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Prakata 
 
Beberapa waktu yang lalu saya sempat menulis dalam blog pribadi saya 
(http://unionism.wordpress.com/) “Serikat Buruh dan Media1”, tentang bagaimana serikat 

pekerja/serikat buruh di Indonesia menggunakan peluang kebebasan informasi dan akses 
penggunaan jaringan media sosial untuk kampanye pengorganisasian organisasi mereka.  
 
Menurut catatan Kompas dalam artikelnya dibulan Februari 2012, pengguna Facebook di 
Indonesia adalah 43,06 juta, sehingga menempatkan Indonesia sebagai pengguna terbesar kedua 
setelah India (43,50 juta)2. Dan menurut Tempo.co, Indonesia merupakan penggunakan terbesar 

ke lima twitter yaitu 19,5 juta3 dan sering masuk dalam trending topic. Tetapi sayangnya, menurut 

pengamatan saya belum ada yang serius dari kalangan buruh atau aktifis perburuhan 
menggunakan media ini dengan aktif.  
 
Kondisi diatas tidak terlepas dari naiknya pengguna internet di Indonesia. Menurut laporan Asia 
Internet World Stats4, pengguna internet di Indonesia pada tahun 2000 hanya sekitar 2 juta tetapi 
dalam rentang sebelas tahun, Desember 2011, pengguna telah mencapai 55 juta. Naiknya 

pengguna internet ini juga karena provider telepon melayani persaingan layanan internet mobile 
dengan harga yang cukup murah, hal ini tentunya memudahkan penggunakan telepon selular 
untuk akses internet melalui telepon pintar mereka. Telepon pintar atau smart phone saat ini 

selalu menambahkan fitur aplikasinya dengan beberapa jaringan sosial yang terkait: twitter, 
facebook dan web-akses.  
 

Tetapi pertanyaannya adalah telah seberapa aktif serikat pekerja/serikat buruh menggunakan 
peluang jaringan media sosial ini untuk kegiatan organisasinya? Topik ini selalu menjadi 
perhatian saya, karena bagaimanapun jaringan media sosial ini telah menjadi tren komunikasi 
banyak serikat pekerja/serikat buruh di negara lain. Tapi ini juga tidak terlepas dari alat 
komunikasi yang masih sering digunakan oleh serikat pekerja/serikat buruh saat ini, seperti 
mengirimkan pesan melalui SMS (menurut pengamatan saya, cara ini masih dominan 
dilakukan), email, telepon, facsimile, website organisasi dan tentunya juga 

bulletin/majalah/surat kabar yang diterbitkan secara rutin.  Dengan kemudahan akses, 
jangkauan yang cepat dan murah tentunya jaringan media sosial dapat menjadi alternatif  positif 
untuk alat menyebarkan informasi gerakan buruh di Indonesia. Disamping itu juga luasnya 
demografi wilayah Indonesia, penggunakan internet dan jaringan media sosial dapat merekatkan 
jarak. Selain itu, jaringan media sosial bisa menjadi media progesif untuk “menyaingi” media 
korporasi yang sering memberitakan sisi negative pergerakan buruh dan serikat buruhnya. 

 
Dalam panduan ini, saya akan lebih banyak mengulas bagaimana serikat pekerja/serikat buruh 
untuk dapat menggunakan aternatif jaringan sosial media ini, selain itu saya juga mengajak 
Anda sekalian untuk membuat blog, sebagai alternatif sementara dari ‘website” serikat 
pekerja/serikat buruh dari organisasi Anda.   
 
Tetapi bagaimanapun juga pertemuan tatap muka langsung dengan anggota tidak bisa 

digantikan oleh pertemuan virtual melalui sarana internet atau media sosial lainnya. Perlu 
diingat, maraknya internet dan jaringan media sosial saat ini tidak bisa dihindari dan justru 
menjadi sarana komunikasi modern dan efektif, serta strategi progesif bagi gerakan buruh saat 
ini. 

                                                             
1 Sumber: http://unionism.wordpress.com/2011/03/17/indonesia-serikat-buruh-dan-media/ 
2 Sumber: 
http://tekno.kompas.com/read/2012/02/01/09153884/Jumlah.Pengguna.Facebook.Indonesia.Disusul.I

ndia 
3 Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2012/02/02/072381323/Indonesia-Pengguna-Twitter-
Terbesar-Kelima-Dunia 
4 Sumber: http://www.internetworldstats.com/stats3.htm#asia 

http://unionism.wordpress.com/
http://unionism.wordpress.com/2011/03/17/indonesia-serikat-buruh-dan-media/
http://tekno.kompas.com/read/2012/02/01/09153884/Jumlah.Pengguna.Facebook.Indonesia.Disusul.India
http://tekno.kompas.com/read/2012/02/01/09153884/Jumlah.Pengguna.Facebook.Indonesia.Disusul.India
http://www.tempo.co/read/news/2012/02/02/072381323/Indonesia-Pengguna-Twitter-Terbesar-Kelima-Dunia
http://www.tempo.co/read/news/2012/02/02/072381323/Indonesia-Pengguna-Twitter-Terbesar-Kelima-Dunia
http://www.internetworldstats.com/stats3.htm#asia
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Internet dan Situs Web 
 
Apa itu internet? Internet merupakan jaringan global yang menghubungkan komputer yang satu dengan 

lainnya diseluruh dunia. Dengan Internet, komputer dapat saling terhubung untuk berkomunikasi, berbagi 
dan memperoleh informasi.  
 

Lalu apakah yang disebut dengan Situs Web atau Website? Situs web adalah sejumlah halaman web 

yang memiliki topik saling terkait, terkadang disertai pula dengan berkas-berkas gambar, video, 
atau jenis-jenis berkas lainnya.  
 

Seberapa pentingkah internet dan situs web ini bagi organisasi serikat pekerja/serikat buruh? Untuk 

mengakses situs web ini tentunya organisasi Anda harus memiliki komputer yang dilengkapi 
dengan modem/wireless internet dan jaringan internet baik melalui dial-up, LAN (Local Area 

Network) atupun wireless. Tetapi sekarang hampir semua provider telepon di Indonesia 

menyediakan akses internet bagi pengguna telepon pintar (smart phone), sehingga sering disebut 

dengan mobile internet.  

 

Disini saya tidak akan menjelaskan secara teknis teknologinya tetapi lebih kepada 

penggunakan praktis internet dalam mengakses situs web dan juga alternatif dalam 
menggunakan web-blog, dimana banyak tersedia dengan gratis dan mudah dibuat. 
 
Internet memudahkan salah satu dari sekian banyak pekerjaan organisasi serikat pekerja/serikat 
buruh,misalnya dapat mengirimkan beberapa dokumen secara elektronik dalam waktu sekejap 

(tentunya tergantung dari kuatnya jalur internet yang dimiliki) dibandingkan ketika kita 
mengirimkan dokumen dengan menggunakan pos atau titipan kilat yang mungkin akan 
memakan waktu lebih dari sehari atau lebih tergantung dari jarak kota. Ketika organisasi anda 
akan mengadakan diskusi bagi seluruh korrdinator wilayah dan tidak memiliki dana yang cukup 
untuk mendatangkan mereka pada satu tempat, internet dapat menjadi ajang alternatif yang 
cepat dan murah untuk membuat “online discussion” atau juga bisa digunakan untuk “tele-

conference” misalnya dengan memakai Skype5  

 

 

                                                             
5 Skype adalah salah satu aplikasi yang memungkinkan kita melakukan percakapan jarak jauh (dan gratis) 
dengan menggunakan internet,  disamping itu juga skype memungkinkan kita juga untuk membuat video-

conference artinya bahwa  kita bisa melihat gambar dengan orang-orang yang sedang ikut dalam percakapan 

tersebut, tentunya alat komputer anda harus dilengkapi dengan video-camera. Unduh secara gratis aplikasi 

Skype disitus ini: http://www.skype.com/intl/en/home 

http://www.skype.com/intl/en/home
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Semboyan internet menghubungkan manusia, adalah benar adanya. Perbedaan jarak dan waktu, 
beberapa aplikasi penting yang ditawarkan seperti email dan situs web, menjadikan seorang 
dengan lainnya terhubung dengan cepat dan murah.  
 

