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BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini mengambil dosen Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) sebagai

objek penelitian. Berikut ini adalah gambaran dari lokasi penelitian.

1. Profil Singkat Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) merupakan lembaga pendidikan

tinggi swasta yang didirikan oleh kaum awam Katolik dan dikelola oleh Yayasan

Slamet Rijadi di Yogyakarta, di bawah lindungan Santo Albertus Magnus.

Universitas Atma Jaya Yogyakarta lahir pada tanggal 27 September 1965, dengan

tujuan untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan yang

berdimensi serta berorientasi global. UAJY memiliki cita-cita menyelenggarakan

pendidikan tinggi dengan keunggulan pada pendidikan nilai-nilai moral yang tinggi.

Saat ini UAJY memiliki 6 fakultas dengan 11 program studi S-1 dan 5 program S-

2, termasuk 4 program studi S-1 kelas internasional, serta didukung 7 Guru Besar, 25

Doktor, 222 Master, dan 29 Sarjana sebagai pengajar tetap (uajy.ac.id). Di samping

itu UAJY juga didukung oleh dosen dari para ahli maupun praktisi menurut

bidangnya, dari dalam maupun luar negeri. Semua program studi S-1 telah

terakreditasi, untuk program S-2, tiga program studi (Magister Manajemen, Magister

Teknik Sipil, dan Magister Ilmu Hukum) telah terakreditasi, sedangkan Magister
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Teknik Informatika dan Magister Teknik Arsitektur sudah mendapatkan ijin

operasional.

2. Gambaran Dosen Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dosen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengajar pada tingkat

perguruan tinggi. Dosen yang menjadi objek penelitian adalah dosen di Universitas

Atma Jaya Yogyakarta (UAJY). Dosen yang bekerja di UAJY ada yang tetap ada

juga yang tidak tetap (dosen luar). Dosen yang akan menjadi objek penelitian ini

adalah dosen yang bekerja tetap yang berjumlah 266 orang (menurut data SDM

UAJY 2011). Jumlah antara dosen laki-laki dan perempuan adalah 172 dan 94 orang.

Dosen UAJY rata-rata memiliki gelar minimal S1 hingga S3. Berikut ini adalah data

dosen pada tiap fakultas:

Tabel 2.1 Data Dosen Per Fakultas

UNIT L P Total

Fakultas Ekonomi 37 24 61

Fakultas Hukum 34 12 46

Fakultas Isip 16 17 33

Fakultas Teknik Industri 34 16 50

Fakultas Teknik 45 20 65

Fakultas Teknobiologi 6 5 11

Total 172 94 266
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B. Gambaran Situs WikiLeaks

1. Profil singkat WikiLeaks

WikiLeaks merupakan organisasi non-profit yang didedikasikan untuk

memberikan informasi dan berita penting kepada publik. Organisasi ini secara resmi

di launching pada tahun 2007. Pendiri WikiLeaks, Julian Assange merupakan seorang

warga Australia yang lahir di Queensland pada 3 juli 1971. WikiLeaks memberikan

dukungan yang inovatif dan aman bagi sumber-sumber mereka untuk membuka

informasi kepada para jurnalis. Organisasi ini bermarkas di Stockholm, Swedia.

Website WikiLeaks dengan nama domain wikileaks.org diresmikan dan menerbitkan

dokumen pertama pada tahun 2006 (http://wikileaks.info/ diakses 18 Desember 2010

pukul 20.35 WIB).
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Sampai tahun 2010 WikiLeaks sudah merilis lebih dari 12000 dokumen yang

digolongkan dengan kategori rahasia dan tak rahasia. Dalam situsnya (wikileaks.org)

WikiLeaks memiliki 251.287 dokumen yang diperoleh dari sumber-sumber yang

memberikannya secara sukarela (volunteers) maupun yang sudah bekerjasama

sebelumnya. Pada Juli 2010 WikiLeaks merilis dokumen perang Afganistan yang

cukup membuat Amerika marah. Tidak berhenti disitu saja, Oktober 2010 situs ini

melanjutkan aksinya dengan merilis hampir 400.000 dokumen perak Irak dilanjutkan

dengan perilisan pembocoran kabel diplomatik Amerika Serikat pada November 2010

(http://mirror.Wikileaks.info/ atau http://213.251.145.96/ diakses 18 Desember 2010

pukul 20.40).

