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PENDAHULUAN
Dewasa ini perkembangan teknologi 

informasi terus memunculkan penciptaan budaya-
budaya baru di masyarakat. Dimana budaya 
tersebut erat kaitannya dengan aktivitas-aktivitas 
digital yang dikembangkan, termasuk salah 
satunya yaitu aktivitas prosumtion informasi. Pada 
dasarnya aktivitas prosumtion telah dilakukan sejak 
teknologi belum mengalami inovasi seperti saat 
ini. Hanya saja kemudian aktivitas prosumtion ini 
menjadi semakin masif dilakukan ketika perangkat-
perangkat teknologi informasi canggih banyak 
diciptakan. Adanya komputer dan internet serta 
teknologi berupa web 2.0 menambah arus aktivitas 
prosumtion informasi berlangsung begitu cepat, 
mudah, dan efisien bahkan tak terkendali. Selain 
itu, yang menjadi poin penting pada fenomena ini 
adalah aktivitas digital paling sering dilakukan oleh 
mereka yang dikenal dengan generasi millenial, 
yakni generasi yang tumbuh seiring dengan 

perkembangan teknologi informasi.
Berdasarkan definisi diatas, dapat diketahui 

bahwa mahasiswa merupakan salah satu kelompok 
yang termasuk dalam generasi millenials. Hal ini 
dibuktikan juga dari tingginya aktivitas digital 
yang dilakukan oleh kalangan pelajar, terutama 
mahasiswa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 
Rodriguez (2014) bahwa teknologi informasi hari 
ini mendorong para pelajar termasuk mahasiswa 
melakukan aktivitas “menciptakan, menggunakan, 
dan membagikan” informasi dalam konteks 
yang lebih variatif dan menarik. Lebih lanjut, 
Muttaqien (2011) menambahkan bahwa salah satu 
sumber informasi (digital) yang sering diakses 
oleh mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan 
akademisnya adalah berasal dari blog. Bahkan 
dalam menggunakan blog, mahasiswa tidak hanya 

sekedar berperan sebagai pengguna, melainkan 
juga berperan sebagai kontributor (pemilik). Bagi 
mereka blog merupakan wadah dan akses yang 
dapat menunjang aktivitas digital mereka. Melalui 
blog mereka dapat memberikan kontribusi langsung, 
baik dalam bentuk tulisan yang memuat tanggapan 
pribadi, diskusi, ataupun sekedar komentar-
komentar pendek. Kontribusi yang diberikan inilah 
yang kemudian disebut sebagai participatory 
culture (budaya partisipasi). Participatory culture 
yang dikembangkan setiap individu dalam blog 
oleh Henry Jenkins dalam Sonvilla-Weiss (2010) 
dijelaskan sebagai kesempatan untuk mengambil 
peran dan berpartisipasi aktif di dalam masyarakat 
dengan hambatan yang relatif rendah, melalui 
aktivitas produksi, diseminasi, dan interpretasi 
budaya.

Participatory culture dikatakan termasuk 
sebagai aktivitas digital karena terjadi di atau 
melalui perangkat teknologi informasi, seperti blog. 
Sebelumnya, penelitian mengenai participatory 
culture (Tombleson, 2016) masih terbatas pada 
participatory culture yang terjadi di media sosial, 
dimana kemudian banyak dimanfaatkan untuk 
menjalankan aksi ataupun social campaign. 
Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji 
fenomena participatory culture yang dikembangkan 
oleh mahasiswa dalam pemanfaatan blog sebagai 
sumber rujukan dalam memenuhi kebutuhan 
akademik. Dalam mengakses blog, mahasiswa 
tidak sekedar melakukan aktivitas pasrtispasi biasa 
melainkan juga mengembangkan bentuk lain dari 
participatory culture yakni remix culture. Sebagai 
bagian dari participatory culture, menjadi hal yang 
tidak mengherankan apabila di tengah keadaan 
banjir informasi dan gaya hidup berteknologi 
tinggi generasi saat ini, aktivitas remix sering 
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 Abstract
The development of information technology led to many new cultures among the community through digital culture, 
one of which is the prosumption of information. Students as part of millennials have high digital activity in creating, 
using, and sharing information in a more varied context through blogs. Activity developed by the student is known as 
participatory culture. This study aims to examine the phenomenon of participatory culture developed by students in 
the utilization of blogs as a source of reference to fulfill their academic needs. This research used qualitative approach 
and involved students of Airlangga University who have and use blog as subject research. The results of this study 
show that there are various activities of participatory culture, different from one individual to another. The form of 
participatory culture developed by the students creates a new culture, which is remix culture, bricolage, and cut-paste 
culture.
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dilakukan. Aktivitas remix culture sendiri ditandai 
dengan keadaan diri yang selalu terdorong untuk 
menghasilkan karya-karya baru dengan mendaur 
ulang, menggabungkan atau memodifikasi informasi 
yang ada (Diaokopulos, 2007). Dapat dikatakan 
bahwa dalam melakukan aktivitas ini diperlukan 
kekreatifitasan dalam mencari, mengumpulkan, dan 
memadukan informasi dari berbagai sumber guna 
menghasilkan sintesis baru. 