April 2012 ini saya mengikuti pertemuan di Bengalore, India. Kota yang disebut dengan lembah 
silicon (kota teknologi), tetapi saya tidak benar-benar menikmatinya disana karena saya harus 
membayar internet sebanyak 500 rupee (atau sekitar Rp. 85,000) untuk akses 24 jam di hotel 
dimana saya tinggal. Jadi satu sisi kadang kita tidak bisa akses internet karena tarif yang 
ditawarkan cukup mahal, tetapi kita sungguh beruntung tawaran biaya internet di Indonesia 
cukup beragam dan murah. Dan ini sungguh menggembirakan, dibandingkan dengan di 

Bengalore, beberapa hotel di Indonesia telah menyediakan layanan akses internet gratis melalui 
wireless sebagai promosi layanan mereka.  
 
Maraknya provider telepon di Indonesia selain Telkom,  menjadikan layanan untuk akses 
internet menjadi terjangkau bagi orang Indonesia. Alternatif pilihan ini juga memungkinkan kita 
memilih jangkauan terbaik yang sesuai dengan lokasi dimana kita berada dan juga pilihan biaya 
yang ditawarkan. Mobile internet menjadi tren sekarang, sehingga memungkinkan kita mengakses 

internet dimana saja dan kapan saja.   
 

         
 

 “Membuat” dan Mengakses Situs Web 
 
Seperti yang saya utarakan diatas, tulisan ini tidak akan membahas tentang hal teknis bagaimana 
membuat situs web tetapi lebih pada panduan bagaimana membuat situs web bagi organisasi 
anda adalah hal yang penting. 

 
Situs web dapat diakses publik secara kolektif dengan menggunakan 3 W atau WWW (World 
Wide Web). Contoh situs web organisasi Konfederasi Serikat Pekerja Internasional (ITUC), 
dengan alamat: http://www.ituc-csi.org/ (gambar kiri) atau situs dari Organisasi Perburuhan 

International (ILO): http://www.ilo.org/  (gambar kanan). 

 

        

http://www.ituc-csi.org/
http://www.ilo.org/
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www.ituc-csi.org atau alamat yang mewakili dari identitas website ini disebut dengan domain. 
Domain tentunya dibuat oleh organisasi itu sendiri disesuaikan dengan nama yang mereka 
memiliki. Dan pastinya tidaklah terlalu panjang atau biasanya mewakili singkatan dari 
organisasi tersebut, seperti contoh dari situs web ITUC, dimana singkatan CSI mewakili 

pengguna bahasa lainnya yaitu Spanyol dan Perancis.  
 

Penggunaan dotorg6 di akhir alamat situs web disebut dengan generic Top-Level-Domain dari 

sistem nama domain atau DNS. Dan juga sering akhir dari Kode Negara Top-Level-Domain, 

misal dotor.id 

 

Beberapa contoh singkatan dari akhir alamat situs: 

1. .com (dotcommercial) 
2. .net (dotnetwork) 
3. .org (dotorganization) 
4. .edu (doteducation) 
5. .gov (dotgoverment) 

6. .mil (dotmilitary) 
7. .info (dotinfo) 

8. Dan sebagainya 

Tentunya alamat situs web tersebut harus diaktifkan agar bisa diakses.  Untuk mengaktifkan 
situs web tersebut maka harus memiliki web-hosting atau penyedia layanan web. Ini bisa kita 

miliki sendiri kalau memang keuangan organisasi kita mampu, dan ini cukup mahal. Kalau toh 
tidak mampu ada alternatif untuk menyewa. Saya telah membuat beberapa situs web dan selama 

ini saya menggunakan Kota Hosting sebagai penyedia layanan web. Cukup murah untuk 
membeli domain dan menyewa layanan web dari penyedia ini, sehingga saya menganjurkan 
kebeberapa teman, tetapi tentunya anda akan menemukan banyak penyedia layanan hosting 
lainnya yang bisa anda pakai. Perlu diperhatikan layanan hosting ini juga berpengaruh pada kecepatan 
akses situs web kita nantinya! 

Setelah organisasi anda memiliki domain alamat situs web dan aktif,  maka akses situs web 
organisasi anda bisa dipublikasikan. Tetapi tentunya setelah isi atau konten atas informasi yang 
ingin ditampilkan telah dimasukan dalam situs web tersebut, ini yang disebut dengan web-design. 

Situs web dapat didesain oleh seorang ahli (dan tentunya butuh biaya yang cukup) atau dapat 
menggunakan template dari beberapa sistem dokumen situs web yang diakses secara gratis seperti 

(yang populer):  wordpress.com ataupun joomla.org 

  

                                                             
6 Simbol titik (.) dibaca dot 

http://www.ituc-csi.org/
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Bagi saya, wordpress menjadi pilihan yang menarik karena lebih mudah untuk dipakai tanpa 
perlu belajar atau memahami kode HTML (Hyper Text Markup Language).  

 

 Membuat Web-Blog 
 
Saya mengamati banyak serikat pekerja/serikat buruh di Indonesia menggunakan blog sebagai 
media untuk komunikasi mereka dalam menyebarkan informasi organisasinya.   
 
Blogging menjadi hal yang penting pada era komunikasi digital saat ini. Melalui blog anda 
memberikan “gambaran” tentang situasi yang saat ini terjadi dalam organisasi serikat pekerja, 

cerita tentang kampanye organisasi yang saat ini sedang digelar, cerita dari anggota dan 
sebagainya. Blog memberikan keleluasaan bagi mereka untuk menceritakan kondisi dan 
informasi organisasi serikat pekerja anda saat ini dan apa reaksi mereka, para anggota dan 
masyarakat, yang diwakili atas tulisan yang diposting di blog tersebut. Blog membantu anda 
untuk mendapatkan cerita asli dan langsung dari mereka yang terlibat, maka media terkemuka di 
Indonesiapun telah juga memberikan peluang bagi pembacanya untuk menuliskan cerita dalam 
blog-blog yang mereka sediakan: misal kompasiana (http://www.kompasiana.com/), blog detik 

(http://blogdetik.com/) atau dari serikat pekerja di Amerika AFL-CIO blog 
(http://www.aflcio.org/Blog/) 
 
Blog lebih flexible daripada situs web, karena lebih memberikan ruang untuk individu dalam 
organisasi serikat pekerja menulis buah pikiran mereka, sehingga blog lebih kaya informasi dan 
relevan dengan situasi terkini.  Tetapi perlu diingat blog tidak mengantikan peran situs web 

organisasi, karena bagaimanapun juga situs web mewakili prinsip dan kebijakan organisasi , 
karena informasi yang dikeluarkan oleh situs web organisasi sering (harus) mendapatkan 
persetujuan dari dewan pimpinan organisasi serikat pekerja anda. Oleh karenanya serikat pekerja 
lebih membuat blog dalam situs web resmi mereka. Blog bukan pengganti situs web tetapi 
alternatif untuk mengaktualkan situasi organisasi dari berbagai aspek penulis blog (tentunya 
yang dipilih (dibaca disetujui oleh organisasi)) dan penulis tamu.  
 

Tetapi seperti yang saya sampaikan bahwa banyak serikat pekerja di Indonesia menggunakan 
“blog”, yang artinya bahwa menggunakan media gratis yang disediakan oleh beberapa penyedia 
blog, seperti: http://www.blogger.com/, http://wordpress.com/, http://www.blog.com/, 
http://multiply.com/, http://www.xanga.com/, http://www.blogdrive.com/, atau 
http://www.blogsome.com/ 

 

 
 

Ini adalah web-blog yang dibuat oleh Dewan 
Serikat Pekerja Australia (ACTU): 
http://www.rightsatwork.com.au/ dalam 
kampaye mereka para buruh di Australia tentang 

“Hak-Hak di Tempat Kerja’  

http://www.kompasiana.com/
http://blogdetik.com/
http://www.aflcio.org/Blog/
http://www.blogger.com/
http://wordpress.com/
http://www.blog.com/
http://multiply.com/
http://www.xanga.com/
http://www.blogdrive.com/
http://www.blogsome.com/
http://www.rightsatwork.com.au/
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Tetapi menurut pakar komunikasi, Alex White, menggunakan jasa layanan situs web gratis yang 
saya sebutkan diatas adalah suatu ide yang buruk7. Mengapa? Pak White mengatakan ada 4 
(empat) alasan: 
 

(1) Kalau menggunakan blog gratis tersebut, situs web itu bukan milik sendiri! 

 
Kebanyakan layanan gratis web seperti blogger atau worpress dimiliki oleh perusahaan yang 
menggeruk keuntungan. Biarpun situs blog/web ini nantinya digunakan oleh organisasi nirlaba 
seperti serikat pekerja/serikat buruh, belum tentu perusahaan tersebut berpihak pada kita. Ketika 
membuat situs web dan memasukan data serta informasi dalam konten secara online, jikalau 

kita menggunakan layanan gratis ini sepertinya kita menyerahkan seluruh informasi dan 
kepentingan data kita kepada pihak lain.  
 

