UT online, yang mengungkapkan 

realitas pola-pola relasi, ikatan sosial; 

multipleksitas, komposisi, dan stuktur sosial 

Forum Komunitas FKIP-UT. 

Lokasi penelitian adalah situs-jejaring 

Forum Komunitas FKIP-UT (Program Pendas 

dan Nonpendas) dalam “UT Online Learning 

Centre” di situs http://www.student.ut.ac.id. 

Subjek penelitian adalah seluruh mahasiswa 

partisipan di dalam Forum Komunitas FKIP-

UT sejak tahun 2006—2009. Subjek penelitian 

adalah seluruh partisipan Forum sebanyak 

1.073 mahasiswa, terdiri dari 843 mahasiswa 

Non-Pendas, dan 230 mahasiswa Pendas. 

Pengambilan seluruh partisipan mahasiswa 

sebagai subjek penelitian dimaksudkan agar 
diperoleh “full network data” yang diharapkan 

bisa memberikan analisis dan penjelasan 
lengkap tentang pola-pola relasi, hubungan 

komunikasi, komposisi, dan stuktur sosial di 
dalam Forum Komunitas FKIP-UT 

(Hanneman & Riddle, 2005).  
Data penelitian dikumpulkan dengan 

“teknik dokumentasi” setiap “posting” 

pernyataan/pembicaraan/diskusi tekstual (text-

based chat) seluruh partisipan Forum sejak 

Februari 2006—Desember 2009. Jumlah 

posting yang dikumpulkan sebanyak 2.467 

posting dari mahasiswa Program Non-Pendas, 

dan sebanyak 448 posting dari mahasiswa 

Program Pendas. Data posting kemudian 

didokumentasikan ke dalam “Tabel Data 

Posting” secara berurutan dari subjek dan 

posting pertama (13 Februari 2006) s.d. subjek 

dan posting terakhir (29 Desember 2009) 

untuk Program Non-Pendas; dan tanggal 8 
Agustus 2008 s.d. 31 Desember 2009 untuk 

Program Pendas. 
Selanjutnya, data dianalisis 

menggunakan teknik "Analisis Jaringan 
Sosial" (social network analysis) yang 

berfokus pada analisis hubungan relasional 
antar-partisipan Forum, dan difokuskan pada 

unit-unit analisis: relasi, ikatan sosial; 

multipleksitas, komposisi, dan struktur relasi-

relasi sosial. Setiap unit analisis dikaji dari tiga 

unsur substantifnya, yakni: (1) konten; (2) arah; 

dan (3) kekuatan interaksi-komunikasi 

(Hanneman & Riddle, 2005; Garton, 

Haythornthwaite, Wellman, 1997) berdasarkan 

setiap “posting” yang diinteraksi-

komunikasikan dalam bentuk teks atau secara 

tekstual di dalam Forum Komunitas FKIP 

sejak tahun 2006—2009. 
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Elemen konten, diperoleh dengan 

mengidentifikasi setiap informasi, ide, masalah 

personal/akademik, dukungan, dll. Elemen 

arah, diperoleh dengan mengidentifikasi ada 

tidaknya arah, kesejajaran, dan keseimbangan 

hubungan-interaksi-komunikasi yang terjadi, 

yang terungkap dari ada tidaknya fokus, 

maksud atau tujuan yang jelas/pasti, struktur 

komunikasi, sifat interaksi/komunikasi 

antarpartisipan (simetris, asimetris, terbuka 

atau ada dominasi). Elemen kekuatan 

diperoleh dengan mengidentifikasi: tingkat 
kompleksitas atau kesulitan infomasi, ide, 

masalah yang menjadi bahan 
pembicaraan/diskusi; ada tidaknya dukungan 

emosional; komunikasi yang bersifat 
ekuivokal atau tak jelas; berbagi idea, 

membuat konsensus; dukungan kerja, 
membangun hubungan yang lebih sociable; 

dan dukungan komunitas virtual. 

Analisis dilakukan dengan model-

prosedural berikut: kodifikasi, 

kategorisasi/klasifikasi, dan interpretasi (Miles 

& Huberman, 1992; Creswell, 1994). 

Kodifikasi berdasarkan konsep-konsep kunci, 

tema-tema, dan/atau fokus-fokus yang 

terungkap pada setiap data “posting” 

pernyataan/pembicaraan/ diskusi di dalam 

Forum Komunitas FKIP-UT yang terkumpul. 

Kategorisasi/klasifikasi hasil kodifikasi 

berdasarkan elemen-elemen substantif, dan 

unit-unit analisis. Kodifikasi, dan 
kategorisasi/klasifikasi data didasarkan pada 

Model Analisis Jaringan Sosial (tabel 2) 
(Hanneman & Riddle, 2005; Izquierdo & 

Hanneman, 2006; Raub, et al. 2007). 
Interpretasi secara kontekstual (context-bound 

interpretations) (McMillan & Schumacher, 
2001) terhadap relasi, ikatan sosial, 

multipleksitas, dan komposisi sehingga 

terungkap makna (meaning) dari jaringan 

relasi sosial (social relation network) antar-

partisipan di dalam Forum.  

Untuk mencapai derajat keterpercayaan 

(truthworthness) atau otentisitas (authenticity) 

hasil penelitian, digunakan teknik: (1) audit 

trail, yaitu mencek kebenaran hasil penelitian 

sementara, beserta prosedur dan metode 

pengumpulan datanya, dengan 

mengkonfirmasikan pada bukti-bukti temuan 

(evidences) yang telah diperiksa, dan dicek 

kesahihannya. (2) expert opinion, yaitu 

pengecekan terakhir terhadap kesahihan 

temuan penelitian kepada para pakar, dalam 

hal ini oleh Tim Penelaah Laporan Penelitian, 

dan melalui Forum Seminar (Creswell, 1994). 

