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2] Revolusi 

TEKNOLOGI KOMUNIKASI 

 

idak dinafikkan lagi jika dewasa ini proses komunikasi manusia telah 

mengalami perubahan-perubahan yang fundamental. Komunikasi kini 

tidak sebatas kegiatan percakapan antara dua orang secara bertatap 

muka, namun telah berubah menjadi suatu proses komunikasi yang komplek yang 

mampu menghilangkan tapal batas ruang dan waktu, jumlah, kapasitas dan 

kecepatan.  Hal tersebut semata sebagai dampak dari perkembangan teknologi. 

Perkembangan yang terjadi dengan cepat di bidang komunikasi ini oleh para ahli 

disebut revolusi komunikasi, yang ditandai perubahan yang sangat cepat yang 

didorong oleh adanya berbagai penemuan di bidang teknologi, sehingga apa yang 

dulu merupakan kendala dalam kegiatan komunikasi, sekarang bisa.  

Revolusi komunikasi muncul dengan didorong kemajuan teknologi yang 

menawarkan berbagai sumber informasi dan komunikasi yang luas.  Oleh karena 

itu, manusia tidak akan pernah tahu dengan pasti bagaimana bentuk akhir dari 

gerak perubahan ini.  Namun yang pasti, bentuk tersebut nantinya akan berbeda 

dari apa yang ada selama ini. Menurut Dissayanake, revolusi komunikasi pada 

hakekatnya merupakan peledakan (eksplosi) teknologi komunikasi.  Hal ini bisa 

dilihat dengan meningkatnya penggunaan satelit, mikroprosesor, komputer dan 

pelayanan radio tingkat tinggi.  Revolusi komunikasi sendiri adalah salah satu dari 

beberapa revolusi yang juga terjadi di berbagai bidang, sebut saja di antaranya, 

revolusi industri, revolusi politik, revolusi pendidikan, dan revolusi pertanian. 

T 



Firman Taqur, S.Sos, M.Si | PERTEKKOM | 2 
 

Perkembangan revolusi komunikasi ini memang sangat luar biasa.  Namun 

di sisi lain, revolusi komunikasi yang berkaitan dengan teknologi tentu saja akan 

membawa dampak positif dan juga negatif ke dalam struktur masyarakat.  Dampak 

negatif yang muncul diantaranya seperti sikap ketergantungan kepada aplikasi 

teknoogi dalam setiap aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, yang paling 

dikhawatirkan adalah, seandainya revolusi terus terjadi, maka akan terdapat asumsi 

di masyarakat bahwa lapangan pekerjaan akan berkurang karena teknologi dapat 

menggantikan posisi manusia sebagai pekerja sekaligus menghandle semua 

pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia, dan tentunya lebih baik dan lebih 

cepat. Selain itu, adanya revolusi komunikasi akan menimbulkan kelas sosial baru 

dalam struktur maupun strata sosial masyarakat.  Kelas sosial tersebut misalnya 

dalam dunia pekerjaan dimana terdapat dikotomi antara pekerja yang menguasai 

teknologi (hi-tech) dan mana yang gagap terhadap teknologi.   

 

2.1 Makna Revolusi Komunikasi 

Kata revolusi bukan merupakan istilah baru dalam kehidupan manusia. 

Bahkan, hampir setiap individu memahaminya secara pasti. Sederhananya, revolusi 

berarti perubahan.  Dalam artian perubahan yang sangat signifikan.  Tidak hanya 

merubah bentuk, namun juga merubah fungsi dan karakteristiknya. Karenanya, 

revolusi merupakan keniscayaan dalam kehidupan manusia. Adapun bentuk 

revolusi yang paling revolusionir di dunia adalah perubahan teknologi.  Sebut saja 

perubahan telepon selular (handphone) yang dahulunya sebesar batu bata hingga 

sekecil kotak korek api.  Atas nama revolusi jugalah yang menjadikan khayalan 

tentang sebuah gambar bergerak terwujudkan melalui kehadiran televise.  Atau 

imaji manusia tentang komunikasi jarak jauh yang tetap terasa dekat yang 

disediakan teknologi bernama media baru, yakni internet. 