 

 

(2) SEO (Search Engine Optimization) tidak mengguntungkan organisasi anda 
 
Artinya apa? Anda tidak memiliki domain dan URL (Uniform Resource Locator). Alamat situs web 

tersebut bukan milik anda, sehingga secara teknis dalam sistem pencarian SEO dari “situs web” 
ini justru mengakses pada pemilik layanan servis yang sebenarnya, misal wordpress atau 
blogroll. 

 

(3) Fitur tidak lengkap 
 
Fitur-fitur yang ditawarkan dalam layanan gratis situs web ini tidak lengkap, sehingga situs web 
anda akan nampak ketinggalan jaman. 
 

(4) Memindahkan situs adalah sulit 
 
Meskipun layanan situs web tersebut memiliki fitur untuk memindahkan, akan tetapi jika ada 
keinginan untuk memiliki situs web layanan sendiri, maka memindahkan situs web tersebut akan 
sangat sulit secara teknis dan membutuhkan waktu yang lama.  
 
Gratis belum tentu baik, yang artinya bahwa jikalau organisasi anda sungguh-sungguh untuk 

membuat situs web, jangan pernah gunakan layanan situs web gratis. Seperti yang saya katakan 

                                                             
7 Why using free web services for your union campaign website is a bad move: 

http://alexwhite.org/2010/12/using-free-web-services-for-your-union-campaign-is-a-bad-move/ 

http://alexwhite.org/2010/12/using-free-web-services-for-your-union-campaign-is-a-bad-move/
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diatas, membuat situs web sendiri bisa sangatlah murah tanpa harus menggunakan tenaga ahli 
dan spesialis untuk design situs web kita.  
 
Saya hanya membayar sekitar Rp. 430,000 untuk dua (2) tahun kontrak domain dan pembelian 

nama situs web, disamping itu juga mereka menawarkan layanan email dengan menggunakan 
domain nama situs web ini!   
 

 Situs web sebagai strategi komunikasi organisasi 
 
Situs web atau blog bagi serikat pekerja harus menjadi dasar bagi strategi organisasi secara 

online. Situs web serikat pekerja adalah bagian vital dari strategi komunikasi dan kampanye 
organisasi. Situs web mampu menjadi alat komunikasi yang efektif dan promosi bagi anggota 
serikat pekerja mereka sendiri, calon anggota ataupun bagi masyarakat untuk mendapatkan 
dukungan mereka atas kampanye organisasi. 
 
Sebagai contoh, mulai tahun 1997, Labourstart (http://www.labourstart.org/)8 membuat undian 
untuk menyeleksi situs-situs web serikat pekerja yang dianggap paling baik.   

 
 Tahun 2008 situs web http://www.rightsatwork.com.au/ 9menjadi situs pilihan terbaik 

para pengundi. Dikatakan bahwa situs web ini mampu mendorong transformasi 
kebijakan politik di Australia dan mampu menurunkan pemerintahaan Perdana Menteri 
John Howard yang Anti-Serikat Pekerja; 
 

 Tahun 2007, situs web Solidarity dari Afrika Selatan 
(http://www.solidaritysa.co.za/Tuis/tuis.php) menjadi pilihan pengundi terbanyak 
pertama. Situs web ini menyediakan dua (2) bahasa yaitu Inggeris dan bahasa Afrika. 
Selain itu situs web tersebut mempunyai disain secara professional dan menyediakan 
“Kontak Online (Kontak Ons)” yang memungkinkan kita melakukan kontak secara 
langsung dengan pengurus serikat pekerja di organisasi tersebut.   
 

 KMU10 (http://www.kilusangmayouno.org/), situs web milik pusat serikat pekerja di 
Filipina menempati urutan ke 3 yang paling dipilih oleh pengundi. Seperti apa yang 
disampaikan dalam situs web mereka memposisikan strategi online organisasinya 
sebagai "an independent labor center promoting genuine, militant and patriotic trade unionism”. 

Situs web ini menjadi pilihan karena secara terus menerus melakukan kampanye untuk 
mengakhir “pembunuhan atasnama politik dan melawan impunitas di Filipina”.  

Kemenangan situs web ini menjadi menarik karena menjadi satu-satunya dari wilayah 
Asia Tenggara dan “berkompetisi” dengan beberapa serikat pekerja yang sudah sangat 
mapan dari Inggeris, Australia dan Kanada.  

 
Apa artinya? Konsistensi kebijakan dan kampanye mereka mendorong kemenangan tersebut, 
secara disain tidak terlalu impresif atau menarik, tapi isi dari situs web tersebut mencerminkan 
nilai perjuangan yang mereka promosikan. 
 
Sering kita takut untuk membuat situs web karena biaya terlalu tinggi, tetapi memang iya 
bilamana kita menggunakan tenaga ahli professional untuk mendesain situs web kita. Bisa saja 

                                                             
8 situs web yang mendedikasikan penuh laman mereka  bagi gerakan buruh secara internasional. 

Labourstart adalah juga situs web ‘interaktif’ yang memungkinkan para buruh dan aktifis perburuhan 
menjadi koresponden mereka (volunteer correspondents). Disamping itu Labourstart juga membuat sistem 
kampaye online dengan nama ActNOW, banyak serikat pekerja/serikat buruh didunia menggunakan 

sarana ini.  
 
9 Sumber: http://www.labourstart.org/lwsoty/ 
10 Sumber: http://www.labourstart.org/lwsoty/2007/results.shtml 

http://www.labourstart.org/
http://www.rightsatwork.com.au/
http://www.solidaritysa.co.za/Tuis/tuis.php
http://www.kilusangmayouno.org/
http://www.labourstart.org/
http://www.labourstart.org/lwsoty/
http://www.labourstart.org/lwsoty/2007/results.shtml
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sangat murah karena beberapa hosting menawarkan harga yang sangat varisasi untuk membeli 
domain dan menyewa layanan web. Lalu untuk membuat situs web-nya kita bisa meminta 
pengurus atau anggota serikat pekerja kita yang mampu untuk membuat dan mendesain. Dan 
tentunya perlu orang untuk memelihara situs web kita. Ini bagian teknisnya, untuk isi tentunya 

serikat pekerja anda harus memiliki tim media dan komunikasi yang baik, secara konstan 
menyediakan informasi terkini organisasi.  
 

 Surat elektronik atau email 
 
Email atau surat elektronik telah menjadi terobasan teknologi yang maju seiring dengan 

munculnya internet. Surat dan segala data dapat dikirimkan secara elektronik pada hari ini juga 
ke penerima dan diterima olehnya (mereka) pada saat yang sama. Tentunya, fasilitas layanan 
yang cepat dan efektif ini akan menggurangi beban biaya organisasi untuk kepentingan surat 
menyurat . 
 
Data yang dimaksud dalam pengiriman surat elektronik ini adalah segala bentuk teks dan juga 
program lainnya seperti foto, suara ataupun video. Ketika salah satu anggota serikat pekerja kita 

di perusahaan melakukan mogok kerja, berita secara tertulis dan foto-foto aksi mereka dapat kita 
dapatkan dari mereka melalui surat elektronik yang dikirimkan.  
 
Tidak perlu dijelaskan lagi bagaimana cara menggunakan surat elektronik ini, karena anda pasti 
telah memiliki alamat kontak surat elektronik baik pribadi ataupun atas nama organisasi kita.  
 

Banyak alasan mengapa kita menggunakan surat elektronik: 
 

(1) Sangat cepat. Lebih cepat dari pada kita mengirimkan surat melalui mesin facsimile 
ataupun melalui kantor pos 

(2) Murah. Organisasi anda hanya membayar biaya internet, artinya membayar koneksi 

internet. Tawaran layanan surat elektronik gratis dan layanan penyimpanan sampai 10 
MB, contohnya: gmail.com, Yahoo.com (menawarkan: Ymail atau Rocketmail), 

hotmail.com 
 

                   
 

(3) Surat elektronik dapat diakses dimana saja dan kapan saja. 

(4) Dapat membuat mailing list atau group surat elektronik. Kita dapat mengirimkan satu 
surat elektronik untuk beberapa orang atau dalam group secara bersamaan. 