Selanjutnya, selain remix culture bentuk 
dari budaya partisipasi yang dikembangkan 
dalam memanfaatkan blog juga rentan terhadap 
penyalahgunaan copyright. Hal ini dikarenakan 
meskipun blog dapat memuat langsung produk 
intelektual dari penulisnya namun, hingga saat ini 
penggunaan blog sebagai rujukan utama pada tugas 
akademik tidak dibenarkan hampir di seluruh intansi 
pendidikan, khususnya di Indonesia. Fenomena 
tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh 
Rodriguez (2014) bahwa aktivitas digital tidak 
selamanya dapat berlangsung secara positif. 
Melainkan dapat memberikan dampak implikatif 
berupa pelanggaran ketentuan hukum seperti 
penyalahgunaan copyright, plagiarism, ataupun 
cut-paste. 

Pada dasarnya, banyak bentuk budaya 
partisipasi yang dapat dikembangkan oleh mahasiswa 
dalam memberikan kontribusi pada aktivitas digital 
yang mereka lakukan sebagai aktivitas akademik. 
Beberapa bentuk bersifat positif sedangkan bentuk 
lainnya cenderung bersifat merugikan. Oleh karena 
itu, berangkat dari permasalahan tersebut peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pola 
dan bentuk yang dikembangkan oleh mahasiswa 
dan aktivitas digitalnya dalam mengelola ataupun 
menggunakan blog untuk memenuhi kebutuha 
akademiknya.

Aktivitas Blogging Mahasiswa

Penggunaan Blog oleh mahasiswa bukan 
menjadi suatu hal yang mengherankan. Bahkan 
beberapa universitas menyediakan satu alamat blog 
berdomain universitas untuk setiap mahasiswanya. 
Universitas secara langsung memberikan sarana 
kepada para mahasiswanya untuk senantiasa 
mengekspresikan ide-idenya sebagai seseorang 
yang berintelektual dan peka terhadap isu-isu yang 
terjadi di lingkungan sekitarnya. Tidak hanya itu, 
beberapa universitas semisal Universitas Airlangga 
juga mengadakan lomba blog untuk civitas 
akademika yang ada di dalamnya dan memberikan 
penghargaan kepada para Blogger yang aktif.

Blog oleh mahasiswa menjadi platform yang 
sering dipilih untuk berbagi informasi. Aktivitas 
yang dilakukan mahasiswa ketika blogging meliputi 

tindakan mengumpulkan, memadupadankan, 
memproduksi, membagikan, serta mengkritisi 
informasi. Menurut Ying Liu (2011) pada umumya 
usia 18 sampai 21 tahun merupakan kalangan 
masyarakat yang memiliki intensitas tertinggi 
terhadap penggunaan blog. Pada kegiatan berbagi 
informasi yang dilakukan oleh mahasiswa, berjalan 
dengan bantuan peranan modal sosial yang dimiliki 
individu sebagai pendukung terjadinya interaksi 
sosial antara pemilik blog dengan pengakses blog. 
Serta, penentuan informasi yang akan dibagikannya 
dalam blog. Mahasiswa cenderung akan mengisi 
blognya dengan informasi yang sesuai dengan 
minatnya dan menggunakan blog sebagai media 
aktualisasi diri.

Participatory Culture dalam Aktivitas Blogging
Participatory culture yang dikembangkan 

mahasiswa dalam lingkungan akademik melalui 
media blog, oleh Henry Jenkins (2004) dijelaskan 
sebagai kesempatan untuk mengambil peran dan 
berpartisipasi aktif di dalam masyarakat dengan 
hambatan yang relatif rendah, melalui aktivitas 
produksi, diseminasi, dan interpretasi budaya. 
Kebebasan berpartisipasi aktif ini kemudian 
membuat individu yang ada di dalamnya merasa 
bahwa tidak ada perbedaan derajat (egaliter). Batas-
batas antara konsumen pasif dan produsen aktif 
telah terkikis karena keduanya saat ini mempunyai 
kesempatan yang sama dan disatukan menjadi aktor 
dalam produksi budaya untuk mengolah konten 
informasi yang diinginkan.

Andrew Keen (dalam Tredinnick, 2008) 
menyebutkan, kemunculan Web 2.0 disebut telah 
mengganti orang-orang yang ahli dan berkompeten 
dengan pasukan amatir serta konsensus kritis untuk 
pengetahuan dan imajinasi. Melalui media blog 
tersebut secara sederhana dan mudah mahasiswa 
dapat membuat informasi baru, baik yang berbasis 
gambar, teks, audio, atau video sesuai minatnya 
dan seketika itu juga membagikannya ke publik. 
Tidak hanya membuat informasi baru sebagai 
wujud partisipasi individualnya, mahasiswa juga 
mengembangkan participatory culture secara 
kolaboratif dengan menyunting, memodifikasi, 
mengkombinasi, bahkan mengkolaborasikan antara 
karya yang dia miliki atau milik orang lain yang 
sudah ada dengan karya lain untuk menjadi sebuah 
produksi budaya yang baru. Munculnya situs-situs 
seperti Academia.edu dan Kompasiana adalah salah 
satu bukti bahwa blog telah menjadi daya tarik 
mahasiswa saat ini untuk senantiasa melibatkan 
dirinya dalam aktivitas akademiknya.