Membicarakan revolusi komunikasi berarti secara otomotis 

menyandingkannya dengan sistem komunikasi. Sistem komunikasi merupakan 

sebuah konsep merubah informasi dari satu pihak ke dalam bentuk kode atau 

sinyal tertentu untuk disampaikan kepada pihak lain. Tidak sebatas itu, sistem 

komunikasi juga melingkupi communication tools yang digunakan, aplikasi untuk 

komunikasi, manipulasi, implikasi, dan potensi pertukaran informasi. Sedangkan 

informasi merupakan sekumpulan simbol yang jika dikombinasikan akan 
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menghasilkan suatu pesan atau pengetahuan. Di sinilah dapat melihat hubungan 

yang memengaruhi terjadi, revolusi komunikasi terjadi karena kebutuhan manusia 

yang selalu menginginkan tools yang lebih canggih untuk memudahkan 

komunikasi. 

 

2.2 Penyebab dan Konsekuensi Revolusi Komunikasi 

Sekaitan dengan penyebab dan dampak dari revolusi komunikasi, hingga 

kini masih menjadi perdebatan hangat di kalangan publik, mengingat revolusi 

komunikasi tidak memiliki penyebab dan dampak tunggal, melainkan sangat 

kompleks. Revolusi komunikasi didasarkan pada pengembangan teknologi cetak 

dan produksi barang-barang cetak yang hingga sekarang telah berkembang 

mencapai era new media.  Akibatnya, terjadi perkembangan besar-besaran dalam 

proses penyampaian informasi.  

Mengenai perkembangan secara besar-besaran ini, John Killinger, seorang 

Profesor Homiletik di Vanderbit Divinity School, Nashville, Tenesse Amerika Serikat 

berpendapat, “Dunia telah berubah menjadi desa dunia. Manusia hidup dengan 

televisi, video tape, alat perekam, komputer, kamera, proyektor, mesin cetak, mesin 

fotocopy – segala perpanjangan mekanis dari diri manusia. Lebih dari yang lain …. 

alat-alat ini telah mengubah zaman dimana kita hidup,” Revolusi komunikasi 

menyebabkan meluasnya informasi ke segala arah. Proses penyampaian informasi 

pun berbeda dari masyarakat tradisional yang harus melakukan interaksi satu 

orang ke orang lain secara langsung, namun kini, proses penyebaran informasi 

dilakukan melalui media publik atau media massa.  Publik itu sendiri adalah 

sejumlah orang yang terekspose kepada rangsangan yang sama dan memiliki 

kesamaan, bahkan tanpa berinteraksi satu sama lainnya.  

Media massa memudahkan interaksi sosial untuk kesamaan budaya 

informasi dan orientasi fakta dan nilai-nilai bisa diketahui tanpa interaksi antar 

manusia. Keyakinan sebagian orang yang dinilai sebagai hal yang nyata dan 

bernilai sekarang bisa dikontrol dari kejauhan, terpisah dan di luar dari mereka 

yang meyakininya.  Secara historis, publik terdiri dari orang-orang yang terbiasa 

mendapatkan sejumlah berita dan orientasi dari media massa umum yang 

mengandung informasi dan orientasi beragam yang disebarkan oleh para 

pengusaha dan perusahaan. 
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Revolusi komunikasi juga berdampak terhadap media massa, baik dari isi 

berita maupun tata cara (metode) penyampaiannya. Perusahaan media yang 

dulunya kokoh bisa menjadi limbung akibat terpaan revolusi itu. Joseph 

Schumpeter, seorang ekonom dari Jerman mengatakan, tidak ada perusahaan 

yang bisa secara konstan memakai cara-cara lama atau terus mengejar tujuan-

tujuan lama.  Jika manajemen tetap pada bisnis rutin, maka akan tiba saatnya 

perusahaan itu tidak mampu membayar bunga kredit, bahkan menutup biaya 

penyusutan peralatan kerja. Maksud dari pernyataan tersebut adalah, tidak ada 

yang abadi dalam perusahaan.  Perubahan akan selalu terjadi baik berupa 

kemajuan maupun kemerosotan. Sebab alamiah kematian (kebangkrutan) 

menurutnya adalah kegagalan berinovasi. 

Dengan demikian, maka perubahan alat-alat komunikasi berlangsung 

begitu cepat.  Dalam bentuk teknologi audio-visual misalnya, belum usai 

masyarakat mengagumi televisi, hadir video compact disc (VCD) player yang bisa 

memutar film kapan saja.  Buku yang dulu dicetak halaman demi halaman kini bisa 

dibuat langsung dalam bentuk buku melalui mesin pencetak yang terkoneksi 

secara langsung dengan komputer.  Foto atau fim tiga dimensi pun sudah 

berkembang pesat sehingga memperluas cakupan manfaat dan potensi 

penggunaan perangkat audio-visual tersebut. 

