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Abstract 

The rise of India after the economy liberalization in 1991 was marked by the 
development in the fields of technology and information, proved by the development of 
technology industries on a global scale from India, one of which is e-commerce. Contradictory 
conditions are found in this country regarding the contribution of information technology and e-
commerce respectively to the GDP which has pretty much difference. The application of e-
commerce and internet penetration is still sluggish compared with its use in other countries. As 
a country with the second largest population in the world after China, India has a huge potential 
market as the sales target that needs done via e-commerce. Moreover, the existence of qualified 
technological support can optimalized the use of e-commerce. Author reviewing to find the 
causative factors behind the low utilization of e-commerce in this country. Found at least two 
reasons behind the phenomenon, which involves the social and economic inequalities of Indian 
society. The concept of digital divide serve as a bridge to understanding the anomalies India, 
where the author offers a social inequalities of Indian society in the context of property 
ownership and access to information technology and e-commerce, as well as lack of knowledge 
of foreign languages Indian society that hinder the understanding and operation of Internet 
sites, including e- commerce. 

Kata Kunci: E-Commerce, Digital Divide, India, India's Information Technology.

Peningkatan pengetahuan masyarakat 
India yang juga didukung dengan 
perekonomian dan daya beli turut 
meningkatkan pula kebutuhan 
masyarakat atas sarana atau fasilitas 
transaksi pembelian maupun bisnis. 
Salah satu bentuk inovasi ekonomi 
teknologi yang kemudian muncul untuk 
menjawab tuntutan kebutuhan 
konsumsi masyarakat negara tersebut 
kini adalah Electronic Commerce atau 
yang lebih dikenal dengan istilah e-
commerce. Beragam keuntungan 
setidaknya dapat diperoleh dalam 
pemanfaatan inovasi teknologi tersebut 
dalam bidang perdagangan, diantaranya 
seperti biaya operasional yang lebih 
murah, minimnya waktu yang 
dihabiskan serta tenaga, dan juga 
jangkauan pasar e-commerce yang 

bukan hanya meliputi pasar-pasar 
domestik tetapi juga global. Pemahaman 
masyarakat yang juga didorong oleh 
keunggulan-keunggulan e-commerce 
sebagai media perniagaan online 
kemudian membuat sektor ini 
berkembang dengan cukup baik 
ditunjukkan dengan pertumbuhan 
pendapatan serta kontribusinya 
terhadap perekonomian domestik India 
serta menjadikannya sebagai salah satu 
sektor strategis. Kondisi semacam ini, 
tentunya tidak dapat dipungkiri terjadi 
berkat perubahan kebijakan-kebijakan 
India, terutama perubahan sistem 
ekonomi pada tahun 1991 dari sistem 
isolasionis menjadi liberalis.  

Juli tahun 1991 merupakan era revolusi 
yang berperan besar sebagai pintu 
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masuk bagi globalisasi dengan 
memberikan begitu banyak transformasi 
besar bagi negara tersebut, termasuk di 
dalamnya adalah perkembangan 
teknologi informasi dan 
berkembanganya sektor e-commerce. 
Kebijakan-kebijakan baru di India 
diterapkan dengan tujuan untuk 
meningkatkan sistem perekonomiannya 
ke arah yang lebih baik. Hal tersebut 
berimplikasi terhadap perkembangan 
India di tahun-tahun kedepannya. India 
kini dikenal sebagai negara penghasil 
sumber daya manusia yang kompeten di 
bidangnya masing-masing. Bahkan, 
Amerika Serikat sendiri telah mengakui 
kemampuan para ahli yang berasal dari 
India, baik di bidang teknologi informasi 
maupun medis. Hal tersebut dibuktikan 
melalui perekrutan para 
tenaga ahli terdidik dari 
India untuk bekerja di 
Silicon Valley, sebuah 
kawasan industri teknologi 
dan informasi di California. 
Kurang lebih, sekitar 
150.000 pekerja asing yang 
bekerja disana, terdapat 
60.000 eksodus yang berasal 
dari India yang menjadi 
pakar software dan 
teknologi lainnya (Kompas 
2007, hal. 24). Sumber daya 
manusia yang begitu hebat 
nyatanya juga bukan hanya 
dilirik oleh Amerika Serikat, 
tetapi juga negara-negara 
lainnya, alasannya, selain melihat 
keahlian dan keterampilan yang dimiliki 
oleh para pekerja ini, juga karena 
murahnya jumlah gaji yang diberikan 
kepada mereka sebagai alasan 
penghematan ongkos produksi.  