Seperti yang diungkapkan oleh Jenkins (2009) 
terkait dengan karakterisasi terhadap participatory 
culture, blog menjadi sebuah daya tarik karena 
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hambatan untuk berekspresi dan melibatkan diri 
serta berpartisipasi di dalamnya cenderung rendah. 
Seseorang hanya perlu mempunyai akun email saja 
untuk dapat memulai aktivitasnya di blog. Setelah 
tergabung, mahasiswa dengan mudah terlibat secara 
aktif untuk memproduksi suatu informasi, saling 
bertukar informasi dengan pengguna blog lain serta 
berkolaborasi untuk menciptakan suatu konten 
mengenai ketertarikan yang sama. Blog dalam hal 
ini memberikan dukungan kuat kepada mahasiswa 
untuk berkarya sekaligus berbagi karya dengan 
sesama pengguna blog. Bahkan, membangun 
ruang-ruang diskusi akademik. Aktivitas sharing 
knowledge tersebut kemudian memunculkan adanya 
semacam informal mentorship. Berupa pembagian 
ilmu dari yang berpengalaman kepada pemula.. 
Misalnya saja adalah Putu Laxman Pendit yang 
berbagi pengalaman serta pengetahuannya melalui 
blognya yang dikonsumsi oleh para mahasiswa Ilmu 
Informasi dan Perpustakaan. Oleh karena adanya 
aktivitas tersebut, kemudian membuat para anggota 
blog percaya bahwa kontribusi mereka sangatlah 
berarti. Hal ini diwujudkan melalui aktivitas 
updating pada blog mereka. Sehingga, meskipun 
hanya dalam tingkatan pengguna, seseorang akan 
memliki keyakinan bahwa mereka telah menjadi 
bagian dari suatu komunitas atau adanya hubungan 
sosial.

Budaya Remix, Bricolage, Cut-Paste sebagai 
Bentuk Participatory Culture

Pengembangan participatory culture 
untuk menghasilkan produksi budaya baru 
dalam lingkup komunitas yang besar tersebut 
kemudian menunjukkan bahwa mahasiswa 
sebenarnya juga hidup dalam budaya remix 
(remix culture). Remix culture sebagai bagian 
dari participatory culture menjadi hal yang 
tidak mengherankan di tengah keadaan banjir 
informasi dan gaya hidup berteknologi tinggi 
generasi saat ini. Remix culture ditandai dengan 
kondisi masyarakat yang selalu terdorong 
untuk menghasilkan karya-karya baru 
dengan mendaur ulang, menggabungkan atau 
memodifikasi informasi yang ada (Diakopoulos, 
et al., 2007). Mereka mencari, mengumpulkan, 
dan memadukan informasi dari berbagai 
sumber guna menghasilkan sintesis baru. Hal 
ini seperti apa yang dikatakan Flusser (dalam 
Navas, 2015), bahwa informasi tidak dapat 
dihasilkan dari apa-apa.

Dalam perkembangannya, kemudian 
muncul pula istilah bricolage yang merupakan 
penggabungan elemen-elemen yang sudah ada, 

untuk membangun bentuk-bentuk budaya baru 
sebagai wujud pemenuhan terhadap tuntutan 
lingkungan. Sifat bricolage yang muncul dalam 
budaya digital dianggap merongrong kreativitas 
dan bakat, karena kemudian orisinalitas 
atau keaslian karya ditentukan oleh konsep 
makna yang digunakan dalam konteks budaya 
dimana seseorang berada (Tredinnick, 2008). 
Konsumen informasi tidak dapat membedakan 
manakah informasi yang benar atau bohong, 
melainkan mereka memaknai sesuai dengan 
keyakinan dan obyektivitas pencipta informasi. 
Dengan kata lain, informasi dan pengetahuan 
pada era ini sangat terbuka peluang untuk 
negosiasi.

Perkembangan budaya remix dan bricolage 
selanjutnya sangat erat kaitannya dengan 
budaya  cut-paste, yaitu suatu budaya dimana 
seseorang dapat dengan bebas mengambil 
(cut) konten karya milik orang lain kemudian 
menempelkan (paste) konten tersebut ke dalam 
karya yang dibuatnya. Budaya ini sangat rawan 
terjadi di kalangan mahasiswa yang seringkali 
terlibat dalam pembuatan karya tulis sebagai 
wujud aktivitas akademiknya. Istilah yang 
sering digunakan di lingkungan akademik 
adalah plagiarisme, yaitu tindakan menjiplak, 
mencuri atau mengambil ide, hasil karya atau 
tulisan orang lain, baik seluruh, sebagian besar 
maupun sebagian kecil, untuk menjadi ide atau 
karya tulisan sendiri tanpa menyebutkan nama 
penulis dan sumber aslinya (Lako, 2012).

Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif untuk melihat dan menggali lebih dalam 
terkait gejala-gejala sosial yang terjadi di kalangan 
mahasiswa pemilik dan pengguna blog akademik 
di Universitas Airlangga. Dalam menentukan 
informan, tidak semua mahasiswa dipilih dan 
dijadikan sebagai sumber data dan informasi. 
Peneliti menggunakan teknik snowball sampling, 
dimana peneliti akan memilih dan memilah serta 
mengidentifikasi mahasiswa yang dianggap dapat 
memberi informasi untuk diwawancara yang 
selanjutnya mahasiswa terpilih tersebut akan 
dijadikan sebagai informan untuk mengidentifikasi 
orang lain sebagai sampel berikutnya. Selanjutnya, 
data-data yang diperoleh dianalisis menggunakan 
model interaktif dari Miles dan Huberman, yaitu 
melalui aktivitas reduksi, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan atau verifikasi (dalam 
Sugiyono, 2014:183). 
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Participatory Culture Mahasiswa Universitas 
Airlangga sebagai Pemilik dan Pengguna  Blog 
Akademik

Participatory culture atau budaya partisipasi 
yang dikembangkan setiap individu dijelaskan 
oleh Henry Jenkins (2010) sebagai kesempatan 
untuk mengambil peran dan berpartisipasi aktif di 
dalam masyarakat dengan hambatan yang relatif 
rendah, melalui aktivitas produksi, diseminasi, dan 
interpretasi budaya. Participatory culture dalam 
tataran penggunaan blog memberikan kesempatan 
bagi pengguna blog untuk mengambil peran dan 
berpartisipasi aktif melalui aktivitas komentar, 
diskusi, mengunduh, menyunting, memodifikasi, 
mengkombinasi, bahkan mengkolaborasikan antara 
karya yang dia miliki dengan konten informasi yang 
ada di dalam blog akademik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 
pada mahasiswa pemilik dan pengguna blog di 
Universitas Airlangga, ditemukan bahwa sebagian 
besar mahasiswa memiliki partisipasi yang tinggi 
dalam menggunakan blog. Hal tersebut didorong 
oleh seringnya mahasiswa menggunakan blog untuk 
melakukan kegiatan penemuan informasi guna 
menyelesaikan tugas-tugas akademik. Sebagaimana 
yang disampaikan oleh informan 01 berikut ini.

“Hampir disetiap mata kuliah melakukan 
penemuan informasi akademik melalui 
blog, soalnya kan ada hal-hal yang belum 
kita pahami, masih kita bingungkan, 
dan kita memerlukan sumber-sumber 
yang dapat berguna untuk menjawab 
keingintahuan kita. Nah itu itu sangat 
sering saya lakukan. Alasan mencari 
informasi melalui blog yang pertama tentu 
untuk membuka wawasan saya dalam 
melakukan kegiatan menulis (tugas). 
Terus mungkin kerena di website-website 
tertentu itu jawabannya tidak seperti apa 
yg tidak kita inginkan, dan jawabannya 
itu lebih condong ada di blog, yang 
memang orang-orang cenderung bisa 
menulis lebih leluasa dibanding website 
kan, tidak semua orang bisa menulis di 
website. Orang-orang juga lebih mudah 
mengaksesnya.” (01)

Hal serupa juga disampaikan oleh informan 
07 dan informan 10 sebagaimana berikut ini:

“Kalau ditanya sering tidaknya, sering 
banget mbak, biasanya dalam perkuliahan 
sering ada tanya jawab dari dosen nah 
kalau pas gk tau gitu saya biasanya 
langsung searching di google dan 
otomatis yang saya buka juga blog, gak 
mungkinkan saya bukanya jurnal harus 
cari jurnal dulu, kalaupun pakai buku 
juga harus cari-cari dan membutuhkan 
waktu lama.” (07)

“iya sering. buat bahan-bahan kalo mau 
nulis tulisan baru. Memperkaya ide. 
Kadang juga buat ngerjakan tugas” (10)
Pernyataan yang diungkapkan informan 01, 

informan 07 dan informan 10 tersebut menunjukkan 
bahwa mahasiswa lebih sering menggunakan blog 
sebagai referensi untuk menyelesaikan tugas-tugas 
akademik. Hal tersebut memperbesar kesempatan 
bagi pengguna blog untuk berpartisipasi secara 
aktif melalui beberapa aktivitas yang dilakukannya 
di dalam blog. Partisipasi yang dilakukan dapat 
berupa memberikan komentar, sebagaimana yang 
diungkapkan informan 01 dan informan 06 berikut 
ini:

“Tidak terlalu sering, tapi kadang 
kalau ada tulisan-tulisan yang menarik 
yang bagus itu ada beberapa hal yang 
menurutku itu ada beberapa hal yang 
berbeda dengan apa yang aku pahami 
mungkin harus dikomentari. Mungkin 
lebih seperti bentuk-bentuk penilaian, 
tulisannya bagus atau ada yang kurang 
bla bla bla.. mungkin mengkritisinya 
lebih kearah, karena di ilmu social 
tidak ada yang salah ya, mengkritisinya 
menurut pandangan kita pribadi, terus 
ternyata seperti ini, tapi kok bisa seperti 
ini, menurut anda itu kenapa seperti itu. 
Mungkin lebih seperti itu. (01)

“Kalau komentar ini sering mbak, mau 
itu blog dosen atau blog temenku sendiri. 
Kalau blog dosen itu kalau ada tugas 
karena di suruh uploadnya di kolom 
komentar jadi itu karena tuntutan. Tapi 
kalau blog temen ku sendiri secara sadar 
aku komentar karena kadang tulisannya itu 
bagus dan perlu diapresiasi jadi itu bentuk 
apresiasiku buat penulis. Kalau masalah 
konten biasanya kalimat yang aku komen 
iku aku copas dikolom komentar terus aku 
bilang kata-kata ini bagus tapi kata yang 
ini bagusnya diganti kata sinonimnya ini 
atau lainnya intinya gimana aku komentar 
tapi tetep dengan bahasa yang halus dan 
gak menyinggung si penulis blognya tapi 
lebih seringnya ke blog temen atau yang 
aku kenal sih mbak.” (06)

Pernyataan yang dikemukaan oleh informan 
01 dan informan 06 tersebut menyebutkan bahwa 
ketika menggunakan blog akademik. Mereka juga 
dapat turut perpartisipasi memberikan komentar 
sebagi bentuk apresiasi kepada penulis blog, 
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sekaligus bentuk koreksi atas apa yang telah ditulis 
oleh penulis blog berdasarkan si pembaca. Partisipasi 
yang dilakukan lainnya yaitu dengan aktif ikut serta 
dalam forum diskusi dalam blog sebagaimana yang 
disampaikan informan 06 berikut ini:

“Kalau diskusi pernah tapi jarang, 
biasanya diblog dosen juga ada diskusi 
tapi sering gak ikutnya. Pernah sekali aja 
itupun dengan menggunakan punya temen 
ku dan menurutku kalau pembahasannya 
jelas itu enak tapi kalau pembahasannya 
itu gak jelas, itu biasanya ada guyonan 
didalamnya. Jadi sudah mikir dijawab 
serius tapi ditanggepinnya guyonan. Itu 
yang bikin gak suka sih.”

Selain berkomentar dan berdiskusi, mahasiswa 
pengguna blog juga dapat berpartisipasi dengan 
cara lain diantaranya berpartisipasi melalui aktivitas 
mengunduh informasi, menyebarkan informasi, 
menyunting, memodifikasi, mengkombinasi, 
ataupun mengkolaborasikan konten di dalam blog 
untuk menghasilkan suatu karya baru. Sebagaimana 
diungakapan berikut ini:

“Ya itu tadi, 5-6 kali dalam seminggu 
(menyebarkan informasi).” (02)

“Seringlah (mengunduh). Ya karena 
tugasku kan mepet, trus besoknya udah 
harus dikumpulin, malemnya aku kerjain, 
terus aku kan yo buntu sih, yowes 
akhirnya tak blok, tak blok, tapitak edit-
edit, diparaprase, tapi ada juga sih yang 
nggak (senyum-senyum). Tapi kan wong e 
gak gawe aplikasi plagiat, kecuali wong 
e gawe aplikasi plagiat itu baru tak pikir 
nemen. Jujur loh (05)

“iya lumayan sering (mengunduh), untuk 
mencari ide, mengerjakan tugas, sebagai 
bahan bacaan. (yang diunduh) ulasan 
tentang teori-teori sosial sih kebanyakan 
yang aku buka dan baca. “ (08)

“iya sering (mengunduh). (yang diunduh) 
referensi-referensi, kutipan-kutipan 
untuk mendukung tulisanku, terus juga 
fenomena-fenomena sebagai bahan 
pendukung ketika kita akan membuat 
tulisan baru” (10)

“Jarang atau bisa dibilang gk pernah 
(mengunduh), kalau dulu masih maba gitu 

mungkin pernah kalau sekarang sudah 
gak pernah lagi soalnya lebih percaya 
sama jurnal, biasanya blog lebih suka 
dibaca aja buat tambahan pengetahuan 
yang sifatnya itu bisa memancing ide 
atau gagasannya kita buat mengkritisi 
fenemena atau informasi yang dibaca itu. 
Karena saya gk pernah mengunduh atau 
copas tulisan dari blog jadi saya biasanya 
cuma baca trus saya ngrangkum nulis di 
buku poin intinya dari apa yang saya baca 
itu. Tapi saya tidak mengundunduhnya.” 
(07)

