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1] Kajian  

TEKNOLOGI KOMUNIKASI 

 

ada hakekatnya, teknologi komunikasi merupakan peralatan perangkat 

keras (hardware) dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung 

nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan dan 

memproses, serta bisa saling tukar menukar informasi dengan individu-individu 

lainnya.  Dewasa ini, teknologi dan komunikasi seolah tidak terpisahkan satu sama 

lain.  Proses komunikasi telah banyak mendapat sentuhan teknologi, tanpa adanya 

sentuhan tersebut rasa-rasanya proses komunikasi akan sangat terbatas, kendati 

memang dalam situasi-situasi tertentu teknologi dapat menyebabkan distorsi dan 

gangguan terhadap efektivitas dari komunikasi itu sendiri. 

 

1.1 Pengertian Teknologi 

Secara harfiah, pengertian teknologi atau dalam bahasa Inggrisnya 

"technology" berasal dari bahasa Yunani "technologia" yang berarti perlakuan 

sistematis (systematic treatment).  Sementara secara etimologis, kata teknologi 

berasal dua suku kata, yakni "techno" yang berarti teknik, seni, dan atau 

keterampilan, dan "logos" yang berarti ilmu.  Dengan demikian, yang dimaksud 

dengan teknologi adalah ilmu tentang seni atau keterampilan. Suatu teknologi 

biasanya mempunyai dua aspek utama, yaitu 1) aspek hardware (perangkat keras), 

yang terdiri dari material atau objek fisik; dan 2) aspek software atau perangkat 

lunak, berupa sistem-sistem yang menggerakkan perangkat keras tersebut. Kata 

teknologi juga sering untuk menggambarkan penemuan dan alat yang 
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menggunakan prinsip dan proses penemuan saintifik yang baru ditemukan.  Meski 

demikian, penemuan yang sangat lama seperti roda juga disebut teknologi.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990) kata teknologi mengandung 

sejumlah makna, yakni, 1) Metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu 

pengetahuan terapan; dan 2) Keseluruhan sarana untuk menyediakan barang- 

barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. 

Sedangkan, M.T. Zen (dalam Onong, 2002) menjelaskan, teknologi mencakup sains 

atau ilmu pengetahuan dan engineering atau teknik.  Namun, Onong Uchjana 

Effendi sendiri menilai, hal tersebut sangat  berlebihan, mengingat teknologi itu 

sendiri telah mengandung ilmu di dalamnya.  Onong berpendapat, hal tersebut 

semakin lama semakin menjadi biasa, sehingga menjadi apa yang disebut common 

parlance untuk merangkaikan sains dan teknologi. Sedangkan teknologi di sini 

diartikan sebagai applied science, yaitu penerapan sains bagi kesejahteraan 

manusia.  Sains itu sendiri bersifat bebas nilai, objektif. dan netral.  Sedangkan 

teknologi kendati pada dasarnya netral, namun dalam situasi tertentu dapat tidak 

netral, karena mengandung potensi merusak dan potensi kekuasaan. Di sinilah 

letak perbedaan besar antara sains dan teknologi.  Sains dan teknologi saling 

membutuhkan, karena sains tanpa teknologi bagaikan pohon tak berbuah, 

sedangkan teknologi tanpa sains bagaikan pohon tak berakar (Science whithout 

techology has no fruit. Technology without science has no root) (Zen, 1981).  Untuk 

lebih jelasnya mengenai definisi dari teknologi tersebut, berikut definisi teknologi 

yang dikemukakan oleh sejumlah ahli dan pakar, di antaranya : 

 

“Ilmu yang menyelidiki cara-cara kerja di dalam teknik dan Ilmu 

pengetahuan yang digunakan dalam pabrik- pabrik dan industri- industri,”  

 

Harahap Poerbahawadja, (1982) 

 

“Cabang ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan industri bangunan, 

mesin-mesin dan sebagainya,”  

 

Salim, (1985) 

  

“Sebagai benda, sebuah obyek, bahan dan wujud yang jelas- jelas berbeda 

dengan manusia,” 

 

John Naisbitt, (2002) 
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“Cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan 

bantuan alat dan akal, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau 

membuat lebih ampuh anggota tubuh, pancaindra, dan otak manusia,” 

 

Iskandar Alisyahbana, (2007) 

