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3] Sejarah  

TEKNOLOGI KOMUNIKASI 

 

ejatinya, komunikasi yang dilakukan oleh manusia semata untuk 

membagi pengetahuan dan pengalaman. Bentuk umum komunikasi 

manusia termasuk bahasa sinyal, bicara, lisan, ―gesture‖ dan 

‖broadcasting‖. Komunikasi dapat berupa intekaktif, transaktif, bertujuan atau tak 

bertujuan. Melalui komunikasi, sikap dan perasaan seseorang atau sekelompok 

orang dapat dipahami oleh pihak lain.   Namun demikian, komunikasi hanya akan 

berjalan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh sender pesan (komunikator) 

dapat ditafsirkan sama oleh penerima pesan (komunikan).  

Dewasa ini, komunikasi menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien dengan 

kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi telah menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia jaman sekarang. Bahkan 

dapat dikatakan, seluruh aspek kehidupan seperti bidang sosial, politik, dan 

ekonomi, telah bersentuhan dengan teknologi. Dalam bidang sosial, teknologi 

telah mempercepat terjadinya komunikasi dan mampu mempererat hubungan 

manusia dari berbagai belahan dunia. Berbagai bentuk perkembangan ini jelas-

jelas hadir untuk semakin mempermudah hidup manusia. Bahkan cenderung 

membuat manusia semakin nyaman.  Oleh karena itu, banyak yang menjadi 

keuntungan dari perkembangan teknologi komunikasi ini, di antaranya 

menciptakan iklim demokratisasi.  

Kondisi tersebut pada akhirnya akan menstimulus lahirnya media baru yang 

lebih demokratis, misalnya media online (internet).  Media ini sedikit demi sedikit 
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menggeser bahkan menggantikan media tradisional yang menguasai masyarakat 

sebelumnya, sebut saja surat kabar, televisi dan atau buku. Betapa tidak, media 

online telah memungkinkan masyarakat ikut serta memeroleh informasi terkini 

yang dibutuhkannya setiap waktu.  Karena itulah, maka media baru ini hadir dan 

mampu menjawab segala bentuk tantangan jaman karena dapat memenuhi 

kebutuhan hidup manusia modern saat ini.  Bahkan saat ini, media-media 

konvensional yang masih eksis dituntut untuk mampu beradaptasi dengan 

karakteristik dari media online tersebut. 

 

3.1 Gelombang Peradaban Manusia 

Perkembangan teknologi dalam bidang komunikasi menurut Alvin Toffler 

merupakan salahsatu bagian dari bentuk perubahan yang terjadi di dunia yang 

dibagi ke dalam tiga gelombang peradaban manusia, yakni, 1) Era Agraria; 2) Era 

Industrialisasi; dan 3) Era Informasi - Komunikasi (Alisyahbana, 2001). 

 

1. Era Agraria (800 SM s.d 1500 M) 

Merupakan gelombang pembaruan dimana manusia menemukan dan 

menerapkan teknologi pertanian, yaitu manusia berubah dari kebiasaan 

berpindah-pindah (nomaden) ke kebiasaan menetap di suatu tempat dengan 

membuka lahann pertanian seluas-luasnya.  Adapun yang menjadi karakteristik 

dari era agraria ini adalah penggunaan ―baterai alamiah‖ yang dapat menyimpan 

energi yang dapat diperbaharui dalam otot-otot binatang, hutan, air terjun, angin 

atau langsung dari sinar matahari melalui penggunaan kincir air dan atau kincir 

angin. Era Agraria ini merupakan era dimana manusia masih bersahabat dengan 

alam. Bahkan manusia menjaga alam lingkungannya dengan sepenuh hati.  

Aktivitas pengrusakan alam seperti penggundulan hutan dan penebangan pohon 

jarang terjadi bahkan tidak sama sekali sehingga ekosistem berjalan sebagaimana 

mestinya. 

 

2. Era Industrialisasi (1500 M s.d 1970 M) 

Merupakan era dari masyarakat industri sebagai buah dari revolusi industri 

yang terjadi di sejumlah negara di eropa.  Babak ini dinamakan sebagai masa 

Renaissance, yakni era pencerahan. Masyarakat industri terwujud setelah terjadinya 
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revolusi Industri di Inggris sejak ditemukannya mesin uap pada tahun 1712.  Pada 

era ini mulailah ada penerbitan seperti buku, surat kabar majalah, dan sejenisnya, 

dengan ciri–ciri harga terjangkau karena adanya proses masalisasi produk media. 