(5) Surat elektronik menawarkan jawaban cepat dan dialog. Setiap surat elektronik yang 

dikirimkan oleh serikat pekerja/serikat buruh selalu ingin mendapatkan feed-back cepat 
dari mereka yang dikirimi dan juga dialog atas beberapa hal yang perlu dijawab dari 
“percakapan” menggunakan surat elektronik ini 
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Oleh karenanya tidak diragukan lagi, pasti serikat pekerja/serikat buruh anda memiliki email 
atau surat elektronik sebagai kontak untuk komunikasi resmi dalam organisasi dan juga pihak 
lainnya. Saya jadi ingat ditahun 1999, internet belum banyak dimiliki oleh beberapa kantor 
serikat pekerja/serikat buruh termasuk dimana kantor yang saya tempati. Maka setiap satu jam 

sekali saya pasti ke warung internet (warnet) untuk cek email, lalu kemudian mulai langganan 
internet dial-up (menggunakan jaringan telepon) yang koneksinya sungguh sangat lambat, tetapi 
setidaknya membuktikan bahwa lima alasan diatas benar mengapa kita menggunakan surat 
elektronik.  
 
Tetapi seberapa efektifkah organisasi anda menggunakan surat elektronik ini? Sering alamat 

surat elektronik organisasi adalah alamat pribadi ketua umum atau sekretaris jenderal, sehingga 
kadang komunikasi lebih sangat personal dibandingkan sebagai komunikasi organisasi. Surat 
elektronik saat ini hendaknya sudah menjadi bagian korespondensi organisasi dan menjadi 
dokumen resmi dalam surat menyurat.   
 
Bila anda menggunakan fasilitas internet dari perusahaan, sungguh anda dapat memanfaatkan 
akses untuk mengakses surat elektronik anda, tetapi selain itu ada ketidakmanfaatannya juga: (1) 

ada pembatasan kapasitas menerima (inbox) surat elektronik atau data/file yang dikirimkan 
sebagai lampiran dalam surat elektronik yang dikirimkan; (2) karena alasan keamanan sistem 
internet, maka firewall atau spam filter dari server perusahaan diaktifkan, sehingga sering email 

yang dikirimkan ke anda ditandai sebagai spam (sampah) atau bahkan di blok!. Bila anda 

menggunakan jaringan internet dari perusahaan pastikan bahwa anda telah mendapatkan ijin 
untuk dapat mengakses internet baik secara pribadi atau bagi urusan serikat pekerja/serikat 

buruh. Karena sering perusahaan membatasi akses internet untuk kepentingan yang bersifat 
pribadi atau bagi organisasi buruh/pekerja yang ada diperusahaan tersebut.  
 

 Surat elektronik untuk kampanye  
 
Alex White, pakar komunikasi, mengatakan “email is the “killer app for online campaigning” 

artinya bahwa email atau surat elektronik memberikan peluang bagi kita untuk mengirimkan 

informasi kepada sebanyak mungkin orang. Dalam informasi yang kita kirimkan tentunya berisi 
akses situs web dan jaringan media sosial yang kita gunakan untuk kampanye. Dari informasi 
yang dikirimkan melalui surat elektronik memungkinkan mereka untuk mengunjungi situs-situs 
dan jaringan media sosial tersebut pada hari itu juga atau munkin beberapa hari atau bulan 
setelah surat elektronik kita kirimkan. Tidak seperti dalam facebook atau twitter, kampanye yang 
kita kirimkan ini tersimpan dalam kotak penerima atau inbox, dimana bisa disimpan cukup lama 

dan mudah dicari kembali bila ingin mendapatkan kembali informasi tersebut, kecuali memang 
kalau sudah dihapus.  
 
Bagaimana mendapatkan alamat-alamat surat elektronik? Tentunya anda harus 

mendapatkannya dan dikumpulkan 
dari anggota dan semua pengurus. 
Selain itu juga untuk mendapatkan 

alamat email lainnya, anda dapat 
menggunakan cara menganjurkan 
pengunjung“berlangganan atau 

subscribe”  yang dipasang dalam situs 

web. Kita meminta pengunjung 
untuk menuliskan alamat email 

mereka jikalau ingin mendapatkan 
informasi terkini melalui surat 
elektronik.  
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Untuk mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan yang lebih mendalam bagaimana serikat 
pekerja/serikat buruh anda bisa secara efektif menggunakan surat elektronik untuk kampanye, 

silahkan download buku panduan yang dibuat oleh Alex White (Bahasa Inggeris, lihat tautannya 
dibawah). Dalam bukunya ini Alex White memberikan beberapa tips tentang: 
 

(1) Bagaimana serikat pekerja/serikat buruh perlu memperhatikan beberapa hal tentang 
pentingnya kampanye melalui surat elektronik; 

(2) Seni menulis surat elektronik yang baik 

(3) Etika dalam menulis surat elektronik dan menghindari kesalahan 
(4) Memahami dan menganalisa surat elektronik 

 
Silahkan unduh buku tersebut disini secara bebas tetapi anda perlu mendaftarkan diri: 
http://alexwhite.org/2011/01/free-e-book-introduction-to-email-campaigning-for-unions/ 
 
 

 Membuat group surat elektronik (group email) 
 
Group email atau biasa disebut dengan milis adalah sebuah surat elektronik (email) yang 
beranggotakan alamat email dari beberapa orang. Melalui milis ini satu pesan berita atau 
informasi terkirim ke semua orang yang menjadi anggota. Sebagai contoh milis yang bisa dibuat 
dalam organisasi serikat pekerja/serikat buruh anda, misal: milis hanya untuk para pemimpin 
buruh saja atau milis yang berisi anggota semua serikat pekerja/serikat buruh anda.  
 
Jikalau anda ingin mengirimkan suatu berita untuk ajakan mengadakan aksi unjuk rasa maka 
milis yang berisi anggota serikat pekerja/serikat buruh adalah yang bisa dipilih untuk 
mengirimkan pesan tersebut.  
 
Tentunya untuk membuat milis ini serikat pekerja/serikat buruh harus memiliki sejumlah alamat 

email (surat elektronik) dari semua pengurus dan anggota serikat pekerja/serikat buruh di 
organisasi anda. 
 
Ada dua (2) fasilitas penyedia pembuat milis yang sering dipakai dan gratis yaitu google mail 
(https://groups.google.com/) dan yahoo. Com (http://groups.yahoo.com/). Tentunya untuk 
membuat milis dari layanan ini anda harus memiliki surat elektronik dengan alamat tersebut, 

tetapi anggota dari milis bisa saja alamat surat elektronik bukan dari gmail atau yahoo.  
 

 

http://alexwhite.org/2011/01/free-e-book-introduction-to-email-campaigning-for-unions/
https://groups.google.com/
http://groups.yahoo.com/
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Milis ini akan menjadi sangat penting ketika kita menjalankan suatu kampanye dan 
merencanakan suatu aksi. Satu pesan akan terkirim dalam “satu alamat surat elektronik (email)” 
tetapi yang menerima adalah beberapa orang (yang tergabung dalam milis anda).  

 
Facebook juga menawarkan pembuatan group surat elektronik ini, melalui fasilitas pembuatan 
group di aplikasi, silahkan baca panduannya disini: 
http://jangandibaca.blogsome.com/2009/03/11/bagaimana-cara-membuat-group-di-facebook/ 

 
Panduan untuk membuat milis diatas dapat dicari dimesin pencari google atau yahoo, 
contohnya seperti tautan dibawah ini: 
 

(1) Yahoo: http://brokenz1.wordpress.com/2009/12/03/membuat-milis-dengan-
googlegroups/ 

(2) Google group: http://balibisnis.wordpress.com/2009/06/21/cara-membuat-email-
groups/ 

 

 

Jaringan media sosial 
 
 

 UnionBook: Jejaring sosial bagi aktifis buruh dan serikat buruh 
 

 
 
 Untuk kalian yang sudah sangat familiar dengan beberapa 
situs jaringan sosial seperti MySpace, Bebo, Facebook, 
Friendster atau lainnya. Cobalah bergabung dengan 

UnionBook. UnionBook adalah situs bebas jaringan sosial yang didedikasikan bagi aktifis buruh 

dan untuk aktifis buruh. Union Book diluncurkan awal tahun ini dan disponsori 

oleh Labourstart.  
 

Eric Lee, pendiri dan editor labourstart, mengatakan bahwa UnionBook tidak seperti situs bebas 
jaringan sosial lainnya. UnionBook dirancang khusus untuk melayani kepentingan pergerakkan 

http://jangandibaca.blogsome.com/2009/03/11/bagaimana-cara-membuat-group-di-facebook/
http://brokenz1.wordpress.com/2009/12/03/membuat-milis-dengan-googlegroups/
http://brokenz1.wordpress.com/2009/12/03/membuat-milis-dengan-googlegroups/
http://balibisnis.wordpress.com/2009/06/21/cara-membuat-email-groups/
http://balibisnis.wordpress.com/2009/06/21/cara-membuat-email-groups/
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serikat pekerja. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa, UnionBook bebas dari segala bentuk 
iklan, menghormati hak pribadi para pengguna anggotanya. Melalui UnionBook kita bisa 
bertemu dengan sesama aktifis buruh dari berbagai negara, memberikan komentar atas diskusi 
online, membuat blog, membuat group untuk mendapatkan dukungan, upload photo atau 

dokumen dan sebagainya. 
 