  

 “Proses yang meningkatkan nilai tambah, proses tersebut menggunakan 

atau menghasilkan suatu produk. Produk yang dihasilkan tidak terpisah dari 

produk lain yang telah ada, dan karena itu menjadi bagian integral dari suatu 

sistem,” 

Miarso, (2007) 

      

“Suatu rancangan (desain) untuk alat bantu tindakan yang mengurangi 

ketidakpastian dalam hubungan sebab-akibat dalam mencapai suatu hasil yang 

diinginkan,”  

 

Roger, (1983) 

 

 “Sebagai penerapan ilmu-ilmu perilaku dan alam serta pengetahuan lain 

secara bersistem dan menyistem, untuk memecahkan masalah,  

 

Gary J. Anglin, (1991)   

 

1.2 Pengertian Komunikasi 

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan (ide, gagasan) dari 

satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling memengaruhi di antara keduanya. 

Pada umumnya, komunikasi dilakukan dengan menggunakan kata-kata (lisan) 

yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.  Namun, apabila tidak ada bahasa 

verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak, komunikasi masih dapat 

dilakukan secara non verbal, yakni dengan menggunakan gerak-gerik badan, 

gesture, ekspresi wajah, seperti senyuman, kernyitan, menggelengkan kepala, atau 

mengangkat bahu.  

The International Commission for the Study of Communication Problems 

(1980) menekankan, pengertian komunikasi sebagai proses dalam 

mempertukarkan informasi, berita, data, pendapat, dan pesan antara perorangan 

dan masyarakat. Karenanya, komunikasi mempunyai peranan sentral dalam segala 

kegiatan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat, regional, nasional bahkan 

internasional. Komunikasi merupakan suatu kegiatan manusia untuk 
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menyampaikan atau mentransformasikan lambang-lambang yang berarti atau 

memiliki makna dari seseorang kepada orang lain. Istilah komunikasi secara 

etimologis berasal dari bahasa latin “communicare” artinya “memberitahukan” atau 

“commonness” yang mengandung arti menyamakan atau sama makna.  

Menurut Harold D. Laswell (dalam Effendi, 2003) agar suatu proses 

komunikasi bisa berlangsung dengan baik dan efektif, maka harus memiliki 

sejumlah komponen komunikasi utama, di antaranya sebagai berikut : 

 Pengirim atau komunikator (sender); adalah pihak yang mengirimkan 

pesan kepada pihak lain. 

 Pesan (message); adalah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh 

satu pihak kepada pihak lain. 

 Saluran (channel); adalah media dimana pesan disampaikan kepada 

komunikan. Dalam komunikasi antar-pribadi saluran dapat berupa 

udara yang mengalirkan getaran nada atau suara. 

 Penerima atau komunikate (receiver); adalah pihak yang menerima 

pesan dari pihak lain 

 Umpan balik (feedback); adalah tanggapan dari penerimaan pesan atas 

isi pesan yang disampaikannya. 

 

Adapun proses berlangsungnya komunikasi itu sendiri dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

 Komunikator (sender) mengirimkan suatu pesan kepada orang yang 

dimaksud. Pesan yang disampaikan itu bisa berupa informasi dalam 

bentuk bahasa ataupun lewat simbol-simbol yang bisa dimengerti 

kedua belah pihak. 

 Pesan (message) itu disampaikan atau dibawa melalui suatu media 

atau saluran baik secara langsung maupun tidak langsung.  

 Komunikan (receiver) menerima pesan yang disampaikan dan 

menerjemahkan isi pesan yang diterimanya ke dalam bahasa yang 

dimengerti kedua pihak. 

 Komunikan (receiver) memberikan umpan balik (feedback) atau 

tanggapan atas pesan yang dikirimkan kepadanya, apakah dia 

mengerti dan memahami pesan dari si pengirim. 
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Sementara itu, dalam kaitannya dengan teknologi serta dilihat dari aspek 

alat dan perangkat yang digunakan manusia dalam melakukan proses komunikasi 

tersebut, maka komunikasi itu sendiri dapat dibedakan atas empat (4) jenis, di 

antaranya : 

 Komunikasi Akoptika – Adalah komunikasi yang menggunakan 

akustika (bunyi) dengan sasaran indera telinga dan sekaligus 

menggunakan optika (optik, dengan sasaran indera mata). Komunikasi 

jenis ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat sederhana dan 

konvensional, misalnya siulan, bunyi kentongan, dan sebagainya yang 

dapat didengar oleh telinga manusia, serta api, asap, isyarat, yang 

dapat dilihat dengan indera mata. 