Ada banyak faktor dan penyebab yang membuat kemajuan teknologi 

begitu cepat yang pada akhirnya mendorong ke arah revolusi komunikasi, antara 

lain karena konsumen (masyarakat) menginginkan sesegera mungkin untuk 

menyingkirkan produk lama dan sesegera mungkin pula untuk memiliki produk 

baru yang lebih menarik. Sebagai contoh, begitu kamera digital hadir, masyarakat 

pun berbondong-bondong membelinya dan menyingkirkan kamera analog yang 

dulu dibelinya dengan harga mahal. Dengan demikian, maka dukungan pasar 

menjadikan kemajuan teknologi elektronik dan berbagai produknya kian pesat.  

Selain itu, meningkatnya kebutuhan akan informasi membuat manusia berpikir 

untuk mencari cara agar hidup mereka lebih praktis. Pemikiran-pemikiran tersebut 

itulah yang pada akhirnya mendorong kemajuan di bidang Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi (IPTEK), yang pada akhirnya akan mengarah pada ranah revolusi 

teknologi komunikasi. Selain itu, juga terdapat dampak lain dari revolusi 

komunikasi, di antaranya : 
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1. Sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat akan lebih banyak dan 

beragam, sehingga akan melipatgandakan kompetisi. Karenanya, tiap 

media harus kerja ekstra untuk memeroleh banyak khalayak, dan 

sedapat mungkin menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. 

2. Komunikasi tidak hanya berlangsung dari orang ke orang atau dari 

orang ke media, namun juga terjadi antara mesin dengan mesin. 

Komputer canggih bisa berkomunikasi sendiri satu sama lain. 

3. Khalayak menjadi terfragmentasi. Tidak ada lagi orang yang hanya 

menjadi khalayak bagi satu jenis media saja. 

4. Jenis-jenis media, seperti buku, koran, majalah, radio, film, dan televisi 

kini tidak lagi berdiri sendiri. Televisi misalnya, telah menyediakan jasa 

teleteks yang berfungsi seperti koran. Sedangkan koran kini sering 

memberikan suplemen cukup tebal tentang suatu topik sehingga 

fungsinya menyerupai buku. 

5. Pudarnya pemilahan antara komunikasi individual dan komunikasi 

massa. Di satu sisi, teknologi memungkinkan penggunaan produk 

komunikasi massa secara individual, atau disesuaikan dengan selera 

individual. Di sisi lain, hal itu menjadikan komunikasi personal sebagai 

komunikasi publik. 

6. Media-media berjalan beriringan.  Media cetak tradisional tidak akan 

hilang oleh munculnya teknologi baru. Sebagai contoh, masih eksisnya 

(bahkan bertambah) peminat novel, buku, dan  majalah, meskipun telah 

muncul media baru dengan segala kemudahan akses yang 

ditawarkannya.  Keistimewaan media cetak antara lain, saat pembaca 

tidak tahu apa yang ingin dibacanya,namun ia akan menemukannya 

setelah membaca membolak-balik korannya. Karenanya, selama manusia 

masih mempunyai keingintahuan intelektual, kebiasaan tersebut 

tentunya tidak akan hilang, dan perlu waktu lama bagi sistem informasi 

otomatis untuk menggantikannya. 

7. Membuka jalan globalisasi.  Ini menunjukkan bahwa keberadaan 

teknologi baru memiliki peluang besar untuk menyebarkan budaya-

budaya luar, yang akhirnya melahirkan suatu budaya baru akibat 
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akulturasi.  Hal ini merupakan ancaman serius bagi budaya nasional 

yang perlahan dapat terkikis atau bahkan hilang sama sekali. 

 

2.3 Implikasi Revolusi Teknologi dan Masa Depan Media 

Frances Cairncross dalam bukunya “The Death of Distance” mengemukakan, 

perkembangan teknologi membawa manusia ke dalam beberapa hal, misalnya 

jarak menjadi tidak berarti, begitu pula dengan makna lokasi atau teritorial. 