Hasil analisis dipresentasikan secara deskriptif, 

eksplanatif, dan inferensi naratif; dilengkapi 

visualisasi matriks, dan sosiometri atau 

sosiogram--Hanneman dan Riddle (2005) 

menyebut sebagai “grafik jejaring sosial” 

(graphs of social networks) model directed 

graphs, signed graphs, atau NetDraw sebagai 

“metode formal” di dalam analisis jaringan 
sosial. Hasil interpretasi selanjutnya dibahas 

berdasarkan kerangka konseptual atau 
perspektif “teori jaringan sosial” (social 

network perspective) dari Cohen (Matteson, 
1998). 

 

4. HASIL PENELITIAN  

4.1 Kapasitas Forum 

Sejak Februari 2006 hingga Desember 

2009, mahasiswa FKIP yang telah 

berpartisipasi di dalam Forum dari program 

Non-Pendas terbanyak berasal dari prodi S-1 

Pendidikan Bahasa Inggris (22.60%), S-1 

Pendidikan Fisika (14.95%), dan S-1 

Pendidikan Matematika (14.41%), sementara 

partisipasi terkecil adalah partisipan dari prodi 

S-1 Pendidikan Kewarganegaraan (3.56%). 

Partisipan Forum dari program Pendas 
terbanyak berasal dari prodi S-1 PGSD 

(77.08%), dan S-1 PGPAUD (4.74%).  
Para partisipan berasal dari 34 (dari 38) 

UPBJJ-UT di Indonesia dan dari UPBJJ-UT di 
Luar Negeri, yakni dari Singapura. 

Partisipasan Forum terbanyak berasal dari 
UPBJJ-UT Jakarta 93 mahasiswa (11.03%), 

Bandung 64 mahasiswa (7.59%), Batam 28 

mahasiswa (3.32%), dan Bogor 27 mahasiswa 

(3.2%), serta Purwokerto dan Semarang (@ 26 

(3.08%) Mahasiswa. Sedangkan partisipan 

Forum FKIP Pendas, berasal dari 28 UPBJJ-

UT di Indonesia, atau ada 10 dari 38 UPBJJ-

UT di Indonesia yang mahasiswanya belum 

berpartisipasi di dalam Forum. Kesepuluh 

UPBJJ-UT di Indonesia tersebut adalah 

UPBJJ-UT Bengkulu, Jambi, Jayapura, 

Makassar, Palu, Riau, Palu, Gorontalo, 
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Log in here 

Manado, dan Majene. Partisipasan Forum 

terbanyak berasal dari UPBJJ-UT Jakarta 

(10.67%), Semarang (4.35%), Bandung dan 

Yogyakarta (@ 2.77%).  
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1: Halaman Depan Forum Komunitas 

FKIP-UT Online 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Gambar 2: halaman dalam Forum Komunitas 

FKIP-UT Online 

 
 

Kapasitas Forum dalam memfasilitasi 
kemandirian belajar mahasiswa UT, dapat 

dikaji dari inisiatif-diri mahasiswa untuk 

memperoleh berbagai informasi, petunjuk, dan 

arahan, yang terekam melalui konten 

pembicaraan/diskusi antarpartisipan Forum. 

Secara substantif, setiap konten memuat 

ikhtiar mahasiswa untuk saling berkomunikasi, 

berbagi ide, informasi, kesulitan, membangun 

konsensus, dukungan, dan membangun relasi-

relasi sosial, yang semuanya merefleksikan 

kemandirian belajar mahasiswa UT. 

Selama kurun waktu sekitar 4 tahun, ada 
45 muatan atau topik yang menjadi bahan 

diskusi dalam relasi mereka di Forum, dan 
terbanyak adalah muatan atau topik berkenaan 

dengan bidang akademik dan non-akademik. 
Konten bidang akademik berkenaan dengan 

nilai ujian, tutorial online/tuton, dan 
modul/bahan ajar (54.04% = Non-Pendas 

52.8% = Pendas). Diskusi tentang nilai ujian 

meliputi: kebutuhan mahasiswa atas informasi 

yang jelas, pasti, dan cepat tentang tentang 

pengumuman nilai ujian. Diskusi tentang 

tutorial online/tuton meliputi 

informasi/kasus/masalah aktivasi tuton, 

pelaksanaan, materi inisiasi dan tugas-tugas 

tuton; peningkatan kualitas tutorial; 

pengembangan dan penambahan jumlah mata 

kuliah yang di-tuton-kan. Diskusi tentang 

modul/bahan ajar meliputi 

informasi/kasus/masalah keterlambatan/ 
ketiadaan modul/bahan ajar dan perlunya UT 

mengembangkan bahan ajar dalam bentuk file 
(softcopy) termasuk dalam bentuk web-

suplemen yang lebih mudah diakses oleh 
mahasiswa daripada bahan ajar dalam bentuk 

BMP/Modul (hardcopy). Sedangkan konten 
bidang non-akademik banyak mendiskusikan 

tentang kebutuhan untuk saling kenal atau 

mencari teman terutama di antara sesama 

program studi, dll.; pengembangan situs 

(website) bagi UPBJJ-UT; perluasan 

forum/kegiatan kemahasiswaan sebagai media 

mempererat tali perkenalan atau persaudaraan 

di antara mereka. 

Berdasarkan temuan-temuan di atas, 

kapasitas Forum lebih banyak didasari oleh 

kebutuhan partisipan mahasiswa Non-Pendas 

dan Pendas untuk mendapatkan informasi dan 

penyelesaian terhadap kasus-kasus atau 

masalah-masalah yang mereka hadapi terkait 
dengan nilai ujian, tuton, modul/bahan ajar, 

dan/atau kebutuhan untuk saling kenal atau 
mencari teman terutama di antara sesama 

program studi melalui pembentukan 
forum/kegiatan kemahasiswaan sebagai media 

mempererat tali perkenalan atau persaudaraan 
di antara mereka. 