Bersamaan dengan masalisasi produk media cetak, maka mendorong pula 

berkembangnya industri percetakan (offset).  Sehingga secara tidak langsung 

menurunkan angka buta aksara di tengah kehidupan masyarakat Eropa. Sementara 

di bidang media, sebagai implikasi terhadap kehadiran percetakan, pada tahun 

1830-an mulai dikembangkan ide pemikiran pemikiran tentang perlunya iklan, 

yang berfungsi menampilkan suatu jenis produk baru.  Sehingga pada periode ini 

dimulailah kegiatan advertising yakni pemasangan iklan surat kabar (koran), radio 

dan film.  

Istilah "Revolusi Industri" ini diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis-

Auguste Blanqui pada pertengahan abad ke-19.  Revolusi industri merupakan 

suatu istilah yang menandai perubahan yang radikal dan cepat terhadap 

perkembangan kemampuan manusia dalam menciptakan peralatan kerja untuk 

meningkatkan hasil produksi. Karenanya, revolusi industri merupakan perubahan 

yang cepat di bidang ekonomi, yaitu dari kegiatan ekonomi agraris ke ekonomi 

industri yang menggunakan mesin dalam mengolah bahan mentah menjadi bahan 

siap pakai.  Revolusi Industri telah mengubah cara kerja manusia dari penggunaan 

tangan (manual) menjadi penggunaan alat atau mesin (mekanik), sehingga pada 

akhirnya revoulsi industri akan  membawa dampak yang sangat luas terhadap 

tatanan kehidupan manusia, di antaranya : 

 Munculnya industri secara besar-besaran 

 Timbulnya golongan borjuis dan golongan buruh 

 Terjadinya urbanisasi 

 Timbulnya kapitalisme modern 

Selain Engels, Adam Smith dengan bukunya ―The Wealth of Nations‖ dan 

Charles Darwin dengan bukunya ―The Origin of Species‖ juga mewarnai pola hidup 

masyarakat industri tersebut (budaya renaissance).  Akibatnya, pada era ini 

ditandai dengan praktek Imprialisme dan kolonialisme dari negara-negara (eropa) 

maju terhadap negara-negara miskin sebagai bentuk interpretasi yang salah dari 

Teori Darwin, terutama ideologi Sosial Darwinism dan Herbert. 
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3. Era Informasi - Komunikasi (1970 M s.d 2000 M) 

Gelombang ketiga ditandai oleh langkanya bahan bakar fosil, sehingga 

kembali ke energi yang dapat diperbaharui.  Era ini juga memiliki ciri dimana 

proses produksi yang cenderung menjadi produksi massa yang terkonsentrasi, 

serta terjadinya deurbanisasi dan globalisasi karena kemajuan teknologi 

komunikasi dan informasi. Oleh karena itu, peradaban yang berkembang pada 

gelombang ketiga ini sejatinya merupakan sebuah sintesa dari gelombang 

pertama (tesa) dan dari gelombang kedua (antitesa). 

Gelombang ketiga ini kadang disebut sebagai Knowledge Age (Era 

pengetahuan) dengan digunakannya satelit telekomunikasi dan kabel optik dalam 

jaringan internet, yang memungkinkan masyarakat mampu berkomunikasi online.  

Selain itu, struktur yang ada di tengah kehidupan masyarakat cenderung terbuka 

(Open Society) dimana setiap anggota masyarakat berlomba-lomba dan bekerja 

keras untuk meningkatkan status sosialnya di dalam masyarakat.  Setiap individu 

bersaing dan bekerjasama untuk dapat naik ke lapisan teratas sesuai dengan 

sistem kompetisi dan korporasi yang sudah dapat diterima oleh seluruh 

masyarakat. 

 

 Masyarakat Informasi 

Sebagimana dikemukakan John Naisbitt (1983) dalam bukunya 

―Megatrends‖, sekitar tahun 1965, untuk pertama kali dalam sejarah Amerika, 

jumlah pekerja ahli di bidang teknik, manajemen dan administratif melampaui 

jumlah buruh.  Iklim industri di Amerika tersebut tentunya memberi jalan bagi 

lahirnya masyarakat baru, dimana untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebagian 

besar dari manusia bekerja dengan informasi, bukan menghasilkan barang. 