John Wood, aktifis buruh dan pakar media,  juga mengatakan bahwa, mengapa UnionBook 
diluncurkan? karena banyak aktifis buruh menggunakan layanan situs bebas jaringan sosial yang 
ada sering memblokir dan menutup keanggotaan mereka tanpa pemberitahuaan. 
 

UnionBook dirancang bukan untuk menyaingi situs-situs yang ada tetapi untuk menyediakan 
layanan yang lebih baik bagi para aktifis buruh tanpa adanya hambatan diblokir atau 
dihentikan.  UnionBook menyediakan ruangan yang bebas bagi para aktifis buruh dalam 
menyuarakan dan meyebarkan kerja mereka. 
 
Saya sudah bergabung dengan UnionBook ini, dan menggunakan fasilitas aplikasi yang mereka 
sediakan. Dua aplikasi yang sering saya gunakan yaitu blog dan upload Files. Terutama blog, 

kita bisa ikut “numpang” untuk menuliskan pengalaman kerja kita dan apa yang telah kita 
lakukan bersama dengan organisasi serikat pekerja. Coba Anda tengok halaman ini: 

http://www.unionbook.org/profile/IndahBudiarti 
 

 
 
 
Beberapa teman yang telah bergabung mengatakan UnionBook agak sedikit rumit 
penggunaannya dibandingkan dengan facebook. Memang saya juga mengalami hal yang sama, 
tetapi ketika kita sudah mulai menggunakan aplikasi yang mereka sediakan dan mengenalnya, 

UnionBook akan dengan mudah kita gunakan. 
 
Selamat bergabung. Anda akan banyak mendapatkan manfaat bersamanya, karena bisa menjadi 
organising tools bagi serikat pekerja kita dan benar-benar bertemu dengan para aktifis perburuhan 
dan unionis dari berbagai negara.  
 

 Facebook 
 
 Facebook adalah media jejaring sosial yang populer dan mudah 
digunakan. Pengguna Facebook di Indonesia telah mencapai 43,06 juta 

http://www.johninnit.co.uk/
http://www.unionbook.org/profile/IndahBudiarti
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pada bulan Februari 2012, dan menempatkan Indonesia pada posisi kedua setelah India.  
 
Menurut laporan dari statistik yang dikeluarkan oleh perusahaan facebook, tercatat 901 juta 
pengguna aktif facebook dalam sebulan (laporan akhir Maret 2012, sumber: 

http://newsroom.fb.com/content/default.aspx?NewsAreaId=22)   
 
Mengapa facebook populer? Facebook memberikan ruang bagi serikat pekerja/serikat buruh 
untuk memiliki hubungan yang erat dengan anggotanya, memungkinkan serikat pekerja/serikat 
buruh untuk melakukan percakapan secara langsung dengan ratusan bahkan ribuan anggota dan 
bahkan kepada calon anggotanya ataupun para pendukung organisasi kita. Selain itu juga 

Facebook menawarkan komunikasi yang gratis dan cepat serta ramah terhadap pengguna (users 

friendly) 

 

(1) Lebih informatif. Ada News Feed, Status Update, Photos, Posted Item, Live Feed, 
semuanya yang berhubungan dengan apa yang terjadi dengan network kita ( komunitas 
kita ). Kita bisa dengan mudah memantau hal apa saja yang terjadi; 

(2) Lebih mudah mengecek pembicaraan kita dengan rekan-rekan kita. Saat saling 
berkomentar dan kita bisa mengecek langsung setiap pembicaraan kita dengan 
temanteman kita, sehingga kita tidak lupa; 

(3) Jika ada Event kemudian kita punya foto-foto, kita bisa unduh dan men"tagged" 
teman kita sehingga mereka bisa melihat foto tersebut dari tempat mereka; 

(4) Menawarkan bermacam-macam aplikasi: tautan ke twitter atau youtube, membuat 
group, membuat halaman (page), mengunduh video, foto, membuat acara (event), obrolan 

(chatting) dan sebagainya.  

(5) Facebook juga menawarkan pengguna menggunakan pilihan bahasa bagi 

penggunanya.  
 
Facebook dapat menjadi alternatif pengganti media lama seperti televisi, radio dan Koran. 
Facebook juga bisa menganti peran untuk komunikasi tatap muka langsung dengan para anggota 
serikat pekerja/serikat buruh kita dikarena hubungan demografi atau lokasi tempat tinggal.  

 
Tetapi bagaimanapun juga facebook tidak bisa begitu saja akan menjadi alat yang ampuh bagi 
pengorganisasian serikat pekerja/serikat buruh anda, karena facebook perlu dibuat dan 
dipelihara informasinya secara akurat dari waktu ke waktu. Disamping juga kalau menggunakan 
akun facebook, haruslah secara aktif mencari teman dan membuat mereka menambahkan 
facebook anda sebagai teman mereka juga. Kalau menggunakan aplikasi halaman atau page, 

bagaimana membuat pengguna facebook menyukai (liked) halaman facebook serikat 

pekerja/serikat buruh anda, atau ketika anda menggunakan aplikasi group pastikan bahwa anda 
memiliki teman-teman dalam jumlah yang banyak dan tetap menjadi anggota group tersebut dan 
tidak meninggalkan group (leave group). Selain itu juga pastikan bahwa facebook yang dikelola 

oleh serikat pekerja/serikat buruh anda menampilkan (posting) berita-berita secara konstan dan 
terkini.  
 

Facebook biarpun gratis, perlu investasi orang dan waktu yang didedikasikan secara penuh 
untuk memperbaharui, menambah dan bilamana perlu memberikan komentar atas pertanyaan-
pertanyaan yang dimuncul dalam kolum komen.  
 
Saya yakin banyak aktifis buruh dan serikat buruh memiliki akun atau halaman facebook, tapi 
saya masih ragu bahwa mereka memanfaatkan fasilitas jaringan media sosial ini, mungkin hanya 

sebatas menggunakan dan berbagi informasi tetapi lebih bersifat umum dan tidak spesifik. Saya 
sendiri menggunakan facebook baru pada tanggal 22 September 2007, setelah berkali-kali teman 
meminta untuk membuat. Fokus informasi tautan yang saya bagikan adalah gerakan buruh baik 
nasional maupun internasional, tetapi setelah membuat halaman facebook untuk organisasi 
dimana saya bekerja (https://www.facebook.com/pages/Public-Services-

http://newsroom.fb.com/content/default.aspx?NewsAreaId=22
https://www.facebook.com/pages/Public-Services-International/56171560717
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International/56171560717) maka tautan facebook akun saya pribadi menjadi lebih umum tetapi 
tetap info gerakan buruh dan serikat buruh menjadi prioritas.  
 
Disamping itu juga aplikasi group juga saya manfaatkan untuk membuat group bagi organisasi 

saya dimana saya bertanggung jawab selaku Organising and Communication Coordinator: 
https://www.facebook.com/groups/180086852067632/. Anggota dari group ini adalah mereka 
para pemimpin dan aktifis dari afiliasi Public Services International (PSI) di wilayah Asia dan 
Pasifik.  
 

 
 

 
 
 
Bahasa sering menjadi tantangan dalam mengelola facebook, contohnya halaman facebook 
milik Public Services International (PSI). Organisasi ini menggunakan enam (6) bahasa resmi: 

Membuat halaman atau page 

Membuat group 
dalam facebook 

Pilihan 
“keamanan”group 
apakah group ini 
terbuka, tertutup 
atau rahasia 
sifatnya? Artinya 
menentukan siapa 
yang bisa menjadi 
anggota dan 
informasi yang 
ditampilkan 
apakah bisa diakses 
oleh publik atau 
tidak 

https://www.facebook.com/pages/Public-Services-International/56171560717
https://www.facebook.com/groups/180086852067632/
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Inggeris, Jepang, Swedia, Jerman, Spanyol dan Perancis. Tetapi banyak pengguna yang 
menggunakan bahasa Inggeris tetapi tidak menafikan bahwa pengguna bahasa lain juga banyak, 
kalau toh banyak informasi hanya dalam satu bahasa saja maka tidak akan menjaring pengguna 
bahasa lain.  