Berdasarkan temuan data di atas, dapat 
disimpulkan bahwasanya banyak aktivitas yang 
dilakukan oleh mahasiswa ketika menggunakan 
blog akademik dimana semua aktivitas tersebut 
merupakan bagian dari bentuk budaya partisipasi 
(participatory culture). Pernyataan dari informan 
02 menunjukan bahwa salah satu partisipasi yang 
dapat dilakukan yaitu dengan cara menyebarkan 
informasi. Sedangkan pernyataan dari informan 
08 dan informan 10 menunjukan bahwa dalam 
menggunakan blog akademik bentuk partisipasi lain 
yang juga dapat dilakukan, yaitu dengan mengunduh 
informasi melalui blog akademik. Pernyataan 
informan 05 dan informan 07 menunjukan bahwa, 
selain partisipasi-partisipasi yang telah disebutkan 
sebelumnya masih ada banyak aktivitas lain 
yang dilakukan ketika mahasiswa menggunakan 
blog akademik yaitu dengan mengunduh 
informasi kemudian menyunting, memodifikasi, 
mengkombinasi, dan mengkolaborasikan konten di 
dalam blog untuk menghasilkan suatu karya baru 
berupa artikel tugas akademik.

Bentuk Participatory Culture Mahasiswa 
Universitas Airlangga sebagai Pemilik dan 
Pengguna Blog Akademik

Budaya partisipatori merupakan budaya 
yang memungkinkan seseorang untuk melakukan 
aktivitas-aktivitas mengonsumsi sekaligus 
memproduksi suatu informasi. Didukung oleh 
munculnya berbagai media dan platform online 
salah satunya blog. Budaya participatory semakin 
berkembang di tengah masyarakat. Di dalam budaya 
participatory, terdapat beberapa bentuk budaya 
yang turut serta di dalamnya antara lain yakni 
budaya cut-paste, budaya bricolage serta budaya 
remix. Budaya cut-paste sendiri merupakan budaya 
yang memungkinkan seseorang untuk melakukan 
kegiatan memotong dan menempelkan suatu teks 
tanpa merubah isi dari teks tersebut. Sehingga, teks 
baru yang dihasilkan merupakan teks yang memiliki 
tingkat orisinalitas yang rendah sehingga identik 
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dengan kegiatan plagiat. Terkait dengan aktivitas di 
blog akademik berbasis online, tentu saja salah satu 
bentuk budaya partisipatori yakni budaya cut-paste 
yang merupakan budaya yang tidak dapat dihindari 
dalam aktivitas menulis konten akademik di blog. 
Hal ini seperti yang dikemukakan oleh informan 05 
sebagai berikut:

“Seringlah. Ya karena tugasku kan mepet, 
trus besoknya udah harus dikumpulin, 
malemnya aku kerjain, terus aku kan 
yo buntu sih, yowes akhirnya tak blok, 
tak blok, tap itak edit-edit, diparaprase, 
tapi ada juga sih yang nggak (senyum-
senyum). Tapi kan wong e gak gawe 
aplikasi plagiat, kecuali wong e gawe 
aplikasi plagiat itu baru tak pikir nemen. 
Jujur loh”

Hasil temuan diatas telah cukup 
menggambarkan bahwa salah satu budaya 
participatory yakni budaya cut-paste memang 
tidak dapat dipisahkan dari lingkungan digital. 
Pengakuan informan 05 dan 10 mengatakan bahwa 
mereka terpaksa melakukan kegiatan plagiat karena 
blog merupakan salah satu sarana yang sangat 
mudah diakses. Selain itu, plagiarism atau aktivitas 
cut-paste erat kaitannya dengan aspek legalitas dan 
orisinalitas dari suatu teks itu sendiri. Sifat teks digital 
yang dapat dengan mudah direkontekstualisasi dan 
didematerialisasi membuat aspek autentisitas dan 
orisinalitas suatu informasi digital dipertanyakan 
(Tredinnick, 2008). Hal ini terkait dengan aspek 
legalitas dalam memproduksi suatu informasi 
digital. Baik informan 05 dan informan 10 sama-
sama menyadari bahwa ada aspek-aspek legalitas 
yang harus diperhatikan, namun karena suatu 
kondisi tertentu yang mengharuskan mereka 
mengabaikan aspek legalitas tersebut, sehingga 
mereka melakukan aktivitas cut-paste suatu teks. 