Pendapat Naisbitt tersebut juga diamini oleh Alfin Toffler dalam bukunya ―The 

Third Wave‖ dan Daniel Bell dalam bukunya ―The Coming Post Industrial Society‖.  

Menurut Bell, selanjutnya masyarakat pasca industri atau masyarakat Informasi 

mulai terbentuk karena adanya pergeseran dalam struktur masyarakat. Hal 

tersebut ditandai dengan semakin banyaknya masyarakat yang bekerja dalam 

bidang pelayanan jasa yang menggantikan peranan buruh yang bekerja dalam 

ranah-ranah industri. 
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Bahkan pada tahun 1950-an sebagai akhir masyarakat industri dan babak 

baru dari masyarakat informasi, jumlah pekerja di bidang media dan informasi 

mencapai 30 % dari berbagai jenis pekerjaan.   Padahal, pada akhir 1900, jumlah 

pekerja di bidang media dan informasi hanya berjumlah sekitar 10 % saja. 

Sedangkan pada akhir 50-an, dimana mulai berkembang teknologi komunikasi 

bersamaan dengan berkembangnya teknologi komputer, maka pekerja yang 

bergerak di bidang media dan informasi menjadi sekitar separuh dari jumlah jenis 

pekerjaan yang ada. Konvergensi media tersebut sebenarnya bisa terwujud semata 

disebabkan sejumlah faktor, di antaranya, 1) Terjadinya integrasi teknologi; 2) 

Merging (penyatuan) dari perusahaan-perusahaan media; 3) Perubahan gaya 

hidup (lifestyle); 4) Perubahan pola dan jenis karir; 5) Perubahan peraturan-

peraturan dan kebijakan pemerintah; dan 6) Perubahan isu-isu sosial, yang 

semuanya menyebabkan terjadinya dinamika sosial. 

Dengan berkembangnya sektor-sektor informasi dan media pada 

masyarakat informasi tersebut, maka akan berkembang pula pada proses-proses 

komunikasi.  Komunikasi interpersonal misalnya, kini seolah-olah menjadi tidak 

berjarak dan dapat dilaksanakan serentak lebih dari dua orang, serta jarak untuk 

berkomunikasi tidak lagi menjadi kendala. Pada akhirnya, berbagai perkembangan 

yang terjadi akan berdampak luas terhadap pola aktivitas komunikasi, yakni 

berkembangnya pola dan fungsi serta manfaat interaktivitas dalam kehidupan 

sosial kemasyarakatan, termasuk ekonomi, keuangan dan bidang politik. Selain 

perubahan yang terjadi pada pola komunikasi, maraknya sektor-sektor informasi 

juga akan berdampak pada sejumlah sektor, di antaranya: 

 Sektor Ekonomi yang ditandai dari menghasilkan produk barang 

menjadi produk penghasil jasa.  

 Munculnya kelas teknis dan professional dan bidang pekerjaan 

 Ilmu pengetahuan diyakini sebagai sebagai sumber penemuan. 

 Berorientasi masa depan (futuristik) sebagai bentuk dari penghargaan 

terhadap hasil teknologi. 

 Pengambilan keputusan berdasarkan teknologi (komputer). 

Selain itu, abad Informasi akan mendorong terjadinya kemungkinan-

kemungkinan baru yang dapat menguntungkan masyarakat, seperti, 1) 

Produktivitas akan meningkat; 2) Informasi dalam jumlah besar akan tersedia; 3) 
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Manusia akan bekerja sesuai dengan harkatnya; dan 4) Teknologi baru akan lebih 

mendorong kebebasan induvidu. Namun demikian, abad informasi dengan segala 

konsekuensinya ternyata tidak selalu berdampak baik, terutama bagi negara-

negara yang baru berkembang.  Pasalnya, hal ini akan menyebabkan : 

 Pengikisan terhadap kepentingan nasional; Negara-negara maju di dunia 

akan mengendalikan atau melakukan monopoli arus informasi terhadap 

Negara-negara  berkembang yang akan pada akhirnya mengakibatkan 

ketegantungan negara berkembang terhadap negara maju. 

 Terhentinya Arus Informasi; Terjadinya kesalahan teknologi, seperti 

pemadaman listrik akan sangat membahayakan gerak hidup masyarakat 

informasi karena begitu ketergantungannya pada energi listrik. 

 Meningkatnya Pengangguran;  Lapangan pekerjaan akan menyusut 

karena meningkatnya aplikasi teknologi tinggi dibanyak jenis pekerjaan.  