Tampaknya, faktor inilah yang 

menjadikan Forum sangat bermakna bagi para 

mahasiswa FKIP-UT—Non Pendas dan 

Pendas—untuk saling berbagi ide, informasi, 

masalah, dan/atau dukungan di antara mereka. 

Sehingga diantara mereka tercipta rasa 

kebersamaan (togetherness), simpati, saling 

mengidentifikasi-diri, keterbukaan pikiran dan 

perasaan, saling mengerti satu dengan yang 

lain, yang pada akhirnya akan terbangun rasa 

solidaritas sosial, rasa kesetiakawanan, 
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perasudaraan antarmahasiswa FKIP, yang 

menjadi fondasi penting terciptanya 

“kesadaran kolektif yang berkesinambungan” 

(a sustainable collective awareness) di antara 

mereka, karena setiap partisipan terikat oleh 

kesamaan visi dan tujuan bersama (fostered by 

a common vision and shared goals). 
 

4.2 Kekuatan Relasional Forum 

Dari perspektif partisipan, kekuatan 

relasi Forum dapat ditinjau dari berbagai relasi 

yang tercipta antarpartisipan dan 

signifikansinya dalam pembangunan 

komunitas belajar mahasiswa FKIP-UT. 

Berdasarkan data seluruh konten 

diskusi/pembicaraan, ditemukan bahwa 

kekuatan relasi antarpartisipan dipengaruhi 

dan dicirikan oleh tingkat kompleksitas 

informasi, kasus, kesulitan yang dihadapi oleh 
para partisipan. Semakin kompleks informasi, 

kasus, kesulitan yang dibutuhkan/dihadapi 
oleh para partisipan, semakin kuat dan 

kompleks dan luas jangkauan relasi-relasi 
yang tercipta.  

Dari analisis konten 
diskusi/pembicaraan, masalah-masalah yang 

terkait dengan nilai ujian, tutorial online/tuton, 

modul/bahan ajar, dan forum/kegiatan 

kemahasiswaan, merupakan substansi Forum 

yang memiliki kekuatan relasional yang sangat 

kuat. Dari masalah-masalah ini pula, tercermin 

hasrat atau keinginan antarpartisipan untuk 

saling berbagi idea, gagasan, informasi, 

kesulitan; membuat konsensus; dukungan 

emosional, membangun hubungan yang lebih 

sociable untuk mencari solusi bersama atas 

masalah/kesulitan yang dihadapi. 

Baik pada program Non-Pendas maupun 

Pendas, kekuatan relasional terbanyak terjalin 
dengan UT-Pusat (Jakarta), yaitu 35.38% atau 

374 relasi (Non-Pendas) dan pada program 
Pendas 44.58% (74 relasi). Pada program Non-

Pendas, 5 UPBJJ-UT yang memiliki jaringan 
ikatan sosial sosial terbanyak dengan Jakarta 

adalah: Semarang (59 relasi), Bandung (33 
relasi), Pontianak (32 relasi), Batam (31 relasi), 

dan Bogor (21 relasi). Pada program Pendas, 

UPBJJ-UT yang memiliki jaringan ikatan 

sosial terbanyak dengan Jakarta adalah: 

Semarang (10 relasi), Yogyakarta (6 relasi), 

Surabaya (5 relasi), dan Aceh (4relasi). Selain 

itu juga ikatan sosial antarmahasiswa di 

internal-UPBJJ terbanyak adalah: internal 

Jakarta (17 relasi), internal Aceh (7 relasi) 

(gambar 2). 

 

  

Gambar 3: Kekuatan jaringan relasi sosial 

antarmahasiswa Non-Pendas di 

seluruh Indonesia 

 

 

Gambar 4: Kekuatan jaringan relasi sosial 

antarmahasiswa Pendas di seluruh 

Indonesia 

 

Temuan ini menunjukkan bahwa posisi 
dan peran Jakarta sangat strategis dan penting 

dalam hal: (1) membangun, mengelola, dan 
mengembangkan ikatan-ikatan relasi sosial 

antarpartisipan di dalam Forum FKIP-UT 
(Pendas dan/atau Non-Pendas); (2) penciptaan 

kesadaran mahasiswa FKIP-UT untuk 

membangun komunitas belajar (virtual dan 

riil) dalam sistem pendidikan tinggi jarak jauh; 

dan (3) terutama dalam memberikan 

memberikan panduan, arahan, dan/atau 

bimbingan kepada partisipan mahasiswa yang 

banyak memposting berbagai pertanyaan, 

masalah/kesulitan akademik yang dihadapi dan 

membutuhkan informasi/bantuan dari mereka. 

 

4.3 Ikatan Sosial Forum 
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Ikatan sosial (social ties) antaranggota 

Forum tidak selalu imbang (unbalanced), lebih 

banyak bersifat searah (simetris), juga tidak 

ajek (consistent), dan tidak bersifat romantis. 

Pada program Non-Pendas, dari 609 partisipan 

pemosting awal dengan jumlah  text-chat 

sebanyak 1253 posting yang dikirim ke Forum, 

hanya 431 (70.77%) partisipan pemosting awal 

yang ditanggapi dan menciptakan relasi 

(posting balasan) dengan partisipan lain, atau 

terdapat 178 (29.23%) partisipan pemosting 

awal yang tidak ditanggapi atau tidak 
menciptakan jalinan kontak relasional dengan 

partisipan lain. Pada program Pendas, dari 202 
partisipan pemosting awal dengan jumlah text-

chat sebanyak 334 posting yang dikirim ke 
Forum, hanya 132 (65.35%) partisipan 

pemosting awal yang ditanggapai dan 
menciptakan relasi (posting balasan) dengan 

partisipan lain, atau terdapat 70 (34.65%) 

partisipan pemosting awal yang tidak 

ditanggapi atau tidak menciptakan jalinan 

kontak relasional dengan partisipan lain. 