Teknologi memungkinkan manusia untuk saling berhubungan, dimanapun dan 

kapanpun, seolah-olah mereka tengah duduk berdampingan, tidak dipisahkan 

oleh jarak dan lokasi.  Bahkan, seiring perkembangan teknologi komunikasi rumah 

pun bisa disulap menjadi kantor, karena materi pekerjaan bisa dikirim melalui 

internet dan dikerjakan di rumah. Ini menunjukkan, dewasa ini terjadi banjir 

informasi dan komunikasi, mobilitas persebaran informasi sangat tinggi, sebab 

perkembangan teknologi berarti jangkauan komunikasi bersifat global, meski 

peran lokal tetap ada. Selain itu, terjadi pula proliferasi gagasan dan wacana, 

lenyapnya privasi, dan sebagainya. 

Perkembangan teknologi berarti ada saatnya suatu teknologi mati untuk 

kemudian digantikan dengan teknologi yang baru, dan media-media komunikasi 

yang lama beradaptasi atau beralih bentuk ke media baru, dalam hal ini media 

online. Selain itu, media-media alternatif terus bermunculan seiring perkembangan 

tenologi di bidang komunikasi, yang pada akhirnya akan menyebabkan disrupsi 

keahlian dan muncul berbagai profesi di bidang komunikasi. Kuatnya dukungan 

pemasang iklan serta khalayak akan memunculkan media baru yang mengalami 

proliferasi, dimana media memiliki spesialisasi dan tersegmentasikan. Artinya, 

beberapa media biasanya ditujukan untuk kalangan atau kelompok tertentu, 

seperti untuk usia balita, untuk wanita dewasa diatas 25 tahun, dan sebagainya.  

Misalnya saja majalah musik atau majalah khusus pertanian. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa terjadi globalisasi media, yang berarti adanya waralaba dan 

kepemilikan media.  Globalisasi media berimbas pada globalisasi nilai dan isi dari 

media itu sendiri.  Hal ini kemudian berujung pada perilaku komunikasi global 

baru seperti peredaran clips via bluetooth., yang pada akhirnya akan 

menempatkan dunia menjadi “global village”, yakni sebuah desa global yang besar 
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sekali, seakan-akan tidak ada batas-batas teritorial antara satu negara dengan 

negara lainnya.  

Selain media online, perkembangan teknologi komunikasi juga 

memengaruhi perkembangan media audio.  Teknologi inilah yang lazim disebut 

radio.  Terdapat beberapa jenis (bentuk) radio, yaitu radio satelit, high definition 

radio, internet radio (e-Radio), podcasting, dan streaming radio. Tiga bentuk yang 

terakhir merupakan bentuk yang paling mutakhir. E-Radio berarti siaran radio 

melalui internet (webcasting), bisa berupa somulcast dengan atau tanpa stasiun 

radio.  Podcasting adalah siaran yang dibuat untuk didownload.  Jaringan media 

radio bisa berupa peer-to-peer sehingga mudah untuk saling berbagi informasi. 

Film atau video juga merupakan media komunikasi yang tidak terlepas dari 

sentuhan revolusionir.   Jika dulu orang berkomunikasi dengan pertunjukan drama, 

maka sekarang ada film dan (kemudian) video. Kendati cara konvensional masih 

tidak ditinggalkan, namun film merupakan hasil konfrontasi teknologi analog 

seluloid versus teknologi digital dalam semua tahap produksi, distribusi dan 

eksibisi, termasuk persoalan hak cipta dan pengamanan (anti-piracy).  

Masalahnya adalah, perubahan perangkat analog ke digital telah 

menimbulkan persoalan-persoalan baru yang biasanya bersifat teknis.  Sebagai 

solusinya, pengguna teknologi mengawinkan keduanya, seperti menggunakan 

teknologi Blu-Ray dan HD-DVD secara bersamaan pada video game console Xbox 

360 dan LG. Saluran pengiriman video online pun berkembang dengan baik.  

Teknologi seperti video portal dan web video store sudah tidak asing lagi di jaman 

sekarang. Bahkan, kemajuan teknologi memungkinkan adanya batas pemutaran, 

yang berarti sebuah film atau rekaman adio-visual tidak dapat didownload ke DVD 

dan akan terhapus dengan sendirinya dalam batas waktu atau rentang pemutaran.  