Sementara itu, bentuk budaya partisipatori 
selanjutnya yakni adanya budaya bricolage. Dimana 
budaya bricolage merupakan budaya dimana 
seseorang dapat melakukan kegiatan mengambil 
potongan teks dan menggabungkannya dengan 
teks yang lain. Budaya bricolage memungkinkan 
seseorang untuk menggunakan kembali dan 
menggabungkan potongan-potongan teks untuk 
kemudian dijadikan suatu teks yang utuh (Deuze, 
2006). Terlepas dari cut-paste, bricolage dapat 
dilakukan dengan cara membandingkan atau 
menggunakan beberapa sumber informasi sebagai 
acuan untuk kemudian dirangkai menjadi satu 
informasi yang utuh. Hal ini ditunjukkan oleh cara 
informan dalam mengunduh beberapa sumber 

informasi, yang mana sesuai dengan pernyataan 
informan 08 sebagai berikut:

“ulasan tentang teori-teori sosial sih 
kebanyakan yang aku buka dan baca. Alasan 
mengunduh untuk mencari ide, mengerjakan tugas, 
sebagai bahan bacaan. Dari unduhan tersebut, 
kemudian aku biasanya mencari banyak info trus 
aku buat kerangka pemikiran setelah itu diolah”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh 
informan 10 yang mengatakan bahwa:

“yang diunduh adalah referensi-referensi, 
kutipan-kutipan untuk mendukung 
tulisanku, terus juga fenomena-fenomena 
yang digunakan sebagai bahan pendukung 
ketika kita akan membuat tulisan baru”

Temuan ini menunjukkan bagaimana cara 
informan melakukan budaya bricolage. Dimana 
mereka melakukan aktivitas memadupadankan 
informasi yang telah mereka unduh dengan informasi 
yang mereka miliki, untuk kemudian digunakan 
sebagai acuan dalam menyusun sebuah tulisan 
yang baru. Mereka terlebih dahulu melakukan 
kegiatan membaca beberapa sumber informasi, tak 
jarang mereka mengunduh informasi yang menurut 
mereka relevan. Hal ini dilakukan mereka sebagai 
pintu masuk untuk menghasilkan suatu tulisan yang 
baru. Kegiatan bricolage dari pernyataan yang 
telah diungkapkan diatas, bahwasanya mereka juga 
melakukan aktivitas paraphrase, yakni dengan cara 
menggabungkan kata demi kata ataupun kalimat 
demi kalimat dari berbagai sumber. Kemudian juga 
digabungkan dengan hasil pemikiran sendiri, yang 
mana nantinya terbentuklah satu kesatuan informasi 
yang baru. 

Salah satu bentuk budaya participatory 
lainnya yakni budaya remix. Budaya remix 
merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang 
dengan cara mendaur ulang, menggabungkan dan 
memodifikasi informasi yang telah ada sebelumnya, 
untuk menghasilkan suatu informasi yang baru. 
Dengan kata lain, seseorang tidak menciptakan 
suatu informasi yang baru, melainkan bermain-
main dengan informasi yang sudah ada sebelumnya 
dengan tujuan menghasilkan suatu informasi yang 
baru. Beberapa informan mengungkapkan bahwa 
secara tidak langsung mereka melakuan remix 
culture dalam kegiatan menulis konten akademik di 
blog. Berikut beberapa pernyataan informan:

“(sumber ide yang digunakan) dari 
buku, ada juga dari berita, koran, acara 
televisi (media massa), tapi kita cari yang 
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relevan. Youtube juga bisa dipakai, film. 
Dari membaca blog orang lain.” (01)

“Sebelum menulis aku banyak literature 
review, membaca literature, jurnal-jurnal 
dari jstor, EIR, foreign affairs, buku-buku, 
trus baru mulai merangkai ke dalam 
tulisan. Sama ini sih, mungkin berita-
berita, tapi berita yang dicari yang lebih 
netral, seperti economist atau reuters.” 
(02)

“(sumber ide yang digunakan) Yang 
terakhir ini dari buku yang aku baca 
sih, soalnya materi-materi tugas kayak 
bukunya the conflict itu. Trus abis itu 
tugas kayak sosiologi industry kayak gitu-
gitu kan. Jadi ya banyaknya buku, jurnal, 
soalnya sehari-hari disuruh ngereview 
dari jurnal, yaudah daripada apa mubazir, 
jadi ya dimasukin blog aja sekalian. 
Tapi kayak daily life itu kebanyakan 
pengalamanku sendiri.” (04)

“(sumber ide yang digunakan) Bisa dari 
buku, jurnal, dari blog juga mau itu 
blognya dosen atau blog yang aku baca 
dari google sebagai referensinya sih mbak. 
Jadi baca-baca buat nanti mendukung ide 
atau gagasan ku tadi’’ (06)

“Karena ilmunya itu ilmu sosial politik 
pasti sumbernya dari fenomena sekitar 
di lingkungan bermasyarakat dan 
lingkungan akademik, yang didukung 
sumber dan data baik itu dari buku, jurnal 
penelitian atau sumber sekunder lain.” 
(07)

“Kalau di blogku si lebih ke pada feedback 
dari berita2 trus aku jadikan sebuah 
tulisan dengan pemikiranku sendiri sih.” 
(08)