 Komunikasi Grafika – Adalah Komunikasi yang menggunakan alat-alat 

cetak, sehingga menghasilkan bahan tercetak maupun tertulis seperti 

surat kabar, majalah, buku dan lain sebagainya. Komunikasi jenis ini 

sering juga disebut juga sebagai komunikasi tertulis. 

 Komunikasi Elektronika – Adalah jenis komunikasi yang memakai alat-

alat elektronika atau perangkat telekomunikasi seperti radio, televisi, 

telepon, telex, fax dan sebagainya. 

 Komunikasi Cyber – Adalah komunikasi yang menggunakan media 

internet sebagai alat komunikasi. Termasuk di dalamnya adalah 

Elektronik Mail (email), Mailing List, Online News, Chatting, VOIP dan 

lain sebagainya. 

 

1.3 Pengertian Teknologi Komunikasi 

Teknologi komunikasi diawali sejarah manusia seperti ditemukannya bahasa 

lisan dan bahasa tulisan dalam bentuk photographs yang ditulis pada dinding gua-

gua, atau tulisan pada lembaran-lembaran tanah liat dalam peradaban awal seperti 

bangsa Sumeria di daerah Sungai Eirpat dan Sungai Tigris serta Bangsa Mesir.  

Tujuannya untuk mencapai kesamaan memaknai pesan atau simbol yang 

disampaikan.  Jadi, pada dasarnya yang dimaksud dengan teknologi komunikasi 

adalah seperangkat alat penambah kemampuan orang dalam berkomunikasi atau 

perangkat dan sistem hasil rekayasa manusia yang digunakan sebagai media 

transmisi untuk menyampaikan ide, pesan, atau gagasan kepada orang lain. 
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Menurut BNET Business Dictionary (2008) teknologi komunikasi adalah 

sistem elektronik yang digunakan untuk berkomunikasi antar individu atau 

kelompok orang. Teknologi komunikasi menfasilitasi komunikasi antar individu 

atau kelompok orang yang tidak bertemu secara fisik di lokasi yang sama.  

Bentuknya dapat berupa telpon, telex, fax, radio, televisi, electronic data 

interchange and electronic mail (e-mail).  Sementara menurut Abnar (2003), yang 

dimaksud dengan teknologi komunikasi adalah peralatan perangkat keras 

(hardware) dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial, 

yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar 

menukar informasi dengan individu-individu lainnya.  Hal ini berarti : 

 Teknologi komunikasi dapat diimplementasikan dalam alat. 

 Teknologi komunikasi dilahirkan oleh sebuah struktur sosial, ekonomi 

dan politik. 

 Teknologi komunikasi membawa nilai-nilai yang berasal dari struktur 

ekonomi, sosial dan politik tertentu. 

 Teknologi komunikasi meningkatkan kemampuan indera manusia 

terutama kemampuan mendengar dan kemampuan melihat. 

Sedangkan Rogers (1986) mengatakan, teknologi komunikasi adalah 

peralatan perangkat keras dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung 

nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, mengolah, 

dan saling bertukar informasi dengan individu lain.  Dalam prosesnya, teknologi 

komunikasi harus mengandung kompetensi dari insan komunikasinya, di 

antaranya: 

1. Users (Pengguna) teknologi komunikasi; sebagai pengguna, maka insan 

komunikasi sebagai ilmuwan sosial harus berbasis teknologi komunikasi. 

2. Content of Technology pada teknologi komunikasi; misalnya teknologi 

komunikasi berbentuk televisi atau media online, maka yang mengisinya 

adalah orang komunikasi, seperti program berita pada televisi atau cyber 

communication pada media online. 

3. Riset dampak sosial teknologi komunikasi; adalah kemampuan meneliti 

dampak sosial teknologi komunikasi harus dimiliki oleh orang 

komunikasi seperti meneliti dampak sosial pengguna Internet terhadap 

perilaku belajar anak sekolah dasar. 
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1.4 Unsur Unsur Teknologi Komunikasi 

Secara garis besar teknologi komunikasi terdiri atas sejumlah unsur, di 

antaranya : 

1. Informasi – Dapat berupa tulisan, suara, musik, gambar, dan data yang 

memiliki spektrum frekuensi dan bentuk-bentuk yang berbeda. 