 
Akan lebih mudah kalau hanya menggunakan satu bahasa, contoh group facebook yang saya 
sukai adalah milik serikat buruh di Sabah, Malaysia: 
https://www.facebook.com/groups/176433927119/. Mereka menggunakan bahasa Melayu dan 
dialek dari Sabah. Presiden dari organisasi tersebut secara aktif menjadi moderator dan 
mewartakan isu terkini yang berkaitan dengan perundingan organisasi dengan pemerintah, 

jabatan, promosi, aturan undang-undang dan sebagainya. Dan juga para anggota juga 
menyampaikan keluh kesah mereka atau keluhan yang mana serikat buruh ini perlu memberikan 
bantuan kepada mereka.  
 
Facebook telah banyak memfasilitas ribuan organisasi non-profit, serikat pekerja/serikat buruh, 
organisasi hak asasi manusia dan sebagainya, tapi perlu diingat facebook adalah usaha bisnis, 
yang artinya bahwa facebook bisa melakukan blokir akun yang dimiliki oleh organisasi anda 

atau melarang/mencegah seseorang untuk mendapatkan akses akun facebook.  
 

Derek Blackadder, seorang aktifis buruh dan organiser dari serikat buruh di Kanada, diblokir 
oleh facebook untuk melakukan akses akunnya. Derek menggunakan facebook untuk melakukan 

kampanye bagi organisasinya, dia menambahkan teman dalam 
facebook dan tiba-tiba mendapatkan peringatan bahwa dia “tidak 

bisa menambahkan teman lagi”lalu kemudian dia tidak bisa akses 
akunnya (tahun 2008). Para teman-temannya (termasuk saya) 
membuat petisi dalam group facebook untuk meminta facebook 
mengembalikan akses Derek ke akunnya, dan petisi ini berhasil.  
 
Larangan seperti ini, nampaknya hanya berlaku dimasa awal 
facebook mulai dikenal orang, dan sepertinya tidak terjadi 

sekarang, tetapi juga perlu diwaspadai bahwa facebook bisa 
mengakses data dan informasi pribadi yang kita posting.  
 
Tips menggunakan facebook: 
 

(1) Facebook group: pada masa awal facebook hanya menawarkan group. Fungsi group ini 
terbatas, biarpun dalam group ini kita bisa menambahkan anggota, mengirimkan email, posting 
informasi dan ada interaksi, karena update yang ditampilkan tidak muncul dalam news-feed 
(kabar berita). Tetapi group facebook menampilkan keunikan keamanan bahwa apakah group ini 
terbuka umum (open), tertutup (closed) atau bahkan rahasia (secret). 
 

(2) Halaman facebook (page): menawarkan jumlah anggota (Liked) lebih banyak daripada kita 
menggunakan akun facebook (terbatas pertemanan hanya sampai 5000 orang), disamping itu juga 

update (status yang diperbaruhi) akan muncul dalam news-feed (kabar berita) yang 
memungkinkan anggota untuk mengetahui berita terkini dan berinteraksi. Halaman facebook ini 
juga menampilkan statistic pengguna dan reaksi atas info-info yang diposting 

 

https://www.facebook.com/groups/176433927119/
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Beberapa contoh facebook dari organisasi serikat pekerja/serikat buruh: 
 

(1) Facebok AFL-CIO (Amerika Serikat), 44.464 suka · 16.123 membicarakan ini:  
https://www.facebook.com/aflcio  

(2) Facebook Fagforbundet (Norwegia), 10.571 suka · 1.054 membicarakan ini: 
https://www.facebook.com/fagforbundet  

(3) Facebook Public Services International, 2.391 suka · 116 membicarakan ini: 
https://www.facebook.com/pages/Public-Services-International  

(4) Facebook Samwu (Afrika Selatan): 
https://www.facebook.com/pages/SAMWU/109266402451312 , yang suka halaman 
ini hanya 176 tetapi organisasi serikat pekerja ini memiliki situs web yang selalu posting 

info terkini: http://www.samwu.org.za/  
(5) Facebook Solidaritas Buruh, memiliki pertemanan hampir 5000 orang (5000 merupakan 

batas pertemanan yang diperbolehkan oleh facebook dalam akun), facebook ini 
menfokuskan informasinya tentang berita-berita buruh baik dalam dan luar negeri: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001505629285&sk=wall  

Dalam halaman 
facebook 
memungkinkan kita 
melihat wawasan 
(insights): seberapa 
banyak orang yg suka 
dengan tautan yg kita 
tampilkan, berapa 
banyak pengunjung, 
dari mana saja 
pengunjung itu dan 
sebagainya 

https://www.facebook.com/aflcio
https://www.facebook.com/fagforbundet
https://www.facebook.com/pages/Public-Services-International
https://www.facebook.com/pages/SAMWU/109266402451312
http://www.samwu.org.za/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001505629285&sk=wall
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CATATAN, jika serikat pekerja/serikat buruh ingin membuat akun atau halaman 

facebook: 
 

(1) Perlu diperhatikan bahwa dibutuhkan orang dan waktu yang cukup agar tampilan facebook 

benar-benar mencerminkan isi (konten) yang mencitrakan organisasi anda! Oleh karenanya 
perlu hati-hati melakukan input (posting) berita-berita atau memasukkan komentar dan 
pernyataan. Karena bagaimanapun juga anggota atau pihak lain yang membaca sering 
mengasosiasikan bahwa informasi, komentar atau pernyataan tersebut disetujui oleh 

organisasi serikat pekerja/serikat buruh anda. 
(2)  Konsistensi. Menindak-lanjuti catatan pertama, konsistensi berita dan pernyataan 

hendaknya mencerminkan kebijakan organisasi. Disamping itu juga jangan sampai 
mengabaikan facebook yang telah dibuat, harus secara teratur dan terus menerus 
diperbaruhi dengan menampilkan berita-berita terkini, foto-foto kegiatan dan sebagainya. 
Disamping itu juga perlu untuk menghapus beberapa berita/info/foto yang mungkin di 
posting oleh pembaca, dimana posting tersebut tidak mencerminkan nilai organisasi 
anda. 

(3) Keamanan. Bilamana perlu untuk mengatur keamanan akun facebook yang kita miliki, 

misal posting di dinding (wall) hanya bisa dilakukan oleh administrator, perlu diatur juga 
bila pembaca melakukan penandaan (tag) baik foto, berita atau video.  

(4) Lakukan komunikasi/dialog. Facebook yang dibuat oleh organisasi serikat pekerja/serikat 

buruh Anda adalah untuk membuka komunikasi dengan para anggota melalui layanan 

interaktif yang ditawarkan oleh jaringan media sosial. Dinding atau wall memungkinkan 
serikat pekerja/serikat buruh untuk menampilkan berita-berita terkini organisasi atau 
pernyataan-pernyataan organisasi atas suatu isu dan memungkinkan organisasi 
mendapatkan tanggapan/komentar dari anggota/pembaca. Bahasa yang digunakan 
hendaknya lugas, tegas dan dimengerti oleh semua anggota atau para pengguna facebook 
yang mengakses halaman atau menjadi teman akun serikat pekerja/serikat buruh anda. 

Hindari penggunaan bahasa yang diskriminatif, sekterian dan keagamaan. Serikat 

pekerja/serikat buruh mengajarkan prinsip universal dalam hak asasi manusia, kesetaraan, 

demokrasi, keadilan, solidaritas, anti-diskriminasi, penghormatan dan tidak melakukan 

pembedaan. Tetapi saya banyak mengamati banyak facebook teman-teman aktifis buruh dan 
milik serikat pekerja/serikat buruh cenderung mengabaikan nilai-nilai dan prinsip universal 

sebagai seorang unionis dan aktifis gerakan buruh.  

 
 

 Twitter 
 
Twitter (https://twitter.com/) adalah micro-blogging yang memungkinkan pengguna 

mengekpresikan diri (mengirim/membalas pesan) dalam 140 
huruf/karakter. Twitter adalah terobosan internet yang paling keren 

dimana pengguna dapat berkicau (twit) apa saja dan dimana saja 
dari satu topik khusus ke topik lainnya secara singkat, cepat, dibaca 
oleh banyak orang dan murah.  
 