(manusia digantikan mesin). 

 Reorganisasi Ekonomi; Kombinasi komputer dan komunikasi akan sangat 

berpengaruh terhadap industri baru, reorganisasi dari industri lama dan 

perubahan peran dari perusahaan tradisional. 

 Ancaman Terhadap Kebudayaan Nasional; Ancaman terhadap 

kebudayaan nasional masing-masing negara akan terus meningkat 

dengan adanya jaringan internet, jaringan televisi satellit dan jaringan 

informasi internasional lainnya. 

 

Di samping 3 (tiga) fase peradaban manusia di atas, Alisyahbana (2001) juga 

memprediksi akan ada lima (5) gelombang peradaban baru akan bergantian atau 

pun kadang-kadang bersamaan mendominasi budaya masyarakat dunia 

selanjutnya, yakni : 

1. Era Bioteknologi (Bioteknologi, genetics, Cloning) yang akan 

mendominasi budaya dunia pada kira-kira tahun 2001 M. 

2. Era Industri Rekreasi (Hospitality, Recreation, Entertainment) yang akan 

mendominasi budaya pada tahun 2015 M. 

3. Era Atom Baru (fusion, lossers, hydrogen and helium isopes) yang akan 

mendominasi budidaya duinia kira-kira pada 2100 – 2500 M. 
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4. Era mega material (Quantum Physics, Nanotechnology high pressure 

physics) yang akan mendominasi dunia kira-kira tahun 2200M - 2300M. 

5. Era Angkasa luar baru (Specsaft, Exploration, Travel, Resource Gathering, 

Astrophysics) yang akan mendominasi sebelum tahun 3000 M. 

 

3.2 Perkembangan Teknologi Komunikasi 

Berbicara mengenai sejarah perkembangan teknologi komunikasi secara 

kronologis yang tidak terlepas dari awal perkembangan komunikasi antarmanusia 

adalah sama panjangnya dengan sejarah kehidupan manusia itu sendiri.  Disebut 

demikian karena sejak manusia ada dan diciptakan, maka sejak itu pula mereka 

saling berkomunikasi satu dengan lainnya. Berkomunikasi merupakan kebutuhan 

pokok dalam kehidupan manusia.  Dikemukakan Nordenstreng dan Varis (1073), 

sedikitnya terdapat empat (4) titik penentu dari sejarah komunikasi manusia, yakni 

1) perolehan bahasa; 2) perkembangan seni tulisan; 3) perkembangan komunikasi 

lisan; dan 4) keproduksi kata-kata tertulis. Perolehan bahasa, yaitu pada saat yang 

sama dengan lahirnya umat manusia. Dengan kemampuan berbahasa, manusia 

dapat berkomunikasi dengan sesamanya.  

Sementara perkembangan seni tulisan berjalan seiring dengan komunikasi 

lisan. Setelah manusia menentukan cara menuliskan dan alat menulis, maka 

komunikasi yang selama ini dilakukan dengan bicara lantas bisa wujudkan ke 

dalam bentuk tulisan. Sedangkan reproduksi kata-kata tertulis (written words) 

berkaitan dengan penggunaan alat pencetak, sehingga memungkinkan 

terwujudnya komunikasi massa yang sebenarnya. Kehadiran komunikasi massa 

elektronik misalnya, berkembang mulai dari telegraf, radio, TV hingga satelit. 

Sementara terkait khusus dengan sejarah perkembangan teknologi komunikasi 

yang akan terus mengalami perubahan dari masa ke masa, Everett M. Rogers 

dalam bukunya ―Communication Technologi : The New Media in Society‖ (Onong, 

U. Effendi, 2002) mengemukakan, sejarah perkembangan komunikasi yang 

berkaitan dengan teknologi dibagi ke dalam empat (4) era perkembangan, yakni : 

 

1. Era Komunikasi Tulisan 

Rogers berpendapat, sekaitan dengan perkembangan teknologi manusia 

dalam mempertahankan eksistensinya sebagai makhluk sosial yang membutuhkan 
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interaksi dan komunikasi, maka untuk pertama kalinya manusia melakukan 

komunikasi secara tulisan. Karena menggunakan tulisan, maka sudah barang tentu 

ada jenis atau bentuk huruf yang digunakan, kendati sampai saat ini, belum ada 

yang tahu pasti jenis atau bentuk huruf apa yang pertama ada di dunia. Selama 

ratusan tahun, tulisan menjadi metode utama dalam berkomunikasi sampai Johan 

Gutenberg menemukan alat cetak pada tahun 1465.  Kendati belum ada yang pasti 

terkait awal tulisan, namun sejarah setidaknya mencatat, sejarah tulisan di dunia 

terbagi ke dalam empat (4) periode, yakni : 

 (35.000 SM) – Merupakan Jaman Cro-Magnon dimana diperkirakan 

bahasa mulai digunakan oleh manusia dalam menjalankan aktivitas 

kehidupannya. 