2. Alat – Peralatan yang dipergunakan untuk meneruskan informasi, 

dengan media transmisi dan sistem modulasi, yakni media yang dapat 

menyimpan dan menyebarkan informasi, disebarkan seketika sebelum 

beritanya ketinggalan (real-time). 

3. Metode – Dengan cara yang sesuai, bentuk akhir (informasi yang 

diterima) harus seserupa mungkin dengan bentuk awal (informasi yang 

dikirimkan) dan dalam batas-batas distorsi yang dapat ditolerir. 

4. Karakter – Dalam jumlah maupun kecepatan yang semakin meningkat 

melalui jarak yang semakin jauh dengan biaya yang seekonomis 

mungkin. 

 

1.5 Pendekatan Teknologi Komunikasi 

Dalam bukunya Anthony G. Wilhelm, "Democracy In The Digital Age" yang 

diterjemahkan oleh Heru Nugroho (2003) diungkapkan bahwa ada tiga (3) 

pendekatan besar dalam studi media sebagai upaya untuk memahami 

perkembangan teknologi komunikasi, di antaranya : 

1. Dystopian – Dalam mensikapi teknologi dan penerapannya pada 

komunikasi, pandangan Dystopian cenderung sangat berhati-hati dan 

bersikap kritis karena dampak yang ditimbulkannya dapat menciptakan 

kekacauan dalam kehidupan sosial dan politik.  Dystopian ini juga 

menyesalkan hilangnya hubungan manusia karena keberadaan 

teknologi, terutama media komunikasi. 

2. Neo-futuris – Pandangan Neo-futuris beranggapan, suatu keyakinan 

yang tidak kritis sedang berlangsung, yaitu penerimaan terhadap hal-hal 

yang baru, dalam hal ini terkait dengan teknologi komunikasi. 

Perkembangan teknologi komunikasi menurut pandangan ini memiliki 

dampak positif terhadap proses politik dan pengembangan nilai-nilai 
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demokratisasi. Mereka juga menjelaskan, “menjadi digital” adalah 

sesuatu yang utama dari kehidupan politik yang menyehatkan saat ini.  

3. Teknorealis  – Teknorialis bisa dikatakan sebagai kaum penengah atau 

“juru damai” antara kaum Dystopian dan kaum Neo-futuris dalam hal 

penerapan teknologi komunikasi dan dampak-dampaknya terhadap 

masyarakat. Aspek kritis dimasukan dalam kaitannya dengan praktek 

teknologi komunikasi dan perhatian terhadap nilai-nilai kemanusian juga 

ditekankan. Dua pernyataan penting dari pandangan ini adalah 

teknologi tidak netral dan internet adalah revolusioner tetapi tidak 

utopia. Walaupun bersifat kritis terhadap perkembangan teknologi 

komunikasi, pandangan ini mengakui kalau teknologi digital memiliki 

manfaat-manfaat praktis yang dapat digunakan tanpa harus melawan 

nilai-nilai kemanusiaan yang ada. 

 

1.6 Konsep Teknologi Komunikasi  

Berbicara tentang teknologi komunikasi sedikitnya terdapat sejumlah 

konsep penting yang berkaitan dengan teknologi komunikasi.  Salahsatu konsep 

yang utama adalah informasi.  Informasi adalah hasil pemprosesan, manipulasi dan 

pengorganisasian atau penataan dari sekelompok data yang memiliki nilai-nilai 

pengetahuan bagi penggunanya.  Informasi dapat melahirkan teknologi informasi. 

Teknologi informasi adalah hasil sebuah rekayasa manusia terhadap proses 

penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima sehingga pengiriman 

informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama 

penyimpanannya.  

 

1.6.1 Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memberikan 

pengaruh besar terhadap kehidupan dan peradaban manusia di seluruh jagat ini.  