2. Prizes and Background

Organisasi whistleblower ini pernah mendapatkan beberapa penghargaan diantaranya

yaitu:

- Censorship Freedom of Expression award pada tahun 2008 dari majalah

Economist

- The New Media pada tahun 2009 dari Amnesty International Human Rights

- Masuk dalam nominasi Nobel Perdamaian 2011

WikiLeaks tidak pernah mau menyebutkan narasumber yang sudah memberikan

informasi kepada mereka. Dan narasumber tersebut dilindungi juga oleh organisasi

ini. Sejak resmi berdiri pada tahun 2007, WikiLeaks selalu menang (kebal hukum)

atas segala serangan yang belakangan ini sering terjadi termasuk dari Pentagon, biro

 

 



34

keamanan China, Bank swasta terbesar di Swiss, gereja Katolik dan Mormon, serta

perusahaan-perusahaan Rusia. Dalam hal ini WikiLeaks merupakan whistleblower

yang mampu bertahan terhadap ancaman dari pihak pemerintah.

3. The People

WikiLeaks adalah proyek dari The Sunshine Press. WikiLeaks merupakan organisasi

independen global dengan dedikasi yang tinggi terhadap kebebasan pers dan

transparansi dalam masyarakat tentang informasi apapun. Orang-orang yang ada

didalamnya merupakan wartawan yang cukup diakui oleh dunia, programmers,

network engineers, para ahli matematika, ahli teknologi dari Amerika Serikat, Eropa,

Australia, dan Afrika Selatan. Para agen intelegen berusaha untuk menutupi informasi

bahkan menimbunnya, namun WikiLeaks melakukan sebaliknya.

4. The Goal

WikiLeaks mempunyai berbagai macam sumber dan narasumber dari berbagai

tempat. Bahkan mereka juga menawarkan bagi para relawan (volunteers) yang mau

berbagi informasi kepada mereka dan akan mendapat perlindungan (tanpa

menyebutkan nama sumber). WikiLeaks bertujuan untuk memberitahukan kepada

dunia sebuah kebenaran yang selama ini ditutupi oleh pemerintah dan pihak lainnya

tanpa rasa takut dan tanpa ada balas jasa.

WikiLeaks ingin menunjukkan kepada dunia apa yang sebenarnya terjadi. Ada

beberapa informasi yang ditutupi maka secara simpel mereka memperlihatkan bukti-
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bukti yang mereka dapatkan tersebut kepada dunia melalui wartawan-wartawan

dengan tujuan kebenaran informasi.

Di Indonesia sendiri, WikiLeaks juga sempat merilis pembocoran kabel

diplomatik AS di Jakarta. Seperti yang dilansir oleh Tempo dalam situsnya

mengatakan bahwa dari sekitar 250.000 dokumen yang bocor, kawat diplomatik yang

berasal dari Kedutaan Besar Amerika di Jakarta total berjumlah 3.059 buah yang

dikategorikan tidak rahasia sebanyak 1.510 buah dan dokumen rahasia dengan

kategori "confidential" sebanyak 1.451 buah, dan dokumen yang masuk kategori

"secret" sejumlah 98 buah.

Kedatangan Presiden AS Barack Obama pada maret 2010 lalu juga diungkapkan

dalam kawat diplomatik Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta oleh WikiLeaks.

Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta meminta tambahan dana US$ 100 ribu

atau sekitar Rp 904 juta untuk kampanye penggunaan situs jejaring sosial dan 'new

media'. Kampanye dilakukan untuk memaksimalkan kampanye menjelang kunjungan

Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Indonesia. Dalam kawat diplomatik

bernomor UNCLAS Jakarta 000186, tertulis, "Kami (Kedutaan Besar Amerika

Serikat di Jakarta) meminta US$ 100.000 (Rp 904 juta) untuk pendanaan dari R untuk

meningkatkan jumlah anggota penggemar di halaman Facebook milik kami menjadi 1

juta, dan agar itu bisa tercapai dalam 30 hari"

(http://www.tempointeraktif.com/hg/amerika/2011/01/19/brk,20110119-

307443,id.html diakses 20 Mei 2011 pukul 21.00 WIB).

 

 