“Karena ilmu psikologi itu universal dan 
bisa digunakan di berbagai hal mbak, 
Banyak tulisanku yang berawal dari 
melihat fenomena-fenomena di sekitar. 
Misalnya kayak yang tulisan filsafat cinta 
itu, aku dapat sumber idenya dari pas 
pagi-pagi gitu di depan kos ada pasangan 
yang beneran masih pagi banget si 
cowonya itu rela dateng ke tempatnya si 
cewek cuma buat ngasih bunga. Dari situ 
terus aku kepikiran buat nulis tentang 

cinta menggunakan perspektif psikologi. 
Nah kalo yang dari blog biasanya cuma 
pake untuk pembuktian fenomena aja 
sih, kalo di masyarakat memang sedang 
terjadi hal kayak gini. Tapi tetep blog 
nggak menjadi sumber rujukan utama ku 
mbak.” (09)

“dari tulisan-tulisan orang lain yang 
sudah saya baca, baik itu di blog, 
buku, jurnal, koran atau yang lainnya. 
Kemudian dari situ kan bisa muncul ide-
ide baru.” (10) 
Berdasarkan beberapa pernyataan yang 

dikemukakan oleh informan diatas, dapat dikatakan 
bahwa hampir semua informan yang memiliki blog 
akademik melakukan kegiatan remix. Dalam artian, 
apa yang telah mereka tulis bukan merupakan 
sebuah karya atau gagasan murni dari si pemilik 
blog. Melainkan konten akademik yang mereka 
tulis sebagian besar didasarkan pada sumber 
informasi lain seperti buku, jurnal serta artikel 
berita yang terlebih dahulu telah ditulis oleh orang 
lain. Selain itu, untuk menghasilkan sebuah konten 
informasi akademik yang baru, para informan juga 
menggunakan fenomena sosial atau peristiwa yang 
terjadi di kehidupan sehari-hari untuk kemudian 
dikaitkan dengan sumber informasi yang didapat 
dan juga hasil pemikiran diri sendiri.

SIMPULAN
Pada penelitian ini ditemukan bahwa 

terdapat aktivitas pengembangan budaya 
partisipasi (participatory culture) yang beragam, 
berlainan antara satu individu dengan individu 
lain. Keberagaman ini dipengaruhi oleh latar 
belakang budaya yang beragam dari masing-masing 
individu. Terdapat individu dengan latar budaya 
dan sosial serta pengalaman mereka sebelumnya 
yang memengaruhi aktivitas atau budaya yang 
mereka kembangkan dalam melakukan aktivitas 
digital berupa penggunaan blog akademik. Saat 
ini dengan perkembangan teknologi yang semakin 
pesat, terjadi adanya perubahan sosial masyarakat 
mengenai gaya hidup atau life style khususnya yang 
berkaitan dengan perilaku informasi (information 
behavior) seseorang. 

Penggunaan teknologi digital saat ini dirasa 
begitu memudahkan pekerjaan manusia. Kegiatan 
pencarian informasi dapat dilakukan dengan lebih 
mudah dan cepat, serta meningkatkan efisiensi 
kerja. Begitu pula dengan aktivitas pengguna 
dan pemilik blog akademik yang berasal dari 
kalangan mahasiswa. Sebagian besar dari mereka 
juga merupakan seorang digital native atau net 
generation, yang sangat fasih menggunakan 
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teknologi untuk mendukung aktivitas sehari-
harinya. Pemanfaatan blog akademik yang 
beragam, tidak hanya digunakan sebagai media 
dalam menyebarkan informasi, melainkan mereka 
juga memanfaatkan informasi dalam blog sebagai 
penunjang aktivitas belajar mereka.

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat 
banyak aktivitas yang dikembangkan oleh 
mahasiswa ketika menggunakan blog akademik. 
Dimana, semua aktivitas tersebut merupakan 
bagian dari bentuk budaya partisipasi (participatory 
culture). Partisipasi-partisipasi yang dilakukan 
ketika mahasiswa menggunakan blog akademik 
ditunjukkan dengan aktivitas mengunduh 
informasi kemudian menyunting, memodifikasi, 

mengkombinasi, dan mengkolaborasikan konten di 
dalam blog untuk menghasilkan suatu karya baru. 
Aktivitas-aktivitas berupa memodifikasi, 
mengkombinasi, serta mengkolaborasikan konten 
dalam blog memunculkan sebuah budaya remix 
yang membaurkan informasi dan budaya bricolage 
yang menyatukan kepingan informasi menjadi 
sebuah karya yang baru. Namun demikian, apabila 
aktivitas-aktivitas tersebut tidak dibarengi dengan 
pengawasan yang baik, memunculkan aktivitas cut-
paste yang berakibat pada aktivitas plagiarisme. 
Tentu akan memunculkan sebuah permasalahan baru 
yang juga perlu ditemukan solusinya, menanggapi 
problematika penggunaan media informasi dalam 
aktivitas digital remaja.
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