Selain perkembangan luar biasa yang 
dicapai oleh India pada aspek 
perekonomiannya dan pendidikan, India 
sendiri juga tidak kalah dengan Amerika 
Serikat dalam hal pengembangan 
teknologi dan informasi. Apabila 
Amerika Serikat memiliki Silicon Valley 
di California sebagai pusat 
perkembangan industri teknologi 
informasi, maka India juga memiliki 
Bengalore yang merupakan ibukota 

negara bagian Karnataka, yang terletak 
di India bagian selatan sebagai pusat 
teknologi dan informasi. Disana, bukan 
hanya perusahaan-perusahaan nasional 
di bidak iptek saja yang membuka 
kantor bisnisnya, tetapi bahkan kantor-
kantor korporasi raksasa seperti 
Microsoft sendiri juga tidak ketinggalan 
untuk turut membuka kantor cabang. 
Bahkan, mulai banyak sekali perusahaan 
asal India yang belakangan memutuskan 
untuk turut bersaing di dalam pasar 
global dan menunjukkan kapabilitasnya 
yang cukup kompetitif. Dengan 
perkembangan yang luar biasa di bidang 
tersebut, dimana pada kisaran awal 
tahun 1990an ekspor India atas produk 
perangkat lunak atau software, bahkan 
telah berhasil tumbuh hingga 35% 

(Kompas 2007, hal. 27). 
Kemampuan tersebut, yang 
kemudian membuat India 
disebut-sebut sebagai 
raksasa baru baik di bidang 
ekonomi dan industri, bukan 
hanya di kawasan Asia, 
tetapi juga dunia 
internasional secara 
keseluruhan. 

Konsep Digital Divide 
sebagai Jembatan dalam 
Memahami Kondisi 
Anomali di India 

Kondisi dimana dunia 
internasional yang telah 

memasuki babak baru berupa kejayaan 
atas pengendalian terhadap aset 
pengetahuan, informasi, dan bahkan 
perekonomian oleh informasi 
menyebabkan banyak individu yang 
menyadari pentingnya penguasaan atas 
revolusi terbaru yang hadir semenjak 
abad ke-20 tersebut. Oleh karena itu 
dalam memahami kondisi masyarakat di 
suatu negara, di mana pada era 
kemajuan teknologi dan informasi 
seperti saat ini, banyak ditemukan 
realita yang sifatnya sangat kontradiktif 
antara satu dengan yang lainnya dalam 
hal penguasaan terhadap teknologi dan 
informasi itu sendiri, dikenal suatu 
konsep yang disebut dengan digital 
divide atau ketimpangan digital. Sebagai 

... banyak ditemukan 
realita yang sifatnya 
sangat kontradiktif 
antara satu dengan 

yang lainnya dalam hal 
penguasaan terhadap 

teknologi dan 
informasi itu sendiri, 
dikenal suatu konsep 
yang disebut dengan 

digital divide atau 
ketimpangan digital. 



Kesenjangan Kebangkitan Teknologi 
 

335 

akibat dari pembukaan sistem 
perekonomian negara yang juga menjadi 
katalisator bagi masuknya fenomena 
globalisasi, digital divide merupakan 
salah satu implikasi dari momen-
momen tersebut, sebagaimana yang 
dikatakan oleh Govindan Parayil (2005, 
hal. 41), “The main argument of this 
article is that the problems arising from 
these contradictory phenomena such as 
worsening income and wage gaps, 
uneven development, asymmetries in 
intraregional economic growth in parts 
of the developing world, and the 
deepening income inequalities in the 
developed world after the onset of the 
so-called informational economy and 
economic globalization are not unrelated 
or mutually exclusive 
developments”. 

Secara definisi, digital 
divide sendiri diartikan 
sebagai bentuk 
ketimpangan atas 
penguasaan teknologi 
informasi dimana 
masyarakat yang berada 
dalam stratifikasi sosial 
bawah tidak mendapatkan 
adanya bentuk-bentuk 
kebaikan, manfaat, atau 
bahkan keuntungan dari 
adanya kemajuan di 
bidang teknologi informasi 
tersebut (Van Gelder 2006, 
hal. 34). Kondisi tersebut, 
sebagaimana yang sebelumnya telah 
dijelaskan oleh Parayil, merupakan 
implikasi yang secara tidak langsung 
muncul akibat adanya penguasaan 
pengetahuan dan teknologi informasi 
dari para pemegang modal yang muncul 
karena penerapan secara besar-besaran 
sistem perekonomian open market, 
membuat pihak-pihak yang jumlahnya 
lebih sedikit tersebut memonopoli 
perekonomian, dan berakibat mampu 
memarginalkan masyarakat yang 
bahkan kelas sosialnya jauh lebih 
dominan. 

Di India sendiri, fenomena digital divide 
bukanlah sesuatu yang aneh melihat 
bagaimana ketimpangan sosial 

masyarakatnya masih menjadi suatu isu 
penting di lingkup domestik. 
Kesenjangan digital yang terjadi di 
masyarakat India, setidaknya terbagi 
menjadi dua kategori apabila diukur 
menggunakan parameter akses terhadap 
teknologi informasi dan kecakapan 
dalam menggunakan teknologi tersebut 
(Keniston 2003, hal. 3). Pertama, 
berkaitan dengan kondisi ekonomi 
masyarakat India yang terbagi antara 
masyarakat golongan kaya dan miskin 
dalam konteks  kesempatan untuk 
mengakses dan memiliki teknologi 
informasi. Sementara jenis digital divide 
kedua yang ditemukan di India sendiri 
menyangkut aspek kultur dan bahasa, 
atau dalam kata lain penguasaan bahasa 
asing—dalam hal ini bahasa Inggris—

sebagai bahasa yang banyak 
digunakan di dalam jaringan 
situs. Pemanfaatan e-
commerce pada dasarnya 
tidaklah membutuhkan tingkat 
pendidikan yang tinggi, 
namun dukungan penguasaan 
bahasa tentunya akan menjadi 
dorongan yang cukup 
signifikan terhadap 
penggunaan e-commerce 
secara lebih luas dan merata. 