Namun diantara mereka ada indikasi 

tercipta ikatan-ikatan sosial yang dekat 

(intimate) bahkan sangat dekat (loosely-knit 

networks), dalam artian diantara partisipan 

terjalin ikatan idealisme, gagasan, pemikiran 

dan emosional, yang sebagian besar berkenaan 

dengan berbagai pertanyaan, kesulitan, dan 

atau masalah/kasus yang mereka hadapi di 

bidang akademik (nilai, tuton, ujian, dll). 
Ikatan sosial paling kuat umumnya cenderung 

tercipta antarpartisipan pada prodi yang sama 
(Pendas atau Non-Pendas). Relasi-relasi sosial 

“pertemanan” (acquitanship, friendship) antar 
partisipan Non-Pendas yang cukup kuat yang 

berpusat pada beberapa subjek sebagai “star” 
dalam bentuk relasi-relasi untuk memberikan 

dukungan, berbagi pengalaman dan/atau 

informasi berkenaan dengan “kasus nilai” 

yang mereka hadapi.  

Dari temuan ini, dapat dikatakan bahwa 

sekalipun relasi antarpartisipan di dalam 

Forum tidak selalu imbang (unbalanced), 

kurang ajek (unconsistent), belum terjalin 

secara intensif dalam rentang waktu yang 

cukup lama (durable), dan juga tidak dalam 

frekuensi yang cukup sering (alih-alih terkesan 

kadang-kadang atau jarang). Namun 

banyaknya posting yang memuat pemberian 

dukungan, saling berbagi pengalaman dan/atau 

informasi berkenaan dengan “kasus nilai” 

yang dihadapi temannya, memperlihatkan 

bahwa ikatan-ikatan sosial diantara mereka 

seperti layaknya yang terjadi di dalam 

kelompok kekerabatan (kinship), keluarga, 

dan/atau kelompok persaudaraan 

(brotherhood).  

Berdasarkan analisis terhadap jumlah 

dan substansi/muatan posting dari seluruh 

partisipan (843 partisipan) Forum, ada temuan 
bahwa partisipan yang aktif mengirimkan 

posting dengan substansi yang mampu 
menciptakan rasa kebersamaan (togetherness), 

empati, saling mengidentifikasi-diri, atas 
masalah, kesulitan, dan atau kendala yang 

dihadapi, cenderung mampu mengikat 
partisipan lain untuk membangun interaksi-

komunikasi dengannya. Hal ini menandakan 

bahwa semakin seorang partisipan dikenal 

oleh partisipan lain, dan semakin kompleks 

masalah, kesulitan, dan atau kendala yang 

dihadapi, maka semakin mampu mereka 

membangun ikatan sosial dengan partisipan 

lain. Faktor inilah yang kemudian menjadikan 

Forum sebagai media jejaring sosial maya 

mampu memicu terciptanya rasa solidaritas 

sosial, rasa kesetiakawanan, perasudaraan 

antarmahasiswa FKIP. Sekaligus menjadi 

fondasi terpenting bagi terciptanya “kesadaran 

kolektif yang berkesinambungan” (a 

sustainable collective awareness) di antara 

mereka, karena setiap partisipan terikat oleh 
kesamaan visi dan tujuan bersama (fostered by 

a common vision and shared goals), yaitu 
untuk saling berbagi ide, gagasan, informasi, 

pengalaman, dan dukungan di antara “sesama 
mahasiswa”.  

Dengan kata lain, sekalipun 

antarpartisipan Forum belum sepenuhnya 

tercipta kekuatan dan ikatan sosial yang 

kokoh—kecuali sejauh berkenaan dengan 

kasus/masalah nilai dan tuton—namun dengan 

berbagai kasus atau masalah yang didiskusikan 

melalui Forum telah menjadi “trigger” atau 

“avant garde” bagi mahasiswa FKIP-UT 

untuk membangun lebih jauh dan intensif 

relasi-relasi sosial di antara mereka di luar 

Forum, baik melalui pembentukan forum-
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forum komunikasi dan diskusi virtual 

antarmahasiswa sesama prodi, media jejaring 

sosial seperti Facebook (45 partisipan), Yahoo 

Massenger/YM (39 partisipan), Friendster (5 

partisipan), Multiply (2 partisipan), dan jumlah 

terbanyak adalah interaksi-komunikasi via 

email pribadi dan interaksi-komunikasi via 

email pribadi (366 email), telepon/Handphone 

(1.371 nomor kontak). Pembentukan forum-

forum tersebut tampaknya cukup mendapatkan 

respon positif dari para mahasiswa, terutama 

di kalangan partisipan mahasiswa program 
Non-Pendas. 

Forum-forum komunikasi dan diskusi 
virtual di luar Forum Komunitas tersebut, 

hanya tercipta di kalangan partisipan 
mahasiswa Non-Pendas, sedangkan sejawat 

mereka di kalangan partisipan mahasiswa 
Pendas terbatas pada bentuk interaksi-

komunikasi via email pribadi. Sedangkan pada 

mahasiswa program Pendas ruang-ruang relasi 

interpersonal yang digunakan hanya melalui 

email (5 email) dan telepon (2 nomor kontak) 

pribadi. Temuan ini semakin menguatkan 

bahwa mahasiswa FKIP-UT yang seluruhnya 

adalah para guru SD—SMA memiliki tingkat 

ketersediaan dan kemampuan pemanfaatan 

fasilitas warnet dan internet yang sangat 

terbatas. 

 

4.4 Komposisi Sosial Forum  

Komposisi sosial Forum terdiri dari tiga 
entitas yang masing-masing berada dan 

menjadi bagian yang membangun suatu 
kesatuan sosial di dalam Forum. Ketiga entitas 

diikat oleh dan/atau berdasarkan kebutuhan 
akademik dan non-akademik partisipan 

mahasiswa. Dalam kaitan ini, tidak ditemukan 
adanya komposisi sosial yang dibangun 

berdasarkan kesamaan latar belakang geografis 

(UPBJJ), etnis, ekonomis, agama, atau hal-hal 

lain yang bertensi kebutuhan primordial 

lainnya. 