Bagaimana serikat pekerja/serikat buruh dapat menggunakan 
twitter? Seperti penggunaan jaringan media sosial lainnya, 

bilamana serikat pekerja/serikat buruh akan membuka akun twitter 
hendaknya memang benar-benar dipelihara dan digunakan 
semaksimal mungkin. Eric Lee, 

https://twitter.com/
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(http://www.ericlee.info/2008/06/twitter_as_a_campaigning_tool.html) pakar komunikasi dan 
aktifis buruh, mengatakan twitter dapat menjadi solusi alternatif untuk kampanye serikat 
pekerja/serikat buruh. Karena twitter memungkinkan serikat pekerja/serikat buruh anda untuk: 
 

(1) Menulis pernyataan sikap/opini atau ide tentang gerakan buruh dari perpektif sektor 

atau industri organisasi serikat pekerja/serikat buruh anda.  
Misal: kemenangan serikat buruh: #GuyRyder, mantan ITUC sek-jen terpilih menjadi Direktur 
Jenderal #ILO @ituc @ilo (108 huruf/karakter) 

 

(2) Berbagi foto kegiatan dengan cepat. Pengguna 
telepon pintar dan blackberry pasti dilengkapi 
dengan aplikasi twitter. Foto yang diambil dari 
suatu kegiatan bisa dengan cepat dikirimkan 
dalam twitter. 

Misal: twit saya pada tanggal 1 Mei 2012 ketika ikut 
perayaan May Day di Jakarta: Workers start to rally 
#MayDay Jakarta, all workers with different flags unite 

http://t.co/7yWqvCeK (100 huruf/karakter, foto terlampir sebelah kiri) 
 

(3) Ikuti trend topik di twitter saat itu. Tentunya tren disini adalah isu terkini dalam 

gerakan buruh. Misal contoh diatas ketika Guy Ryder menjadi trending gerakan buruh 
nasional dan internasional, ketika ILO pada tanggal 28 Mei mengadakan pemilihan 
direktur jenderal-nya yang baru dan mantan sekretaris jenderal ITUC ini terpilih menjadi 

direktur jenderal yang baru. Direktur jenderal pertama yang terpilih dari kelompok 
pekerja/buruh. Atau pada tanggal 1 Mei kemarin, trending topik adalah perayaan May 
Day. 
 

(4) Berinteraksi. Biarpun penulisan pesan sangat singkat (140 huruf/karakter) twitter 
memungkinkan kita untuk berinteraksi satu sama lain antara follower (pengikut) atau 
following (yang kita ikuti).  

 

(5) Membangun pengikut (follower). Twitter memungkinkan serikat pekerja/serikat buruh 
membangun pengikutnya (follower), pesan-pesan yang menarik dan trending yang 
populer memungkinkan twitter anda diikuti mereka. Seperti misalnya Lady Gaga, 
memiliki follower sebanyak 25 juta! Sedangkan saya yang baru buka aku twitter pada 
tahun 2009 (April) follower saya hanya 222 orang saja. Tapi perlu diperhatikan follower 

dan following ini! Siapa yang harus kita ikuti, dan perlu diseleksi juga follower kita. 
Follower kita belum tentu semua anggota serikat pekerja/serikat buruh kita atau aktifis 
buruh mungkin saja mereka adalah sales penjualan atau promosi yang menggunakan 
twitter. Mereka bisa sangat tertarik untuk mengikuti kita karena kredibilitas organisasi 
yang kita miliki dan pesan-pesan yang baru dan konsisten. Demikian juga dengan 
following (mengikuti) perlu diperhatikan pilihan organisasi atau orang. 

 

Fasilitas dalam twitter: 
 

(1) Twitpic - http://twitpic.com/ - : memungkinkan serikat pekerja/serikat buruh anda 
untuk berbagi foto-foto aktifitas dan kegiatan 

(2) Twitdoc - http://twitdoc.com/ - : memungkinkan serikat pekerja/serikat buruh anda 
berbagi dokumen dalam bentuk pdf  

 
 
 
 
 

http://www.ericlee.info/2008/06/twitter_as_a_campaigning_tool.html
http://t.co/7yWqvCeK
http://twitpic.com/
http://twitdoc.com/
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Penggunaan singkatan dan kode dalam twitter 
 

(1) Reply – kalau serikat 
pekerja/serikat buruh anda ingin 

menanggapi/membalas suatu 
pesan (gunakan symbol tulisan reply seperti 

yang ditunjuk dalam panah disebelah kiri) 
 
 

(2) RT atau Retweet – bila ada pesan menarik dari twitter anggota atau organisasi lainnya  

 

Contoh: RT @indahbudiarti #ILO Conference: @ituc outraged at Employers attack on ILO 
system http://tinyurl.com/76bgn87 
 

(3) # (Hashtag) : tanda pagar ini digunakan sebagai kata kunci (populer) dalam pesan. 
Penggunaan tanda pagar ini selalu dipakai didepan kata/topik (misal: #buruh #mogok), 

tanda pagar atau hashtag ini juga memungkinkan pengguna lain bisa mencari topik yang 
sejenis yang ditulis oleh orang lain juga. Hashtag inilah yang sering menentukan trending 
topik dalam twitter.  
 

(4) @ atau at – ketika kita reply atau RT selalu muncul @ bersama dengan nama akun 
twitternya – misal: @indahbudiarti. @ juga digunakan ketika kita ingin mengirimkan 
pesan langsung (seperti sms, karena hanya pengirim dan penerima saja yang bisa 

membaca) atau digunakan ketika kita ingin menyebutkan (mentions) nama 
seseorang/organisasi dalam pesan kita misal: via @indahbudiarti Ratusan Buruh Pabrik di 
Bekasi Mogok Kerja via @metrotvnews http://bit.ly/KYIDKj #beritaburuhindonesia 
 
 

(5) Favourite – bila serikat pekerja/serikat buruh anda menyukai suatu pesan yang ditulis 
gunakan favourite, maka pesan tersebut akan masuk dalam folder favourite 

 
 
 
 
 
 

 

(6) OH atau OverHead – sangat jarang digunakan, bilamana kita ingin retweet tapi tanpa 
memberitahukan asal muasal pesan tersebut. Misal : OH Ratusan Buruh Pabrik di Bekasi 
Mogok Kerja http://bit.ly/KYIDKj #beritaburuhindonesia 
 

(7) HT atau Heard Through – mendengar sesuatu dari pengguna twitter dalam kehidupan 
nyata. Misal HT @ladygaga mengatakan batal konser di #jakarta  

 
 

Mempersingkat alamat URL 
 
Kalau kita menggunakan aplikasi twitter dalam telepon cerdas (smart-phone) atau blackberry 
maka tautan-tautan yang akan kita bagi bersama pesan dalam twitter akan otomatis dipersingkat. 

Tetapi ketika kita menggunakan computer atau ipad fasilitas ini belum ada sehingga kita perlu 
untuk menggunakan mesin penyingkat tautan. Dibawah ini ada beberapa contoh yang bisa 
digunakan: 
 

(1) http://tinyurl.com/ 

http://tinyurl.com/
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(2) http://tiny.cc/ 
(3) http://tiniuri.com/  

 
misal, tautan berita dari ITUC: http://www.ituc-csi.org/ilo-conference-ituc-outraged-at.html 

dan ketika mesin penyingkat akan menjadi: http://tinyurl.com/76bgn87 --- dalam 60 
huruf/karakter alamat tautan asal menjadi hanya 26 huruf/karakter saja.  

 

Aplikasi: Facebook -Twitter  atau Twitter - Facebook  
 
Halaman atau page facebook juga memungkinkan kita menggunakan aplikasi twitter, dimana 

posting berita dan status dalam halaman kita terkoneksi langsung dan menjadi pesan dalam 
twitter.  
 
 

 
 
Atau akun twitter serikat pekerja/serikat buruh terhubung dengan akun facebook serikat 
pekerja/serikat buruh.  

 
 

 
 
Tentunya aplikasi tersebut diatas memudahkan serikat pekerja/serikat 

buruh untuk memperbaruhi statusnya secara bersamaan pada akun 

yang berbeda! 

 

Selamat berkicau dan bersaut-sautan 
dalam twitter! 

http://tiny.cc/
http://tiniuri.com/
http://www.ituc-csi.org/ilo-conference-ituc-outraged-at.html
http://tinyurl.com/76bgn87
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 Flickr  
 
Flickr (http://www.flickr.com/) 

memungkinkan serikat 
pekerja/serikat buruh untuk 
menyimpan dan berbagi foto-foto 
kegiatan mereka. Flickr ini produk 
milik yahoo, oleh karenanya untuk 
membuka akun disini perlu memiliki 

akun yahoo juga.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Flickr menawarkan pengguna untuk membuka akun secara gratis dan memberikan fasilitas 
untuk menyimpan (dan berbagi) foto sebanyak 300 MB.  