Variabel Kesenjangan 
Sosial dalam Digital 
Divide sebagai Pemicu 
Rendahnya Pemanfaatan 
E-commerce India 

Variabel kesenjangan sosial merupakan 
salah satu faktor dalam digital divide di 
India yang diasumsikan sebagai salah 
satu penghambat dalam pengembangan 
dan pemanfaatan e-commerce di negara 
tersebut. Hal ini dikaitkan dengan 
bagaimana disparitas yang terjadi di 
antara masyarakat India masih banyak 
ditemukan, sekalipun liberalisasi 
ekonomi pada tahun 1991 telah berhasil 
diimplementasikan dengan baik. 
Pernyataan tersebut dibuktikan dengan 
banyaknya kemajuan yang ada di negara 
tersebut terutama pada bidang-bidang 
perekonomian, sebagai salah satu fokus 
utama transformasi yang dilakukan oleh 
Menteri Keuangan di era pemerintahan 

Variabel kesenjangan 
sosial merupakan salah 

satu faktor dalam 
digital divide di India 

yang diasumsikan 
sebagai salah satu 
penghambat dalam 
pengembangan dan 

pemanfaatan e-
commerce di negara 

tersebut. 
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Narasimha Rao, Manmohan Singh. Pada 
era-era pemerintahan sebelumnya, 
sistem isolasionisme diterapkan dengan 
cukup ketat, membatasi akses pihak 
asing terutama investor untuk dapat 
melakukan investasi di India. Ditambah 
dengan semangat swadesi yang 
dilakukan di lingkup domestik, 
perekonomian India menunjukkan 
penurunan performa dari tahun ke 
tahun yang berujung pada kondisi krisis. 
Namun dengan adanya liberalisasi, 
bukan hanya investor mendapatkan 
akses yang jauh lebih mudah untuk 
menanamkan modalnya, namun 
restriksi-restriksi perlahan dihapuskan, 
memberikan implikasi di bidang 
finansial yang cukup baik bagi 
masyarakat India. Dengan masuknya 
modal asing, industri-industri di India 
mulai banyak berkembang dan secara 
otomatis membuka banyak lapangan 
pekerjaan baru bagi masyarakatnya. Di 
titik ini, perekonomian India dapat 
dikatakan membaik bukan saja karena 
meningkatnya jumlah GDP negara, 
tetapi dengan menurunnya tingkat 
kemiskinan dan juga meningkatnya 
standar hidup masyarakat India.  

Namun tentunya, tidak semua lapisan 
masyarakat memiliki kesempatan untuk 
merasakan keuntungan tersebut. 
Beberapa yang jumlah populasinya 
justru mayoritas merasa mereka tidak 
merasakan banyak manfaat positif dari 
kemajuan ekonomi. Kesenjangan sosial 
bukan lagi menjadi fenomena asing di 
negara ini mengingat stratifikasi 
masyarakat masih sangat kental 
dipraktekkan oleh masyarakat. Konteks 
digital divide di India berkaitan dengan 
kesenjangan sosial memiliki hubungan 
dengan kepemilikan dan kemampuan 
akses sarana digital atas e-commerce 
antara masyarakat kaya dan miskin. 
Fenomena ini tentunya menjadi salah 
satu faktor penghambat perkembangan 
e-commerce apabila dikorelasikan 
dengan konsep digital divide. 
Sebagaimana yang dinyatakan oleh Paul 
A. Greenberg (1999), “Because before 
the lower income population groups or 
minorities can participate in the world of 

e-commerce, all citizens must have 
access to the technology”. 

Masyarakat yang kaya tentunya 
memiliki sumber daya yang lebih tidak 
terbatas untuk mendapatkan akses dan 
kepemilikan atas media digital. 
Sementara masyarakat yang hidup di 
bawah garis kemiskinan cenderung akan 
mengabaikan aspek digital mengingat 
kebutuhan untuk bertahan hidup 
dianggap jauh lebih mendesak. Oleh 
karena itu, untuk mengukur 
kesenjangan sosial antara dua lapisan 
masyarakat di negara ini, penulis 
menggunakan beberapa indikator yang 
dapat menjelaskan mengenai kondisi 
kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi 
di India setelah reformasi perekonomian 
berhasil dilaksanakan pada Juli 1991. 
Beberapa indikator tersebut diantaranya 
adalah konsentrasi populasi masyarakat, 
tingkat pengangguran, jumlah 
pendapatan masyarakat, tingkat 
kemiskinan, serta ketersediaan 
infrastruktur berkaitan dengan konteks 
teknologi informasi. 