Salah satu bentuk produk dari TIK yang paling revolusionir saat ini adalah 

interconnecting network (internet) yang berkembang di penghujung abad 20 dan 

di ambang abad 21.  Kehadirannya telah memberikan dampak yang sangat besar 

terhadap kehidupan umat manusia dalam berbagai aspek dan dimensi.  Internet 

merupakan salah satu instrumen dalam era globalisasi yang telah menjadikan 
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dunia ini terasa lebih transparan dan terkoneksi dengan sangat mudah dan cepat 

tanpa mengenal batas-batas teritorial maupun kebangsaan.  

Kehadiran internet menjadikan setiap orang dapat mengakses ke dunia 

global dalam upayanya untuk memeroleh sejumlah informasi dalam berbagai 

bidang, yang pada gilirannya akan memberikan pengaruh dalam keseluruhan 

perilakunya. Bahkan, beberapa dasawarsa terakhir ini telah terjadi revolusi internet 

di berbagai negara serta penggunaannya dalam berbagai bidang kehidupan.  

Keberadaan internet pada masa kini sudah merupakan satu kebutuhan pokok 

manusia modern dalam menghadapi berbagai tantangan perkembangan global. 

Kendati dalam tataran praktis sebagaimana dipaparkan di atas, istilah teknologi 

informasi dan teknologi komunikasi sering dipadukan menjadi teknologi informasi 

komunikasi (TIK). Namun secara konseptual, di antara keduanya memiliki 

perbedaan signifikan, kendati satu dengan yang lain masih saling terkait dan 

terhubung.   

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk 

mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, 

memanipulasi data dalam bebagai cara untuk menghasilkan informasi yang 

berkualitas, relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan 

pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk 

pengambilan keputusan. Sedangkan teknologi komunikasi lebih menekankan 

kepada bagaimana suatu hasil pengolahan data tersebut dapat disalurkan, 

disebarkan, ditransformasikan dan disampaikan ke tempat tujuan yang 

dikehendaki (proses komunikasi bermedia).  Teknologi informasi berkembang 

cepat dengan meningkatnya perkembangan komputer dengan piranti 

pendukungnya serta perkembangan teknologi komunikasi yang ada. Teknologi ini 

menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk 

menhubungkan satu komputer dengan komputer yang lain sesuai dengan 

kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan 

diakses secara global.  Sementara teknologi komunikasi berkembang cepat 

dengan meningkatnya perkembangan teknologi elektronika, sistem transmisi dan 

sistem modulasi, sehingga suatu informasi atau hasil pengolahan data dapat 

disampaikan kepada pihak-pihak yang dikehendaki dengan cepat dan tepat tanpa 

mengalami gangguan maupun distorsi, baik secara teknis maupun non teknis. 
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1.7 Peranan Teknologi Komunikasi 

Kehadiran teknologi komunikasi tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan 

yang tumbuh dan berkembang di tengah kehidupan manusia. Karenanya, Mc 

Comber (dalam Abrar 2003) menyebutkan, keterkaitan teknologi komunikasi 

dengan kebudayaan dapat dilihat dari tiga (3) sudut pandang, yaitu : 

1. Teknologi komunikasi sebagai faktor determinan dalam masyarakat; 

artinya bahwa teknologi bisa menciptakan perubahan sosial dan 

mengubah kehidupan masyarakat, misal menjadi lebih egaliter.  Dalam 

hal ini, teknologi dipandang sebagai faktor yang berdiri sendiri dan bisa 

menciptakan perubahan sosial.   

2. Teknologi komunikasi sebagai produk dari industrialisasi; teknologi 

diciptakan secara massal dalam jumlah yang sangat banyak, bahkan 

mengharapkan suatu keuntungan yang berlipat-lipat atas produk 

tersebut.  Teknologi juga pada akhirnya akan membentuk masyarakat 

yang teknologis yang mengutamakan kebudayaan profesionalisme yang 

mencakup prinsip keahlian, otoritas, otonomi dan integritas. 

3. Teknologi komunikasi sebagai unsur yang terbarukan; artinya bahwa 

dengan begitu sulitnya menduga seberapa besar kekuatan sosial yang 

ada dalam masyarakat serta sulit menaksir seberapa besar kekuatan 

sosial dapat memberi pengaruh terhadap penciptaan teknologi 

komunikasi. 