Ketiga entitas sosial tersebut adalah: (1) 

partisipan mahasiswa dari UPBJJ-UT di 

Indonesia dan luar negeri; (2) partisipan Ikatan 

Alumni UT (IKA-UT; dan (3) partisipan 

pengelola dan tutor dari UT-Pusat dan UPBJJ-

UT. Pada program Non-Pendas partisipan 

mahasiswa 96.5%; Ikatan Alumni UT (IKA-

UT) 0.12%; dan pengelola dan tutor dari UT-

Pusat dan UPBJJ-UT 3.38%; dan terbanyak 

(52.8%) dari mereka adalah partisipan 

perempuan dan 47.2% partisipan laki-laki. 

Pada program Pendas partisipan mahasiswa 

93.7%; Ikatan Alumni UT (IKA-UT) 0.4%; 

dan pengelola dan tutor dari UT-Pusat dan 

UPBJJ-UT 5.95%. Berdasarkan status 

gendernya, partisipan Forum terbanyak (51.6%) 

adalah perempuan dan 48.4% partisipan laki-

laki. Namun demikian, dilihat dari tingkat 

partisipasinya—berdasarkan jumlah posting 
yang dikirimkan ke Forum—terbanyak adalah 

partisipan laki-laki dibandingkan partisipan 
perempuan dengan perbandingan 53% : 47% 

(Non-Pendas) dan 60.7% : 39.3% (Pendas) 
(Tabel 8 dan 9). 

Dari komposisi ketiga entitas sosial 
Forum, rasio jumlah dan tingkat partisipasi 

dari unsur partisipan pengelola dan tutor dari 

UT-Pusat dan UPBJJ-UT dipandang kurang 

mendukung sebagai pengelola Forum, 

terutama untuk memberikan memberikan 

panduan, arahan, dan/atau bimbingan kepada 

partisipan khususnya mahasiswa yang banyak 

memposting berbagai pertanyaan, 

masalah/kesulitan akademik yang dihadapi dan 

membutuhkan informasi/bantuan dari mereka 

sebagai administrator/pengelola/tutor. 

Perbandingan jumlah antara pengelola/tutor 

dari UT-Pusat dan UPBJJ-UT dengan 

mahasiswa adalah 30 : 841 (Non-Pendas) atau 
hanya 3.57% dan 15 : 236 (Pendas) atau hanya 

15.7% dari jumlah partisipan mahasiswa.  
Dengan jumlah pengelola/tutor dan 

mahasiswa seperti itu, maka jumlah posting 
balasan mereka terhadap posting-posting 

mahasiswa secara rasional rerata 40 posting 
(Pendas) dan rerata 94 posting (Non-Pendas) 

per pengelola/tutor. Namun berdasarkan data 

jumlah posting balasan yang mereka kirim 

pada Forum hanya berjumlah 271 posting 

balasan atau rerata hanya 10—11 posting 

(Non-Pendas), dan 124 posting balasan atau 

rerata hanya 4—5 posting (Pendas).  

Kurang imbangnya jumlah 

pengelola/tutor UT-Pusat/UPBJJ dan 

kurangnya jumlah posting mereka (baca= 

tingkat partisipasi) di dalam Forum 

menyebabkan: (1) banyak posting awal 
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mahasiswa yang belum mendapatkan 

informasi/penjelasan/tanggapan—sekalipun 

ada yang berkali-kali disampaikan—dari para 

pengelola/tutor atau partisipan mahasiswa lain, 

yaitu 575(48.4%) posting awal pada program 

Non-Pendas, dan 157(47.3%) posting awal 

pada program Non-Pendas; dan (2) berbagai 

pertanyaan, masalah/kesulitan akademik yang 

dihadapi oleh mahasiswa dan membutuhkan 

informasi/bantuan informasi/penjelasan/ 

tanggapan dari para pengelola/tutor, hanya 

diperoleh dari sesama partisipan mahasiswa 
dan/atau alumni (IKA-UT) tanpa jelas 

solusinya bagi mahasiswa. 
Akibat lain dari sangat minimnya 

partisipasi aktif para pengelola/tutor 
UT/UPBJJ adalah munculnya berbagai posting 

keluhan dan kritik di dalam Forum yang 
dialamatkan kepada UT/UPBJJ sebagai 

institusi, dengan berbagai muatan/substansi 

yang mempersoalkan komitmen atau disiplin 

UT/UPBJJ dalam penyelesaian berbagai kasus 

administrasi dan/atau akademik mahasiswa 

(mis. keterlambatan/keruwetan penyelesaian 

nilai/kasus nilai; atau jadwal dan bahan inisiasi 

yang terlambat atau kadaluwarsa/tidak pernah 

di-update, dll.). 

 

4.5 Struktur Sosial Forum 

Secara substantif, pembentukan struktur 

sosial Forum FKIP yang paling utama adalah 

karena adanya kebutuhan bersama untuk: (1) 
menyelesaikan masalah, kendala, kesulitan 

yang dihadapi para partisipan berkenaan 
dengan nilai ujian, praktik, praktikum, tutorial 

online, dll; (2) belajar bersama atau kelompok 
sesama program studi dalam forum-forum 

komunitas program studi; dan (3) saling 
berbagi pengalaman dan/atau informasi 

tentang berbagai aspek studi/akademik 

antarpartisipan secara personal/individual. 