Kemajuan dan keterbelakangan sebuah 
masyarakat seringkali diasosiasikan 
dengan pilihan tempat tinggal. 
Masyarakat yang memilih untuk 
berdomisili di perkotaan biasanya 
diidentikkan sebagai masyarakat 
metropolitan yang maju, modern, 
teredukasi, mapan, dan hidup didukung 
dengan fasilitas lengkap yang memadai. 
Sementara mereka yang tinggal di 
daerah pedesaan hampir selalu dianggap 
sebagai masyarakat sederhana, 
tradisional, tidak banyak mengenyam 
bangku pendidikan, secara ekonomi 
kurang mapan, dan tidak didukung oleh 
banyak fasilitas publik. Kenyataan 
semacam ini tentu banyak terjadi di 
negara-negara lain, tidak terkecuali di 
India. Tetapi yang perlu disadari adalah, 
India merupakan negara dengan 
demografi masyarakat yang sebagian 
besarnya terkonsentrasi di daerah 
pedesaan. Lebih dari 50% masyarakat 
India dari total populasinya hidup dan 
tinggal di daerah pedesaan. Walaupun 
kawasan urban memang saat ini tengah 
menjadi sorotan akibat berbagai 
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kemajuan dan kecanggihan yang 
berhasil dicapai dan hal tersebut turut 
memicu peningkatan aktivitas 
urbanisasi masyarakat, namun rural 
sebagai daerah mayoritas di India masih 
berada dalam kondisi tertinggal dan 
terbelakang terutama dalam konteks 
infrastruktur dan masyarakatnya. Secara 
implisit, hal tersebut menunjukkan 
adanya kesenjangan antara masyarakat 
yang hidup di tengah kota dan 
masyarakat yang ada di desa. Tapi 
tentunya tidak dapat digeneralisir 
bahwa semua masyarakat yang tinggal 
di daerah pedesaan merupakan 
masyarakat yang hidup di bawah garis 
kemiskinan. Sebab tidak dapat 
dipungkiri bahwa ada sejumlah rumah 
tangga yang masih dikategorikan 
mampu dalam aspek ekonomi. 

Hal tersebut yang kemudian mendorong 
penulis untuk menggunakan indikator 
pekerjaan sebagai sebagai faktor kedua 
untuk menjelaskan mengenai 
kesenjangan sosial dalam digital divide 
India. Sebagai negara dengan jumlah 
populasi masyarakat terbesar kedua di 
dunia setelah China dengan jumlah 
masyarakat lebih dari 1,2 milyar jiwa, 
India memiliki potensi besar bukan 
hanya sebagai target pasar bagi 
penjualan produk, namun juga untuk 
pembangunan negara. Potensi tersebut 
setidaknya dimanfaatkan dengan cukup 
baik oleh pemerintah mengingat angka 
pengangguran yang semakin berkurang 
sejak diberlakukannya liberalisasi 
ekonomi. Walaupun jumlahnya dapat 
ditekan dari tahun ke tahun, nyatanya 
data membuktikan masih ada kelas-
kelas yang secara perekonomian tidak 
mampu menyokong kebutuhannya 
sehari-hari akibat ketiadaan pekerjaan. 
Meskipun jumlahnya saat ini cenderung 
minoritas, namun kecenderungan 
kesenjangan yang ada membuktikan 
bahwa setidaknya terdapat disparitas 
antara masyarakat India yang memiliki 
pekerjaan dengan kalangan 
pengangguran dilihat  kesempatan kaum 
borjuis yang lebih besar untuk 
mengakses informasi teknologi. Berbeda 
dengan mereka yang tidak memiliki 
pekerjaan, kemungkinan untuk 

mengakses teknologi informasi jauh 
lebih terbatas. 

Dilihat dari pilihan profesi masyarakat 
pun masih menunjukkan adanya 
disparitas. Dari tiga sektor 
perekonomian terbesar di India yaitu 
agrikultural, industri, dan layanan jasa, 
sektor agrikultur masih menjadi sektor 
ekonomi terbesar bila dilihat dari segi 
tenaga kerja. Era globalisasi yang 
mentransformasikan berbagai aspek 
kehidupan masyarakat memang mampu 
mengalihkan kecenderungan pemilihan 
profesi masyarakat India, dimana sektor 
agrikultur yang awalnya memegang 
peringkat tertinggi dalam kontribusinya 
terhadap GDP negara kini mulai 
dikalahkan oleh sektor-sektor jasa dan 
industri. Namun dari keseluruhan 
tenaga kerja di India, sebagaimana data 
yang didapatkan dari CIA The World 
Fact Book (2016), pilihan untuk menjadi 
petani masih lebih diminati 
dibandingkan harus bergabung dengan 
perusahaan-perusahaan jasa dan 
industri. Pemilihan profesi tersebut 
tentunya memengaruhi aspek 
kehidupan masyarakat India. Sebab 
sebagaimana yang diketahui, apabila 
sebagian tenaga kerja India bekerja di 
sektor agrikultur maka domisili mereka 
tentunya berada di daerah pedesaan 
yang kembali lagi masih dipenuhi 
dengan ketidakmemadaian fasilitas dan 
sarana publik dan cenderung jauh lebih 
miskin dibandingkan dengan kawasan 
urban. 