Selain terhadap kebudayaan, teknologi komunikasi juga memiliki peranan 

terhadap pemakainya secara personal, di antaranya : 

1. Dapat melakukan demassifikasi;  Demassifikasi berarti tidak massal, yakni 

perubahan kontrol pesan ada pada khalayak, dengan memilih informasi 

yang sesuai dengan keinginan mereka. Sedangkan massifikasi adalah 

kontrol pesan ada pada produser informasi, seperti suratkabar, radio, 

televisi, khalayak hanya pasrah pada berita yang disiarkan. 

2. Dapat menyesuaikan diri;  Artinya si pemakai teknologi harus menyesuaikan 

diri dengan berbagai standarisasi dari teknologi yang ada, di antaranya : 

 Petunjuk teknis pemakaian teknologi komunikasi. 

 Pengiriman pesan. 

 Nilai-nilai kemanusiaan hingga makna pesan. 
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3. Dapat meningkatkan interaksi sosial;  Dengan teknologi komunikasi maka 

sebenarnya pemakai dapat, 1) Berhubungan dengan individu di daerah atau 

negara lain lebih cepat; 2) Menyalurkan aspirasi dan ekspresi sehingga 

dapat mengakrabkan satu sama lain; 3) Mengakses hasil-hasil kebudayaan 

yang muncul di daerah atau negara tertentu; serta 4) Meningkatkan 

partisipasi dalam kehidupan sosial politik yang menyangkut seluruh daerah 

atau negara. 

 

1.7.1 Peranan Teknologi Terhadap Komunikasi 

Teknologi merupakan hasil budaya manusia, dengan semakin mendesaknya 

pemenuhan akan kebutuhan manusia yang tak terbatas, maka hal ini memicu 

berkembangnya teknologi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seiring 

perkembangan jaman maka perkembangan di bidang teknologi pun akan semakin 

maju. Manusia akan terus berupaya memperbaiki kekurangan-kekurangan dari 

teknologi yang diciptakan sebelumnya (inovasi).  Dalam perkembangannya, tidak 

dinafikkan lagi bahwa teknologi akan berpengaruh besar terhadap sistem ataupun 

lingkungan tempat dimana suatu teknologi itu berada, misalnya dalam struktur 

masyarakat.  Perkembangan tersebut nyatanya turut menghadirkan inovasi-inovasi 

baru yang berujung pada perubahan gaya hidup.  

Dengan adanya pengaruh tersebut maka akan memicu adanya perubahan 

jaman yang kerap disebut sebagai jaman modernisasi.  Yakni suatu kondisi jaman 

yang serba digital dan global dimana informasi menjadi sebuah komoditi utama 

dalam kehidupan sehari-hari.  Oleh karena itu, maka setiap manusia mau tidak 

mau harus senantiasa meng-update informasi yang terkini.  Hal ini menunjukkan 

bahwa aktivitas manusia pada hakikatnya adalah mengelola informasi yang 

diterima sebelumnya. Disadari atau tidak, bahwa keberadaan informasi itu sendiri 

lahir karena adanya komunikasi.  Demikian pula terhadap komunikasi, itu dapat 

terjadi karena tidak terlepas dari media (teknologi) sebagai alat pengantar pesan 

dan informasi tersebut. Dengan demikian, informasi menjadi sangat penting 

karena realitas yang ada sekarang benar-benar menempatkan informasi sebagai 

tumpuan utama dalam menghadapi era modernisasi saat ini.  

Oleh karena itu, atas dasar pemenuhan kebutuhan akan suatu informasi 

itulah maka, teknologi memiliki andil yang sangat besar di dalamnya, yang pada 
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akhirnya akan membawa manusia masuk pada ranah atau era revolusi komunikasi.  

Hadirnya sistem komunikasi satelit, wireless, internet, teknologi komputer 

merupakan bukti nyata bahwa manusia sesungguhnya sudah berada di bawah 

pengaruh kuat inovasi teknologi. Keadaan seperti inilah yang pada akhirnya akan 

mengakibatkan timbulnya perbedaan realitas yang ada di dunia nyata dengan 

realita yang ada di dunia digital (maya).  Karenanya, banyak dari mereka yang lebih 

memilih berinteraksi di dunia maya ketimbang di kehidupan yang sesungguhnya.  