Struktur sosial Forum bersifat 

multipleksitas, terbentuk dari beragam relasi 

sosial antarpartisipan. Relasi-relasi sosial yang 

membentuk struktur sosial secara keseluruhan 

adalah: 

a. betweenness, yaitu partisipan yang 

berperan sebagai perantara di dalam 

jaringan sehingga secara tidak langsung 

tercipta konektivitas dengan jaringan 

relasi sosial terbesar dalam struktur 

sosial Forum. Pada Forum Komunitas 

FKIP-UT di temukan dua pola 

betweenness, yaitu: Pertama,  

betweenness yang menjadi perantara 

dalam hubungan relasi sosial antara 

sentral-sentral relasi. Kedua,  

betweenness yang menjadi perantara 

dalam hubungan relasi sosial antara 

sentral-sentral relasi, juga dengan 

individu-individu partisipan yang sama 

sekali tidak memiliki jaringan relasi 
sosial dengan partisipan lain dan/atau 

dengan sentral-sentral relasi.  
b. bridge, yaitu partisipan yang berperan 

sebagai jembatan penghubung terakhir 
di dalam jaringan-jaringan relasi sosial 

Forum. Jika peran tersebut tidak ada, 
maka akan memberikan gambaran lain 

atau berbeda pada grafik jaringan-

jaringan relasi sosial Forum.  

c. sentralitas (centrality), yaitu partisipan 

yang menjadi ”pusat/sentral” 

atau ”bintang” (star) di dalam jaringan-

jaringan relasi sosial Forum dengan 

jumlah relasi terbesar. Partisipan ini 

memiliki kekuatan sosial di dalam 

jaringan, karena sekaligus mampu 

membangun konektivitas antarpartisipan, 

baik sebagai perantara, pembangun 

kedekatan relasi, maupun tingkat 

konektivitas yang dimiliki. Dari 
keseluruhan struktur sosial pada Forum 

Komunitas FKIP-UT, terjadinya 
sentralisasi relasi sosial pada sejumlah 

partisipan setidaknya karena mereka 
(pengelola, alumni, dan/atau mahasiswa): 

(1) dipersepsi oleh partisipan lain 
memiliki banyak informasi, pengetahuan 

dan/atau pengalaman yang bisa dibagi 

kepada partisipan lain berkenaan dengan 

pertanyaan, masalah, kendala dan/atau 

kesulitan yang dihadapi. (2) memberikan 

pernyataan atau komentar yang 

memperlihatkan sikap sociable, peduli 

terhadap partisipan lain yang memiliki 

masalah, kendala dan/atau kesulitan 

dalam studinya di UT. 

d. Closeness, yaitu  partisipan yang 

memiliki jaringan relasi yang 
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dekat/intim dengan partisipan lain 

karena kabutuhannya untuk memperoleh 

akses informasi, acuan, dan/atau 

bimbingan dari partisipan lain dalam 

bidang akademik.  

e. kelompok kohesi struktural (structural 

cohesion) yaitu kelompok di dalam 

Forum yang terbentuk dari sejumlah 

kecil partisipan yang jika keberadaannya 

dihilangkan dari Forum akan 

menyebabkan terputusnya atau pecahnya 

keutuhan komunitas secara keseluruhan.  
f. ”dyad” (kelompok-kelompok yang 

terbentuk atau tercipta dari hubungan 
sosial antara dua orang partisipan di 

dalam Forum). Relasi sosial yang 
demikian mencapai 70% dari 

keseluruhan jaringan. 
g. Partisipan terisolasi (isolated 

participants) yaitu partisipan yang sama 

tidak memiliki jaringan relasi sosial 

dengan partisipan lain pada Forum.  Para 

partisipan yang terisolasi dari jaringan 

relasi sosial Forum tampaknya 

disebabkan oleh minimnya partisipasi 

mereka di dalam Forum (hanya 1—2 

posting dalam 4 tahun), sehingga mereka 

hampir-hampir tidak dikenal oleh 

partisipan lain. Posting mereka tidak 

direspon oleh partisipan lain, dan juga 

tidak pernah memberikan 

respon/tanggapan terhadap posting 
partisipan lain. 

 
 

 
Gambar 5: contoh 2 partisipan “star” yang 

menciptakan kecenderungan sentralitas 

pada Forum 

 

 

Multipleksitas jaringan relasi sosial 

Forum yang telah membentuk setidaknya 7 

struktur sosial di atas, menunjukkan bahwa 

jaringan relasi sosial antarpartisipan yang 

terbentuk di dalam Forum mampu 

menciptakan sebuah struktur jaringan 

relasional yang kokoh dan intensif di antara 

partisipan. Selain itu, struktur-struktur sosial 

Forum umumnya bersifat mikro-struktur yang 

terbentuk dari multi-hubungan sosial ”acak” 

dan bersifat ”bottom-up” di antara para 

individu aktor; dan/atau hubungan-hubungan 

sosial pada tingkatan makro-struktur, yang 

terbentuk dari multi-hubungan sosial yang 
bersifat ”top-down” pada tataran jejaring sosial 

secara totalitas. Struktur sosial di dalam Forum 
juga memperlihatkan stuktur jaringan yang 

bersifat hierarkis atau jaringan (nested) dengan 
berbagai derajat ikatan sosial—kuat, lemah, 

atau lepas. Salah satu atribut yang sangat 
penting dalam struktur sosial pada komunitas 

FKIP-UT adalah adanya resiprositas ikatan-

ikatan sosial, berkaitan dengan keseimbangan 

dan dengan derajat dan bentuk hierarkis di 

dalam jejaring sosial Forum. 