Preferensi pekerjaan oleh masyarakat 
India pun secara tidak langsung turut 
berpengaruh terhadap adanya disparitas 
diakibatkan oleh indikator ketiga, yakni 
tingkat pendapatan. Setelah diketahui 
dimana konsentrasi domisili penduduk 
beserta dengan tingkat pekerjaan dan 
pemilihan profesinya, pendapatan 
merupakan salah satu cara yang secara 
langsung dapat mengkategorikan 
penduduk, apakah berada dalam lapisan 
masyarakat kelas atas, menengah, 
ataupun bawah. Distribusi pendapatan 
yang didapatkan oleh masyarakat lagi-
lagi terkonsentrasi pada daerah-daerah 
urban sementara daerah rural jauh lebih 
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tertinggal. Masyarakat yang hidup di 
perkotaan cenderung mendapatkan 
jumlah pendapatan yang sangat tinggi, 
dan hal tersebut hanya dimiliki oleh 
sekian kelompok saja. Sementara rumah 
tangga di daerah pedesaan yang 
jumlahnya jauh lebih banyak justru 
harus menerima pendapatan yang jauh 
sekali di bawah pendapatan masyarakat 
kota. Mengakibatkan jumlah masyarakat 
miskin di kawasan pedesaan India jauh 
lebih banyak pula jumlahnya 
dibandingkan di kota (Desai et al. 2005, 
hal. 12) 

Indikator kemiskinan kemudian 
menjadi faktor pengukuran selanjutnya. 
Dalih pemerintah India yang 
menyatakan keberhasilan dalam 
menurunkan tingkat kemiskinan 
masyarakatnya, terutama sejak 
diberlakukannya liberalisasi 
perekonomian setidaknya memang 
terbukti. Namun realita yang terjadi di 
India, kesenjangan yang terjadi di 
antara masyarakatnya benar-benar 
tajam, bukan hanya dilihat dari aspek 
pekerjaan dan pendapatan 
masyarakatnya, namun juga bagaimana 
standar hidup masyarakat India yang 
hidup di bawah garis kemiskinan. Selain 
itu, jumlah masyarakat India yang 
termasuk di dalam masyarakat miskin 
adalah mereka yang hidup di daerah 
rural dan jumlahnya pun empat kali 
jauh lebih banyak dibandingkan dengan 
masyarakat miskin yang ada di kawasan 
urban pada tahun 2000an (Government 
of India Planning Commission 2013). 

Infrastruktur teknologi merupakan 
determinan terakhir bagi penulis untuk 
menghubungkan antara kesenjangan 
perekonomian dengan keterbatasan 
akses masyarakat atas teknologi 
informasi. Adanya ketidaksetaraan 
distribusi infrastruktur antara daerah 
rural dengan urban, terbukti dengan 
jumlah koneksi internet yang lebih 
banyak ditemukan di daerah urban 
dengan kecepatan koneksi yang jauh 
melebihi di daerah rural. Hal tersebut 
tentu saja menghalangi masyarakat 
untuk hanya sekadar mengakses 
informasi atau bahkan memanfaatkan 

aplikasi e-commerce. Selain itu, data 
juga menunjukkan bahwa jumlah 
properti media teknologi yang 
ditemukan di kawasan rural jumlahnya 
pun sangat timpang bila dibandingkan 
dengan kepemilikan oleh masyarakat 
urban yang sangat signifikan (Desai et 
al. 2005, hal. 186). Ini membuktikan 
adanya ketimpangan akses dan 
kepemilikan antara masyarakat urban 
dan rural dalam pemanfaatan teknologi 
informasi. 

Variabel Pemahaman Bahasa 
dalam Digital Divide sebagai 
Pemicu Rendahnya Pemanfaatan 
E-commerce India 

Variabel yang kedua merupakan salah 
satu bentuk digital divide yang terjadi di 
India. Seperti diketahui, penggunaan 
bahasa Inggris sebagai bahasa 
internasional merupakan pilihan yang 
telah diikuti banyak negara, menjadikan 
bahasa tersebut sebagai bahasa 
universal bagi masyarakat global untuk 
digunakan dalam interaksi secara fisik 
maupun virtual. Sebagai bahasa 
universal, tentunya bahasa Inggris turut 
digunakan sebagai bahasa 
pengoperasian dalam indutri teknologi 
informasi, terutama penggunaan situs 
dan aplikasinya. Dipastikan setidaknya 
hampir 80% situs yang tersedia di 
internet menggunakan bahasa Inggris 
sebagai bahasa pengantarnya (Keniston 
2002, hal. 3). Permasalahan di India 
muncul ketika bahkan negara bekas 
jajahan Inggris tersebut masyarakatnya 
tidak 100% memahami atau mampu 
menggunakan bahasa Inggris sebagai 
bahasa percakapan. Kurang dari 50% 
masyarakat India yang fasih dan mampu 
memahami dan mempraktekkan 
kemampuan berbahasa Inggris. Padahal 
dalam pengimplementasian e-
commerce, setidaknya situs-situs 
perniagaan atau aplikasi tersebut 
dioperasikan menggunakan bahasa 
Inggris.  