 

1.8 Hakikat Teknologi Komunikasi 

Dikemukakan Rogers (dalam Abrar, 2003) teknologi komunikasi merupakan 

peralatan perangkat keras dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung 

nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses 

dan saling tukar informasi dengan individu-individu-individu lain.  Dengan 

demkian, maka teknologi komunikasi pada hakekatnya adalah 1) sebuah alat; 2) 

dilahirkan oleh sebuah struktur ekonomi, sosial dan politik; 3) membawa nilai-nilai 

yang berasal dari struktur ekonomi, sosial, dan politik tertentu; serta 4) 

meningkatkan kemampuan indera manusia, terutama kemampuan mendengar dan 

melihat. Keempat hakekat atau aspek tersebut di atas menjadi kriteria dalam 

menilai apakah sebuah alat (hardware) merupakan teknologi komunikasi atau 

bukan.  Jika ke empat kriteria tersebut tidak dimiliki oleh sebuah alat (hardware), 

maka ia tidak bisa dikatakan sebagai sebuah teknologi komunikasi, misal telepon 

seluler (ponsel).  Apakah ponsel tersebut bisa dikatakan teknologi komunikasi atau 

bukan, tergantung dari apakah ponsel memiliki keempat kriteria itu atau tidak. 

 

1.9 Penggunaan Teknologi Komunikasi 

Teknologi komunikasi yang sama dapat digunakan dengan cara yang 

berbeda tergantung dari konteks sosial dan politik yang berlangsung.  Ketika suatu 

pemerintahan bersifat otoriter misalnya, maka teknologi komunikasi akan 

digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mempropaganda rakyatnya agar 

mereka tidak melakukan suatu perlawanan terhadap pemerintah. Hal ini 

sebagaimana yang pernah dilakukan pemerintahan Jerman pada tahun 1940-an.  

Kala itu, saat Nazi berkuasa.  Pemimpin tertinggi Nazi, Adolf Hitler memerintahkan 

menteri propagandanya, Joseph Goebbels untuk melakukan segala bentuk 
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kegiatan propaganda terhadap masyarakat Jerman.  Karena saat itu yang sedang 

berkembang adalah radio siaran.  Maka lewat radio lah Goebbels, yang disebut 

sebagai propagandis pertama di dunia melakukan sebuah pencitraan tentang 

sosok Adolf Hitler, agar di mata rakyatnya kala itu, sang pemimpin partai 

berlambang swastika tersebut dapat dibayangkan sebagai sosok yang perkasa, 

tegas dan berwibawa.  Hasilnya, Adolf Hitler berhasil menanamkan nilai-nilai yang 

memang ingin ia tanamkan kepada rakyatnya. Bahkan saat itu, ia disebut sebagai 

“Fuhrer” yang maknanya setara dengan Tuhan.  

Lain halnya di negara yang menganut sistem politik demokrasi dan Liberal.  

Penggunaan teknologi komunikasi di negara-negara tersebut cenderung bersifat 

komersil.  Seperti halnya yang terjadi di Amerika Serikat.  Sejak semula, radio dan 

televisi bergantung pada iklan sebagai sumber dana untuk melakukan berbagai 

proses produksi serta pada sistem bisnis.  Bahkan hingga kini banyak negara di 

dunia yang mengikuti langkah Amerika ini dengan menjadikan media (teknologi) 

sebagai sebuah lembaga yang dibiayai oleh iklan, serta memandang frekuensi 

radio dan televisi sebagai sesuatu yang seharusnya menjadi milik publik dan 

dinikmati oleh publik. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa ketika kondisi 

politik suatu negara berbeda, maka penggunaan teknologi komunikasi pun 

menjadi berbeda. Ketika suatu negara menganut sistem pemerintahan yang 

otoriter, maka teknologi komunikasi akan dipandang sebagai sebuah instrumen 

untuk melakukan propaganda. Namun, ketika negara menganut sistem yang 

berbeda, maka teknologi komunikasi akan dipandang secara berbeda pula. 

Dengan adanya perbedaan-perbedaan tujuan yang terjadi pada konteks sosial 

yang berbeda tersebut, maka dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap 

perbedaan pemrograman. Negara yang menganut sistem totaliter akan cenderung 

membuat program yang berisi tentang propaganda-propaganda.  Sedangkan 

dalam konteks negara yang menganut sistem demokrasi atau liberal akan 

melakukan pemrograman yang lebih bersifat komersil  
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