 

5. BAHASAN 

Seperti dikemukakan sebelumnya, 

mahasiswa FKIP-UT program Pendas dan 

Nonpendas yang berpartisipasi di dalam 

Forum Komunitas FKIP-UT sejak tahun 

2006—2009 sebanyak 1.073 mahasiswa, 

terdiri dari 843 mahasiswa Non-Pendas, dan 

230 mahasiswa Pendas. Dibandingkan dengan 
total jumlah mahasiswa FKIP-UT 2006-2009 

(sekitar 40.000 mahasiswa), tingkat partisipasi 
mahasiswa di dalam Forum sangat kecil, yaitu 

sekitar 2.75%. Penyebab terbanyak atas 
rendahnya tingkat partisipasi mereka di dalam 

Forum adalah karena mahasiswa FKIP-UT 
seluruhnya adalah para guru SD—SMA 

terbanyak berasal dari daerah pedesaan/luar 

kota, dengan tingkat ketersediaan dan 

kemampuan pemanfaatan fasilitas warnet dan 

internet yang sangat terbatas.  Mereka 

umumnya juga belum memiliki akses yang 

baik dalam pemanfaatan fasilitas internet, 

selain bahwa kompetensi mereka dalam 

pemanfaatan komputer dan internet yang juga 

sangat terbatas.  

Dari seluruh data posting Forum, 

setidaknya ada 7 partisipan yang secara jujur 
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mengatakan masih “gaptek” (gagap teknologi) 

atau “masih baru dan awam dalam  

pemanfaatan internet”, dan sangat banyak 

partisipan kesulitan melakukan aktivasi pada 

UT-Online; cara mendownload atau meng-

upload tugas, inisiasi, atau BMP-Online atau 

websuplemen, LKAM atau DNU; aktivasi e-

book store; dll. Selain itu, tingkat penetrasi 

internet di Indonesia juga masih kecil, yaitu 

sekitar 12.5 %. Kendala ini tampaknya 

memang menjadi persoalan pokok bagi upaya 

UT untuk secara konsisten dan agresif dalam 
mengembangkan dan memperluas jaringan 

akses ke seluruh pelosok Indonesia melalui 
pengembangan fasilitas komunikasi berbasis 

ICT, terutama bagi upaya pembangunan 
komunitas belajar virtual di Indonesia (cf. 

Belawati, 2010; Teo, et.al. 2003). Rendahnya 
tingkat aksesibilitas ini juga menjadi salah satu 

kendala bagi keberlanjutan forum (cf. Teo, 

et.al., 2003). 

Temuan bahwa kebutuhan mahasiswa 

untuk mendapatkan informasi, bimbingan 

dalam penyelesaian berbagai kasus atau 

masalah akademik dan non-akademik, 

merupakan alasan terbanyak bagi mahasiswa 

untuk berpartisipasi di dalam Forum, 

tampaknya juga akan menjadi korelat 

terpenting bagi kesuksesan forum diskusi 

virtual (cf. Soong et.al., 2001). Karena itu 

dalam konteks PTTJJ, keberadaan Forum 

sebagai social cyberspaces menjadi sangat 
signifikan. Forum tidak hanya dipersepsi 

sebatas untuk mengatasi kendala kurangnya 
interaksi antarmahasiswa PTJJ (Belawati, 

1995; Andriani, 2005); atau sebatas sebagai 
upaya institusi untuk memenuhi kebutuhan 

pokok dalam sistem PTJJ untuk mendukung 
pengembangan kemandirian belajar 

mahasiswa dalam format yang lebih interaktif 

(Linn, 1996, Bates, 1995; Verduin & Clark 

dalam Simoff & Maher, 1997). Lebih dari itu, 

Forum diharapkan dapat menyediakan sebuah 

layanan jejaring sosial (social network) yang 

potensial untuk mendukung terciptanya 

“community-building forces” (cf. James, 1997; 

Smith & Kollock, 1999; Rovai, 2002; 

McKenzie & Murphy, 2000; Dueber & 

Misanchuk, 2001; Dawson, 2006) di kalangan 

mahasiswa FKIP-UT. 

 Dengan kata lain, makna substantif 

Forum bagi mahasiswa adalah bahwa Forum 

dapat menjadi media sosial mahasiswa untuk 

membangun rasa kebersamaan, simpati, saling 

mengidentifikasi-diri, keterbukaan pikiran dan 

perasaan, saling mengerti satu dengan yang 

lain, yang pada akhirnya akan terbangun rasa 

solidaritas sosial, rasa kesetiakawanan, 

perasudaraan antarmahasiswa (Donath, 1996; 

Porter, 1997). Jika hal ini dapat tercipta, maka 

Forum seyogianya tidak hanya dipandang 

sebatas “solitary information processors”, 

yang hanya menyediakan “affiliation, support 

and affirmation“, tetapi harus dipandang 
sebagai teknologi sosial yang memungkinkan 

antarmereka saling berhubungan untuk 
membangun “kesadaran kolektif yang 

berkesinambungan” (a sustainable collective 

awareness) di antara mereka, yang terikat oleh 

kesamaan visi dan tujuan bersama (fostered by 

a common vision and shared goals) (s.t. 

Rheingold, 1993; Figallo, 1999).  

Adalah fakta, bahwa ikatan sosial 

antarmahasiswa di dalam Forum belum 

sepenuhnya tercipta kekuatan dan ikatan sosial 

yang kokoh—kecuali sejauh berkenaan dengan 

kasus/masalah nilai dan tuton—. Namun 

demikian, sebagaimana dihipotesiskan oleh 

Rappoport 

(http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tie-network) 

tentang ”ikatan sosial lemah”, bahwa ikatan 

sosial yang lemah akan berfungsi sebagai 
jembatan krusial bagi individu atau kelompok 

lain untuk saling mendekat satu dengan yang 
lain. Karena itu, sesungguhnyalah kekuatan 

ikatan sosial dalam keanggotaan Forum seperti 
halnya masyarakat pada dasarnya merupakan 

hasil kombinasi antara ikatan sosial yang 
lemah dan yang kuat secara berbarengan. 

Dalam konteks ini, maka pemikiran tentang 

komunitas maya perlu ditempatkan dalam 

perspektif struktur sosial dan budaya yang 

lebih inklusif, daripada struktur spasial yang 

cenderung ekslusif (Matteson, 1998).  