 

Dibawah ini adalah akun flickr saya, flickr pro. Flickr pro memungkinkan saya menyimpan foto 
dalam jumlah yang tidak terbatas, dan saya membayar USD $24.95/tahun. Silahkan dibuka di: 
http://www.flickr.com/photos/56324047@N08/  
 

 
 
 
 

http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/photos/56324047@N08/
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 Picasa 

 
Sama seperti flickr, Picasa (http://picasa.google.com/) memungkinkan serikat pekerja/serikat 
buruh menyimpan dan berbagi foto. Tapi Picasa memberikan alternatif lebih karena sistemnya 
memungkinkan kita melakukan edit foto-foto sebelum diunduh dan dibagikan.  
 
Kalau ingin berbagi foto dalam picasa, serikat pekerja/serikat buruh harus memiliki akun google 
mail atau gmail. 

 

 
 
Ada beberapa lagi jaringan media sosial yang bisa digunakan, tapi saya rasa pilihan diatas yang 

bisa digunakan karena penggunanya 
yang banyak dan ramah bagi pengguna 

(users friendly). Tidak menutup 

kemungkinan serikat pekerja/serikat 
buruh menggunakan pilihan lainnya 
yang dirasa populer dan banyak 
digunakan oleh anggota kita. Seperti 
contohnya di China, facebook tidak 
populer karena mereka memiliki Renren 

(http://www.renren.com/).  
 

 
 

 
 

 
 
 
Atau di Rusia, mereka punya VK atau VKontakte 
(http://vk.com/), dimana sistem yang digunakan 
hampir mirip facebook. VK ini populer bagi pengguna 
yang berbahasa Rusia.  

 
 
 
 

http://picasa.google.com/
http://www.renren.com/
http://vk.com/
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Pilihan-pilihan lain yang bisa digunakan: 
 

(1) Google + : 
https://plus.google.com/up/start/?continue=https://plus.google.com/&type=st&gpcaz
=5617548e 

(2) My Space: http://www.myspace.com/ 
(3) Bebo: http://www.bebo.com/  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://plus.google.com/up/start/?continue=https://plus.google.com/&type=st&gpcaz=5617548e
https://plus.google.com/up/start/?continue=https://plus.google.com/&type=st&gpcaz=5617548e
http://www.myspace.com/
http://www.bebo.com/
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Penutup 
 
Di era digital ini, dimana kehidupan sepertinya tinggal “klik” dan dalam sekejap kebutuhan kita 
akan informasi, membeli barang, mengirimkan pesan dan sebagai terpenuhi. Tentunya peluang 
ini tidak bisa diabaikan begitu saja oleh organisasi gerakan buruh di Indonesia.  
 
Indonesia memiliki budaya berbagi informasi yang kuat dan secara umum kebebasan informasi 

terbuka lebar di negara ini. Sehingga ketika rezim Suharto jatuh pada tahun 1998 protes sebagai 
bentuk ekpresi kebebasan meningkat drastis. Sementara, TV Talk Show tentang politik menjadi 
program rutin dan menyedot perhatian jutaan pemirsa khususnya ketika pemerintah 
memberikan ijin untuk lahirnya TV swasta (nasional) pertama pada tahun 1989 untuk 
‘mendampingi’ televisi pemerintah (TVRI).  
 
Internet sebagai alternatif media bebas yang memungkinkan siapa saja bisa akses termasuk 

serikat pekerja/serikat buruh. Dalam situasi represif media digital dalam internet menjadi pilihan 
untuk menentang pemerintahan yang represif dan diktator. Pasti ingat revolusi melati (Jasmine 

Revolution) yang dilakukan di negara Timur Tengah yang dimulai dari Tunisia, Mesir, Libia lalu 

di Siria. Mereka mengguna internet melalui jaringan media sosial untuk menggerakkan massa, 
biarpun ini tidak sepenuhnya karena peran internet dan media sosial, tetapi media tersebut 
membantu  mereka. Bagi saya sendiri pertemuan rutin serikat pekerja/serikat buruh dengan 

anggota secara langsung melalui tatap muka baik dalam pendidikan, musyawarah, kegiatan-
kegiatan lainya harus menjadi hal yang utama dalam prioritas komunikasi organisasi. Tetapi, 
mengingat demografi wilayah Indonesia, sebenarnya koordinasi dan kerja serikat pekerja/serikat 
buruh menjadi lebih murah dan cepat, dibandingkan mengadakan pertemuan dalam satu kota 
tertentu untuk mengumpulkan mereka yang tentunya membutuhkan biaya sangat besar. Dengan 
komputer dan internet, akan sangat mungkin bagi serikat pekerja/serikat buruh untuk 
menciptakan ‘virtual labour movement network’ khususnya bagi serikat buruh yang mengalami 

hambatan anggaran. Tentunya tidaklah mudah mengadopsi kemajuan teknologi informasi ini 
kedalam agenda serikat pekerja, dibutuhkan political will yang kuat dari pemimpin serikat 

pekerja/serikat buruh tersebut dan juga mereka harus melek dan tanggap teknologi. 
 
Eric Lee, penulis buku tentang “the labour movement and the internet: the new internationalism” 
(1997), menjelaskan bahwa internet menyediakan lingkungan baru dimana gerakan buruh 

akhirnya mencapai solidaritas internasional. Anggota serikat buruh dimanapun mereka berada 
sekarang akan bisa memfasilitasi aktifitas mereka, melakukan diskusi dan merumuskan 
kebijakan-kebijakan internasional yang sebelumnya dianggap tidak mungkin bisa dilakukan. Eric 
Lee adalah juga pendiri Labourstart, layanan situs web berita yang meliput kumpulan berita 
buruh diseluruh dunia. Dalam Labourstart (http://www.labourstart.org/) memungkinkan para 
buruh dan aktifis perburuhan menjadi koresponden mereka (volunteer correspondents). Disamping 

itu Labourstart juga membuat sistem kampaye online dengan nama ActNOW, banyak serikat 

pekerja/serikat buruh didunia menggunakan sarana ini. Serikat pekerja/serikat buruh Indonesia 
nampaknya belum menggunakan fasilitas ini, kalau toh menggunakan itupun karena difasilitasi 
oleh organisasi internasionalnya, seperti melalui global union federations (GUF’s). 
 
Bagaimana dengan jejaring media sosial (social media networking) seperti facebook dan twitter? 

Pengguna dua social media networking ini cukup banyak karena popular, dan banyak isu tentang 

Indonesia menjadi Twitter’s Trending Topics List. Banyak facebook pages didedikasikan untuk 
perkara-perkara khusus (politik atau sosial termasuk isu perburuhan) dan menarik banyak orang 
untuk bergabung, tak terkecuali serikat pekerja/serikat buruh. Tetapi sepertinya beberapa 
perkara yang dimunculkan hanya sekedar trend popular saja karena menurut pengamatan tidak 
ada tindak lanjut aksi. 

http://www.labourstart.org/
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Media sering menerbitkan sisi negatif pergerakan 
buruh dan serikat pekerja/serikat buruhnya, contohnya 
tindakan unjukrasa/protes sering dibuatkan judul 

berita yang merugikan pekerja/buruh sendiri misal: 
“buruh mogok, rugi ratusan miliar”, “beberapa ruas jalan di 
Jakarta akan mengalami macet karena akan ada mogok atau 

demo”.  

 
Maka perlunya ditumbuhkan media progresif yang 

berpihak pada kepentingan pergerakan buruh dan 
serikat buruhnya. Media sebagai senjata perlawanan 
untuk kemenangan kaum buruh dan serikat 
pekerja/serikat buruh. Oleh karenanya melalui internet 
dan segala fasilitas yang ditawarkan memungkinkan 

kita bisa “berperang”dengan pemilik media konservatif yang mana mereka lebih berpihak 
kepada pengusaha dan penguasa! 

 
 

Isi materi ini ditulis oleh berdasarkan dari banyak sumber dan dipublikasikan semata untuk 
kepentingan pendidikan atau pelatihan serikat pekerja/serikat buruh oleh karena itu materi ini dapat dengan 

bebas untuk diperbanyak bagi kepentingan yang sama. Tetapi jangan lupa untuk mencantumkan sumber 
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2007 beliau sebagai PSI Coordinator Indonesia dan juga PSI Indonesia Project Coordinator (2005-2007). Ia 

adalah alumni pendidikan Program Master Labour Policies and Globalisation di Global Labour University 
Jerman. Tulisan secara rutin dapat dibaca dan diunduh melalui: http://unionism.wordpress.com/ Ia dapat 

dihubungi melalui korespondensi email dialamat berikut ini: indah.budiarti@world-psi.org atau 

indah.budiarti@gmail.com 