Pemahaman bahasa tersebut yang 
kemudian diperkirakan menjadi 
penghambat masyarakat dalam 
menggunakan e-commerce dan 



Kesenjangan Kebangkitan Teknologi 
 

339 

melakukan transaksi perdagangan 
virtual. Padahal bahasa Inggris 
merupakan bahasa kedua bagi 
masyarakat India dan beberapa negara 
bagian di India bahkan menjadikan 
bahasa Inggris sebagai bahasa resmi 
daerahnya. Menjadi aneh apabila 
penguasaan bahasa Inggris 
masyarakatnya justru lebih rendah dari 
yang diperkirakan. Akar persoalan ini 
perlu dirunut dari awal masuknya 
bahasa Inggris di India sebagai bahasa 
yang digunakan oleh pihak kolonial 
dalam pemerintahan saat itu. Diawali 
dengan keinginan pihak kolonial untuk 
melakukan proses westernisasi terhadap 
kultur dan budaya asli masyarakat 
India—dalam hal ini adalah bahasa—
Inggris kemudian mulai menyebarkan 
bahasa tersebut kepada masyarakat 
India. Adanya pengaruh kasta di 
dalamnya juga turut berperan serta 
dalam membentuk pola kehidupan 
masyarakat India, dalam konteks ini 
adalah pendidikan sebagai penunjang 
ilmu pengetahuan dan bahasa. Oleh 
sebab itu, untuk memahami adanya 
kesenjangan pemahaman bahasa Inggris 
sebagai bahasa internasional, penulis 
menjabarkan bagaimana berjalannya 
sistem kasta, akses pendidikan 
masyarakat India, angka literasi, dan 
jumlah masyarakat India yang 
menguasai bahasa Inggris. 

Sistem kasta sebagai warisan agama 
Hindu, agama mayoritas masyarakat 
India secara umum memiliki stratifikasi 
masyarakat yang didasarkan kepada 
profesi, yakni pendeta (Brahma), 
prajurit (Ksatria), pedagang (Waisya), 
dan pekerja kasar (Sudra) (Mukerjee 
1937, hal. 377). Ada pun Dalit, kasta 
terendah yang ada di India, yang berada 
di bawah hirarki Sudra dan melakukan 
pekerjaan yang jauh lebih rendah 
dibandingkan kasta tersebut. Jaman 
penjajahan dahulu, pihak kolonial yang 
membutuhkan tenaga dalam mengurus 
administrasi pemerintahan menyewa 
jasa masyarakat India yang berasal dari 
golongan kasta tinggi yaitu Brahma, 
untuk kemudian diedukasi bahasa 
Inggris agar memudahkan komunikasi. 
Pihak Inggris memilih masyarakat yang 

berasal dari kasta tinggi dengan 
pertimbangan mereka dianggap lebih 
terpelajar karena latar belakang kasta. 
Bahasa Inggris kemudian dipelajari 
pertama kali oleh golongan kasta tinggi, 
sebelum Inggris memutuskan untuk 
mendirikan sekolah-sekolah untuk 
mengedukasi masyarakat sekaligus 
dengan tujuan menyebarkan kultur 
negaranya. Asal muasal pembelajaran 
bahasa Inggris tersebut yang 
menjadikannya sebagai bahasa kaum 
elit sebab mereka yang menguasainya 
dari awal didominasi oleh kaum kasta 
tinggi. Pola pikir semacam itu pun 
berlaku pula terhadap sistem 
pendidikan di bidang ajaran lainnya. 
Golongan kasta tinggi memiliki privilese 
yang lebih dalam akses edukasi di masa 
lampau, apalagi bila dibandingkan 
dengan kasta-kasta rendah lainnya, 
terutama Dalit, yang masih sering 
mendapatkan perlakuan diskriminatif 
bukan hanya untuk mengakses 
pendidikan tetapi juga perekonomian.  

