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Abstrak l l lenovo lenovo  Abstrak terdiri dari 150-200 kata
	Times New Roman 11

Spasi 1
	Berbahasa Indonesia 

Situs sedekahrombongan.com hadir tidak sekedar memproduksi konten dan mendistribusikan konten. Sedekahrombongan.com juga menggerakkan dunia virtual dan dunia empirik berupa kegiatan sosial kemanusiaan. Bagaimana penggunaan, konektivitas dan kreativitas pada situs Sedekah Rombongan.com? Bagaimana penguatan gerakan dan pemberdayaan individu pada situs tersebut?. Pertanyaan tersebut menjadi benang merah dalam tulisan ini. Inti pembahasan terbagi menjadi tiga yaitu; (1) Penggunaan (uses), Konektivitas & Kreativitas (Connected and creativity), (2) Pemberdayaan (empowerment). Pertama, dari sisi penggunaan, Sedekah Rombongan merintis sebuah ruang sosial berupa ruang virtual. Ruang itu digunakan sebagai jembatan penghubung antara dunia virtual maya dan dunia empirik nyata yang berfokus pada kegiatan-kegiatan sosial. Kemudian dari sisi konektivitas & kreativitas. Konektivitas dalam sedekah rombongan.com mempertemukan relawan, audien dan para donatur. Interaksi tersebut mendorong sedekah rombongan menjadi komunitas virtual yang berbasis massa sekaligus komunitas massa berbasis jaringan. Kedua, dari sisi pemberdayaan (empowerment). Sedekah Rombongan merintis para anggotanya tidak hanya menjadi pembaca aktif dan pengamat pasif melainkan juga dituntut terlibat aktif dan produktif. Proses interaksi berubah menjadi proses konsolidasi aksi. Sebuah aksi untuk berbagi. 

Kata Kunci:  l l lenovo lenovo  Kata Kunci terdiri dari 3-5 kata kunci New Media, Mobilisasi Sosial, Etnografi Virtual






LATAR BELAKANG
“Menyampaikan titipan langit tanpa rumit, sulit dan berbelit-belit”
	Demikian penggalan kalimat di situs    www.sedekahrombongan.com. Situs www. sedekahrombongan.com lahir dan hadir ditengah-tengah riuh rendah dunia virtual yang seringkali hanya berhenti pada level penyampaian informasi serta pertemanan virtual imajinatif semata. Sedekah rombongan.com juga hadir diantara silang sengkarut pengguna new media yang justru menjauhkan antar individu secara fisik. Dimana pengguna menciptakan ruang virtualnya masing-masing, hidup bersama-bersama tetapi sekaligus menciptakan ruangnya sendiri-sendiri.
	Situs sedekah rombongan.com lahir dan hadir berangkat dari respon audien virtual pada situs www.saptuari.com. Gerakan ini bermula digagas dan dirintis oleh Saptuari Sugiharto pada tanggal 9 Juni 2011. Tidak sedikit para audien merespon gerakan tersebut serta langsung terjun menitipkan sedekahnya kepada mereka yang membutuhkannya seperti panti asuhan bayi, warga-warga yang sakit, para penyandang difabel dan lain sebagainya. Ringkas kalimat, situs sedekah rombongan mampu mendekatkan bantuan yang jauh dan sanggup menyalurkan bantuan yang sudah merapat.
	Diawal rintisannya, melalui media virtual baik website maupun media sosial, gerakan sedekah rombongan mampu menggalang dana sosial mencapai 180 juta rupiah. Gerakan pun berlanjut ke dunia twitter dengan menambahkan hastag (#) sedekah rombongan guna mudah dikenali serta mudah terhubung baik sesama audien, para donatur maupun relawan tim sedekah rombongan. Relawan atau kurir yang tergabung dalam gerakan sedekah rombongan merupakan relawan murni yang tidak digaji bahkan dana guna keperluan bensin pun ditanggung oleh masing-masing relawan.
	Dalam masa perkembangannya, pengelola gerakan sedekah rombongan mulai memfokuskan pemberian bantuan kepada beberapa pihak yang dinilai berhak untuk mendapatkan diantaranya yaitu: Panti asuhan anak cacat, panti asuhan bayi terlantar, panti asuhan yatim piatu, janda-janda tua dhuafa, anak-anak dan orang tua yang sakit dan tidak mampu membiayai pengobatan, biaya sekolah anak yatim dan dhuafa, pondok pesantren dan tempat ibadah yang kekurangan biaya pembangunan serta peralatan ibadah.(www.sedekahrombongan.com. Diakses pada tanggal 03 Januari 2014)
	Secara singkat inti gerakan sedekah rombongan ialah sedekah silang dari yang punya kepada yang belum punya, yang lapang membantu yang sempit serta yang sehat membantu yang sakit. Sebagaimana yang tertulis dalam website sedekah rombongan. 

	“Ini adalah Sedekah Jalanan, ini tentang obat yang belum terbeli, beras 	dan lauk yang belum terbayar, tentang susu dan makanan bayi yang habis esok hari, juga biaya sekolah yang masih tertunda,  juga tentang bangunan panti, pondok, tempat tinggal bersama yang harus ditambah 	luasnya. Mari terus bergerak dan ikut mengangkatnya bersama-sama! Gak ada perbuatan baik yang sia-sia. Untuk tabungan kelak di kuburan kita semua.“Sayangilah mereka yang ada di bumi, agar engkau dicintai yang 	ada di langit.” (www.sedekahrombongan.com. Diakses pada tanggal 03 Januari 2014)

	Dalam new media dengan berbagai macam riuh rendahnya itu, situs sedekah rombongan justru mampu menggalang dana sosial melalui dunia virtual. Tidak hanya itu, sedekah rombongan juga merintis pertemanan baik offline maupun online. Agenda kegiatan tidak sekedar virtual maya tetapi juga diwujudkan dalam dunia empirik nyata. 
	Situs sedekah rombongan ini menarik untuk diteliti lebih jauh, mengingat situs sedekah rombongan.com saat ini telah menggalang dana bantuan sosial yang sangat besar yaitu mencapai 15 miliar rupiah. Lebih dari itu, setiap penggalangan dana sosial dilakukan secara gratis tanpa dipungut biaya. Selain itu, interaksi yang terjadi dalam situs sedekah rombongan.com juga tidak berhenti pada pertemanan virtual maya melainkan berlanjut pada kerja-kerja sosial kemanusiaan di dunia nyata.

RUMUSAN MASALAH
	Berangkat dari pemapaparan masalah diatas, setidaknya terdapat beberapa rumusan masalah diantaranya yaitu: (1) Bagaimana penggunaan, konektivitas dan kreativitas yang ada di situs www.sedekahrombongan.com? (2) Bagaimana situs sedekahrombongan.com dalam melakukan pemberdayaan (empowerment) antara anggota relawan, audien dan para donaturnya? l l lenovo lenovo  Benang merah tulisan  Penelitian ini memiliki tujuan yaitu: Pertama, Untuk memahami tentang bagaimana penggunaan, konektivitas dan kreativitas yang berlangsung pada situs www.sedekahrombongan.com. Kedua, Untuk mendalami tentang bagaimana situs www.sedekahrombongan.com dalam melakukan pemberdayaan publik termasuk para relawan, donatur dan audiennya dalam melaksanakan kerja-kerja sosial kemanusiaan.