 (22.000 SM) – Ahli sejarah berhasil menemukan sejumlah lukisan dalam 

gua yang berbentuk simbol-simbol atau huruf. 

 (4.000 SM) – Bangsa Sumeria untuk pertama kalinya menulis huruf atau 

simbol dengan medium lembaran tanah liat. 

 (1041 SM) – Di daratan Cina, Pi Sheng berhasil ditemukan sejenis alat 

sederhana untuk mencetak buku. 

 (1241 SM) – Korea berhasil menemukan suatu model dengan tipe 

mencetakkan huruf atau simbol dari tanah liat ke dalam lempengan 

logam (metal). 

 

 Sejarah Tulisan 

Menulis merupakan representasi bahasa pada medium tekstual dengan 

menggunakan beberapa tanda atau simbol.  Dikemukakan Robinson (2003), 

budaya menulis dimulai sebagai akibat dari kebutuhan akuntansi.  Pada masa 

milenium ke-4 sebelum masehi, kompleksitas perdagangan dan perkembangan 

administrasi membutuhkan kapasitas memori yang sangat banyak, sehingga 

tulisan pada akhirnya menjadi salah satu metode perekaman terpercaya yang 

permanen. Sehubungan dengan sejarah tulisan, seorang arkaelogis, Denise 

Schmandt Besserat mengungkapkan, terdapat hubungan antara koin-koin 

bersimbol (tokens) yang terbuat dari tanah liat, yang ditemukan pada kebudayaan 

kuno dengan tulisan pertama (cuneiform).  Token-token dengan simbol-simbol 

yang berbeda tersebut membuktikan adanya kegiatan pencetakan dan tentunya 
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membutuhkan beberapa simbol atau tanda.  Oleh karena itu, bisa jadi token-token 

itulah prototipe pertama akan sebuah simbol teks (tulisan). Para arkeolog berhasil 

mendeteksi bahwa kebudayaan menulis berkembang di sejumlah wilayah yang 

tersebar, di antaranya : 

 Mesopotamia – Bangsa ini menggunakan bentuk-bentuk segitiga yang 

terbuat dari tanah liat (milenium ke-4 sebelum masehi). 

 Turkmenistan – Ditemukannya potongan batu yang digunakan sebagai 

stempel (4.000 tahun lalu). 

 China –  Bangsa ini menggunakan media tulang dan tempurung kura-

kura untuk menulis simbol dan lambang.  Berkembang pada masa 

Dinasti Shang (1500 SM) 

 Mesir – Bangsa Mesir memiliki bentuk tulisan Hieroglip untuk 

menyampaikan maksud dan tujuan. (3200 SM).   

 Lembah Hindustan – Di tempat ini ditemukan sepuluh skrip tulisan di 

dekat Gerbang Dholavira sebelah utara (5000 SM).  

 Phoenica – Bangsa Phoenicia mengembangkan kebudayaan menulis 

melalui skrip Proto-Caananite (abad ke-11 SM) dan skrip Tifinagh yang 

terkenal dengan bahasa Berber.  

 Mesoamerica – Di daerah ini ditemukan potongan-potongan batu di 

Veracruz, Meksiko (3000 tahun lalu) dan skrip Zapotec (500 SM). Skrip 

yang terkenal adalah dari kebudayaan Suku Indian Maya yang 

menggunakan simbol Syllabic yang mendekati tulisan Jepang (abad ke-3 

SM). 

 

2. Era Komunikasi Cetakan 

Era ini merupakan babak awal dari perkembangan media komunikasi massa 

yang diawali dengan kehadiran media cetak. Inovasi teknologi pada media massa 

itu tentunya dapat memunculkan persaingan baru yang akan mengakibatkan 

perkembangan teknologi komunikasi dan informasi.  Hal ini turut membawa 

perubahan sosial masyarakat.  Adanya mesin cetak ini maka pesan yang panjang 

dan kompleks dapat disampaikan secara simultan ke satu atau lebih kelompok 

khalayak yang besar.  Salah satu produk dari mesin cetak adalah surat kabar. 