Tetapi meskipun di masa modern ini 
pengaruh kasta di daerah-daerah 
metropolis mulai berkurang, namun di 
daerah-daerah rural hal-hal semacam 
ini masih terus diterapkan. Dalam 
konteks edukasi sendiri, India memiliki 
sistem pendidikan yang terbagi atas dua 
kepemilikan yakni milik pemerintah dan 
privat. Sekolah pemerintah berarti 
sekolah yang didirikan dan dibiayai oleh 
anggaran pemerintah, sementara 
sekolah privat merupakan sekolah yang 
seratus persen berjalan karena donasi 
privat yang dilakukan oleh 
perseorangan, kelompok, maupun 
komunitas. Tingkat peminatan 
masyarakatnya tentu saja memilih 
sekolah-sekolah pemerintah yang 
memungut biaya jauh lebih murah 
dibandingkan dengan sekolah privat. 
Para kaum berkasta rendah hampir 
dipastikan mendaftar di sekolah-sekolah 
negeri ini, berbeda dengan masyarakat 
kasta tinggi yang mampu membayar 
lebih untuk masuk ke sekolah privat 
yang terkesan lebih prestisius. Namun 
tentu saja, secara kualitas mata ajaran 
dan juga fasilitas, sekolah privat jauh 
berada di atas dibandingkan dengan 
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sekolah negeri, terutama dalam 
pengajaran bahasa Inggris. Melihat 
realitas ini, tentunya merupakan salah 
satu penyebab mengapa bahasa Inggris 
masih dianggap sebagai bahasa kaum 
aristokrat. 

Setelah sistem edukasi terpenuhi, 
tentunya secara otomatis kemampuan 
literasi masyarakat India akan 
meningkat. Hal ini menjadi kenyataan 
ketika angka buta huruf penduduk 
negara ini menurun cukup signifikan 
dari sebelum era liberalisasi ekonomi 
diberlakukan. Banyak masyarakat India 
yang saat ini memiliki kemampuan 
membaca dan menulis yang cukup baik 
dibandingkan dengan dekade-dekade 
sebelumnya setelah kemerdekaan India 
dideklarasikan. Namun kembali lagi 
pada kenyataan, bahwa data yang 
ditemukan menunjukkan masyarakat 
yang berada di dalam tahapan literasi 
yang tinggi didominasi oleh masyarakat 
dengan kasta tinggi diikuti dengan kasta 
rendah, baru selanjutnya Dalit dan 
suku-suku minoritas India (Desai et.al 
2005, hal. 77). Fakta tersebut tentunya 
semakin memperkuat asumsi bahwa 
sistem kasta masih memegang peran 
penting dalam kondisi sosial masyarakat 
di India. 

Kemampuan literasi selanjutnya akan 
membantu mendorong pengetahuan 
dan pemahaman pembelajaran bahasa 
asing, termasuk di antaranya adalah 
bahasa Inggris. Sebuah artikel dalam 
surat kabar online menyatakan 
setidaknya hanya ada 30% (Aula, hal. 
2014) masyarakat India yang mampu 
menguasai bahasa Inggris secara fasih. 
Jika dikorelasikan dengan pemanfaatan 
e-commerce dan teknologi informasi 
yang masih rendah, tentu pernyataan 
tersebut dianggap cukup masuk akal. 
Penulis mengumpulkan data-data yang 
berkaitan dengan jumlah penguasaan 
bahasa Inggris masyarakat India, dari 
berbagai golongan kasta, tempat tinggal, 
usia, tingkat pendapatan dan juga level 
pendidikan. Sekali lagi, pemahaman 
bahasa Inggris juga nyatanya sangat 
berhubungan dengan kemampuan 
finansial suatu kelompok. Persentase 

masyarakat India yang paling menguasai 
bahasa Inggris merupakan mereka yang 
termasuk dalam kategori kelompok 
masyarakat dengan usia produktif, 
memiliki level pendidikan tinggi—
minimal diploma atau strata satu—
tinggal di area metropolitan, dengan 
jumlah pendapatan atau gaji tertinggi, 
dan berasal dari golongan kasta tinggi. 
Sementara sisanya atau sebagian kecil 
adalah kelompok-kelompok dengan 
variasi latar belakang dan pendidikan 
yang beragam, termasuk diantaranya 
Dalit. Dari sini, akhirnya dapat 
disimpulkan penguasaan bahasa 
ternyata sangat berkaitan dengan sistem 
kasta yang berlaku di India (Desai et al. 
2005, hal. 93). 

Kesimpulan 

Dalam penelitian ini, penulis 
menyimpulkan faktor-faktor apa sajakah 
yang sekiranya menghambat performa 
e-commerce di India. Karena dalam 
prakteknya ditemukan fenomena 
kesenjangan antara peningkatan 
pendapatan  teknologi negara India yang 
sangat tinggi, berlawanan dengan 
pendapatan dari sektor e-commerce 
sendiri yang secara grafik tidak 
menunjukkan peningkatan yang 
signifikan. Dengan mempertimbangkan 
kondisi kebangkitan ekonomi dan 
teknologi yang terjadi di India yang 
telah dijelaskan di dalam kerangka 
pemikiran, penulis menggunakan 
konsep digital divide untuk menjelaskan 
kondisi di India dan merangkum dua 
hipotesis mengenai dua fenomena 
kesenjangan digital yang ditemukan di 
negara tersebut. Kesenjangan yang 
pertama adalah kesenjangan sosial 
ekonomi antara masyarakat kaya dan 
miskin dalam hal penguasaan akses 
teknologi dan kepemilikiannya, 
sementara bentuk digital divide yang 
kedua adalah pengetahuan bahasa—
dalam hal ini adalah penguasaan bahasa 
Inggris sebagai bahasa internasional—
oleh masyarakat India yang begitu 
rendah.  