Perkembangan teknologi video dan film tidak berhenti sampai di sana, 

industri pembuatan film dan video mendapat saingan baru yaitu user-generated 

video (online) seperti MySpace, YouTube, dan sebagainya. Munculnya perangkat 

pemutar video baru semisal iPod, mempermudah penggunanya untuk bisa 

menonton film kapanpun dan dimanapun. Televisi siaran merupakan media 

komunikasi yang paling kentara terkena imbas dari revolusi teknologi.  

Berkembangnya televisi siaran yang sangat didominasi oleh industri media dan 

jaringan televisi, menyebabkan keseragaman muatan, trend dan genre yang 
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dominan, yang pada akhirnya akan membawa kejenuhan tersendiri bagi para 

pemirsanya. Karenanya, kehadiran tv cable dengan berbagai macam variasi saluran 

yang melayani kebutuhan masyarakat dengan berbagai macam bidang yang 

khusus menjadi solusi untuk mengatasi kejenuhan tersebut. Namun nyatanya, 

alternatif ini membawa tuntutan baru bagi produser dan pelaku industri media, di 

antaranya perlu penambahan saluran berlipat ganda untuk aneka kekhususan, dan 

kualitas siaran yang harus lebih baik dan digital dengan mutu boadband. 

Media buku pun tidak lepas dari perkembangan teknologi.  Dewasa ini hadir 

yang namanya teknologi buku genggam.  Dengan segmen profesi, akademik dan 

pasar massa, buku genggam ini praktis dan hemat, bisa memuat ratusan judul 

buku dengan fitur-fitur seperti kamus interaktif, bookmarking, instant search, note-

taking, cross referencing, bahkan font adjusment.  Dengan teknologi ini, orang 

tidak lagi harus membawa berjudul-judul buku tebal kemana-mana yang kurang 

efisien. Dengan sebuah buku genggam, seseorang bisa dengan mudah memilih 

judul buku yang diinginkan (yang disimpan dalam memori) dan membacanya 

kapanpun dan dimanapun.  Bahkan, kini beredar kitab suci Alquran dengan bentuk 

buku genggam. Berkembangnya industri komunikasi berarti berkembangnya 

industri periklanan.  Tolak ukur lama (rating) dinilai semu dan tidak mencerminkan 

tindak lanjut sasaran.  Media tidak lagi bersifat massa karena khalayak kini bersifat 

highly segmented, terspesialisasi, aktif secara individual, dan global. Proliferasi 

bentuk dan jumlah media tidak tertangani dan tidak terpantau atau terikuti oleh 

sistem iklan lama. Sistem baru internet mampu mengikuti dan menelusuri tiap 

langkah orang-orang, dan iklan dikuasai oleh search engine akuisi doubleclick, 

Akamai.  Namun demikian, konglomerat iklan dan media lama masih belum kalah 

karena mereka sudah memiliki „nama‟ dan tempat di hati pengguna media.  

Segala perkembangan teknologi di bidang komunikasi dan informasi ini 

tentunya membawa tantangan bagi etika dan hukum.  Internet misalnya, karena 

terlalu bebas dan mudah diakses dan diisi oleh siapapun, pada akhirnya menjadi 

lepas kontrol.  Situs-situs melakukan berbagai blokade tertentu. Lagi-lagi terjadi 

user-generated media dan poliferasi media, saluran, dan isi. Pada akhirnya, 

liberalisasi media dan informasi sudah menjadi user-generated media yang lepas 

kendali dan tanpa-kendala.  Semua orang bebas bersuara mengenai semua hal, 

dan bebas melakukan apapun yang diinginkan, tak mempersoalkan apakah 
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bertentangan dengan norma maupun tata susila yang berlaku di tengah 

kehidupan masyarakat. Revolusi teknologi yang mengimbas pada perubahan 

bentuk komunikasi pada akhirnya akan memberikan dua konsekuensi logis, positif 

dan negatif.  Negatif dalam artian, semakin berkembang teknologi yang ada, maka 

setiap pekerjaan yangs eharusnya dikerjakan oleh tangan manusia kini cukup 

dikerjakan oleh satu tombol digital.  Selain itu, keharusan manusia untuk menulis 

dan membaca dalam upaya memeroleh informasi dan pengetahuan, kini cukup 

dengan menontonnya di televisi dan atau mendengarkannya di radio.  Inilah 

dampak krusial dari revolusi teknologi, manusia menjadi pemalas  
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