Dalam konteks inilah, dapat dipahami 

mengapa mahasiswa FKIP-UT cenderung 

membangun lebih jauh dan intensif relasi-

relasi sosial di antara mereka di luar Forum, 

melalui forum-forum komunikasi dan diskusi 

virtual antarmahasiswa melalui media jejaring 
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sosial seperti Friendster (FS), Facebook (FB), 

multiply, Yahoo Massenger (YM). Sejalan 

dengan Granovetter (http://en.wikipedia.org/), 

ikatan-ikatan sosial yang tercipta di luar 

Forum perlu dipahami sebagai hubungan-

hubungan antarindividu yang terbentuk oleh 

tanggungjawab, kepercayaan, dan kesadaran 

bersama, kedekatan perasaan, intim, dan saling 

melayani (reciprocal services) di antara 

individu yang melakukan relasi-relasi sosial. 

Ikatan-ikatan sosial inilah yang tampaknya 

menjadi fondasi bagi terciptanya kolaborasi 
yang efektif antarpartisipan para mahasiswa 

FKIP-UT, dan merupakan aspek strategis bagi 
komunitas agar mampu beraktivitas di jejaring 

maya. 
Temuan lain yang juga perlu 

mendapatkan perhatian dari pihak UT adalah 
hampir tidak adanya partisipasi dari pihak 

pengelola/tutor dari UPBJJ-UT di dalam 

Forum. Dari 38 UPBJJ-UT di Indonesia hanya 

4 UPBJJ-UT yang berpartisipasi di dalam 

Forum, yaitu masing-masing 1 (satu) orang 

pengelola/tutor yang berasal dari UPBJJ-UT 

Batam (26 posting), Surabaya (8 posting), 

Semarang (3 posting), dan Surakarta (1 

posting). Sementara berbagai pertanyaan, 

masalah/kesulitan akademik dari mahasiswa 

banyak yang membutuhkan informasi/bantuan 

informasi/penjelasan/ tanggapan dan/atau 

dapat diselesaikan oleh pengelola/tutor UPBJJ-

UT setempat. Sejumlah posting tanggapan dari 
pengelola/tutor UT-Pusat, IKA-UT, dan/atau 

mahasiswa lain yang menyarankan agar 
pertanyaan, masalah/kesulitan tersebut 

ditanyakan atau dikonfirmasikan ke pihak 
UPBJJ-UT, juga kurang mendapatkan respon 

dari pengelola/tutor UPBJJ-UT setempat. 
Akibat dari situasi ini, tak dapat dinafikan jika 

para mahasiswa tersebut menjadi “enggan” 

dan tidak melanjutkan partisipasinya di dalam 

Forum.  

Akibat lain dari sangat minimnya 

partisipasi aktif para pengelola/tutor 

UT/UPBJJ adalah munculnya berbagai posting 

keluhan dan kritik di dalam Forum yang 

dialamatkan kepada UT/UPBJJ sebagai 

institusi, dengan berbagai muatan/substansi 

yang mempersoalkan komitmen atau disiplin 

UT/UPBJJ dalam penyelesaian berbagai kasus 

administrasi dan/atau akademik mahasiswa 

(mis. keterlambatan/keruwetan penyelesaian 

nilai/kasus nilai; atau jadwal dan bahan inisiasi 

yang terlambat atau kadaluwarsa/tidak pernah 

di-update, dll.). Sementara pengaruh intervensi 

pengelola, tutor, dosen dipandang merupakan 

salah satu faktor penting bagi peningkatan 

partisipasi dalam forum (Mazzolini dan 

Maddison, 2003). 

 

5. SIMPULAN  

Forum Komunitas FKIP-UT Online 
sebagai forum komunitas virtual telah mampu 

menjadi sebuah solusi sosio-teknologis bagi 
mahasiswa Non-Pendas dan Pendas untuk 

menciptakan komunitas-komunitas belajar. 
Forum telah menjadi media jejaring sosial 

yang memungkinkan mereka dapat 
mengekspresikan dan saling berbagi informasi, 

ide, masalah, kesulitan, dan pengalaman 

berkenaan dengan masalah akademik dan/atau 

non-akademik, secara terbuka, langsung, dan 

bebas diantara mereka. 

Meskipun ikatan-ikatan sosial 

antarpartisipan cenderung tidak selalu imbang 

(unbalanced), lebih banyak bersifat searah 

(simetris), juga tidak ajek (consistent), dan 

tidak bersifat romantis, namun Forum mampu 

menciptakan ikatan sosial yang kuat 

khususnya antarpartisipan pada prodi yang 

sama (Pendas atau Non-Pendas). Faktor yang 

paling dominan bagi terciptanya ikatan sosial 
yang kuat tersebut, adalah kedekatan 

idealisme, gagasan, pemikiran dan emosional 
diantara mereka berkenaan dengan berbagai 

informasi, ide, masalah, kesulitan, dan 
pengalaman berkenaan dengan masalah 

akademik (nilai, tuton, bahan ajar, dll.) 
dan/atau non-akademik (keberlanjutan 

jaringan relasional).  

Ikatan-katan sosial terbanyak terjadi 

antara UPBJJ dengan Jakarta, yang 

mengindikasikan sentralitas peran Jakarta bagi 

pembangunan komunitas belajar mahasiswa 

FKIP-UT. Ikatan-ikatan sosial pada Forum 

telah menciptakan karakter multipleksitas 

dalam relasi antarpartisipan (betweenness, 

bridge, centrality, closeness, structural 

cohesion groups, dyad, and isolated 

participants), yang terjadi diantara para 
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proponen Forum yaitu: mahasiswa dari 

UPBJJ-UT di Indonesia dan luar negeri; Ikatan 

Alumni UT/IKA-UT; dan pengelola dan tutor 

dari UT-Pusat dan UPBJJ-UT. 
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