Dari berbagai pengukuran data yang 
telah dilakukan oleh penulis, 
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disimpulkan bahwa konsep digital 
divide memang benar menjadi salah 
satu penghambat dari performa e-
commerce di India. Tingkat kesenjangan 
yang tinggi di antara masyarakat India, 
dalam hal ini mereka yang terutama 
hidup di kawasan urban dan rural 
menjadi penanda antara masyarakat 
yang kaya (the haves) dan masyarakat 
miskin (the have nots) dalam salah satu 
variabel digital divide yakni perbedaan 
akses dan kepemilikan atas media 
teknologi informasi. Urban dan rural 
disini merupakan kata kunci penting 
mengingat bentuk-bentuk kesenjangan 
tersebut terjadi di antara dua kawasan 
tersebut dan berkaitan dengan lapangan 
pekerjaan, pendapatan, dan juga 
infrastruktur. India sebagai negara 
dengan jumlah populasi 
manusia terbesar kedua di 
dunia, memiliki jumlah 
masyarakat yang sebanyak ± 
60% populasinya tinggal di 
daerah pedesaan. Dilihat 
dari preferensi pekerjaannya 
pun dapat diketahui bahwa 
jumlah tenaga kerja yang 
sebagian besar berada di 
daerah rural memilih untuk 
bekerja di sektor agrikultur. 
Secara pendapatan pun 
masyarakat yang tinggal di 
pedesaan mayoritas 
mendapatkan gaji kurang 
dari setengah jumlah gaji 
masyarakat India yang hidup 
di kota, dan masyarakat yang 
hidup di bawah garis 
kemiskinan pun empat kali lipat lebih 
banyak jumlahnya yang tinggal di 
kawasan pedesaan. Terkonsentrasinya 
masyarakat India di daerah rural 
membatasi akses terhadap teknologi 
informasi dengan lambatnya 
konektivitas internet dan buruknya 
infrastruktur teknologi dikarenakan oleh 
jauhnya jarak antara pusat kota dengan 
daerah setempat. Selain itu, tingkat 
perekonomian yang rendah pun 
menghalangi masyarakat India untuk 
setidaknya memiliki media teknologi 
informasi seperti telepon maupun 
ponsel. Artinya masyarakat yang hidup 
di kota lebih berkesempatan untuk 

mendapatkan akses koneksi yang jauh 
lebih cepat dan dukungan ekonominya 
memberikan sumber daya yang lebih 
bagi golongan kaya untuk membeli 
setidaknya satu dari sekian banyak 
media teknologi informasi. 

Pemahaman bahasa sebagai variabel 
dari digital divide yang terjadi di India 
sekali lagi menunjukkan adanya 
keterkaitan antara kasta sebagai alat 
yang menstratifikasi sosial masyarakat 
bukan hanya dalam melakukan 
pekerjaan, tetapi juga dalam 
mendapatkan akses terhadap 
pendidikan. Secara tidak langsung, kasta 
juga berkaitan dengan kesenjangan 
ekonomi masyarakat India apabila 
dihubungkan dengan tingkat 

pendidikan. Didukung 
dengan data-data terkait, 
penulis meyakini bahwa 
pemahaman bahasa menjadi 
faktor kedua yang 
menghambat pemanfaatan 
e-commerce oleh 
masyarakat India, mengingat 
kemampuan berbahasa asing 
penduduknya yang dapat 
dikatakan cukup rendah 
terlepas dari impresi yang 
diberikan oleh negara 
tersebut dalam kancah 
internasional. Apabila 
dianalisa lebih dalam, 
variabel pertama dan kedua 
dalam digital divide tersebut 
dapat dikatakan memiliki 
hubungan kausalitas satu 

sama lain yakni antara tingkat 
kesejahteraan ekonomi dengan 
penguasaan bahasa Inggris. Sebab 
mereka yang memiliki penguasaan 
tinggi terhadap bahasa asing memiliki 
kesempatan yang lebih besar untuk 
mendapatkan pekerjaan yang lebih 
mapan dan perekonomian yang lebih 
terjamin, dan dengan kemampuan 
finansial yang cukup tersebut juga 
memberi keuntungan untuk mengejar 
kesempatan pendidikan yang lebih baik 
dan berkualitas. Sebagaimana pendapat 
yang diutarakan oleh Rema Nagarajan 
(2014), “Those who speak English 
fluently earn up to 34% more than those 

Tingkat kesenjangan 
yang tinggi di antara 
masyarakat India, ... 

yang terutama hidup di 
kawasan urban dan 

rural menjadi penanda 
antara masyarakat 

yang kaya dan 
masyarakat miskin  
dalam salah satu 

variabel digital divide 
yakni perbedaan akses 
dan kepemilikan atas 

media teknologi 
informasi. 
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who don't speak the language, a recent 
report has found, confirming the link 

between an education in English and the 
scope of employment opportunities.” 
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