Dengan demikian, mesin cetak atau percetakan juga merupakan pemerata sosial 
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yang besar.  Apabila tulisan telah menembus hambatan jarak dan waktu maka 

percetakan melipatgandakan pesan tersebut.  

Menurut Bell, percetakan merupakan basis bagi penyebaran kemampuan 

melek huruf dan meluasnya pelayanan pendidikan.  Sedangkan Parker menyatakan 

bahwa percetakan merupakan faktor kunci bagi berlangsungnya Renaissance dan 

Revolusi Industri.  Perkembangan teknologi pada media massa juga turut 

mempengaruhi format atau bentuk-bentuk yang muncul di media. Misalkan, 

dalam bidang periklanan, dulu, ketika teknologi media cetak belum berkembang, 

suatu iklan produk dibuat dengan menggunakan teknologi mesin tik.  Sedangkan 

gambar-gambar iklan produk tersebut dibuat secara manual dengan 

menggunakan pena. Namun demikian, perkembangan teknologi tersebut tidak 

memengaruhi isi dari apa yang dihadirkan oleh media.  Pasalnya, isi berita atau 

iklan tersebut tidak berubah, yang berubah hanyalah bentuk dan formatnya. 

Perkembangan teknologi media cetak berkaitan dengan perkembangan 

media cetak itu sendiri, seperti surat kabar, koran, majalah, dan sebagainya.  

Munculnya majalah-majalah bertemakan politik misalnya, mewarnai peristiwa 

Revolusi Amerika saat itu, dan peristiwa-peristiwa penting lainnya yang 

mempengaruhi kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi media cetak 

memang memudahkan masyarakat untuk memeroleh informasi, namun di satu sisi 

juga memunculkan suatu masalah baru, yakni Ideologi liberalisme yang 

berkembang melahirkan adanya freedom of the press, freedom of the speech, dan 

freedom of expression.  Dengan begitu, isi dari media yang muncul tidak dapat 

dikontrol.  Padahal media sering memuat informasi yang terkait isu-isu penting 

yang sensitif, seperti agama, suku, dan ras (SARA).  Selain itu, hal-hal yang 

dianggap tabu, seperti yang berbau seksual misalkan, lebih mudah diakses oleh 

publik termasuk oleh anak- di bawah umur. 

Jurnalisme media cetak mencapai puncak kejayaannya pada tahun antara 

1890-1920. ketika berbagai majalah dan surat kabar mulai diberikan sentuhan 

fotografi pada isi atau berita yang dimuatnya. Hingga pada akhirnya kehadiran 

teknologi televisi yang memunculkan jurnalisme media siar pada tahun 1927, 

perlahan mulai menggeser eksistensi dari hegemoni media cetak tersebut. Selain 

memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan jurnalisme, penemuan 

mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1465 tersebut telah membawa 
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perubahan signifikan bagi masyarakat, terutama dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan. 

Teknologi percetakan memberikan kemudian untuk mencetak buku (ilmu 

pengetahuan).  Sejak ditemukannya alat cetak tersebut, maka distribusi buku 

menjadi lebih luas.  Dengan begitu, ilmu pengetahuan menjadi lebih cepat 

berkembang. Karena buku-buku catatan lebih mudah didapatkan masyarakat dan 

pendidikan pun mejadi lebih merata. Kehadiran mesin cetak juga memengaruhi 

penyebaran agama karena jumlah ketersediaan kitab-kitab suci yang makin 

banyak.   Selain itu, sirkulasi informasi seputar bidang sosial, ekonomi, dan politik 

juga meningkat seiring dengan perkembangan teknologi percetakan. Penerbitan 

buku secara massal dan banyak inilah disebut-sebut sebagai babak awal dari 

kehidupan yang lebih baik, karena membawa perubahan yang cukup mendasar, 

dari Era kegelapan (dark age) menjadi era pencerahan (enlightment).  Bahkan, 

pada era ini sejumlah kegiatan pendidikan mulai dilakukan secara formal, yang 

pada akhirnya mempercepat pertumbuhan ilmu pengetahuan.  Penyebarluasan 

buku ini menjadi faktor penentu dalam peradaban Barat. 

 

 Mesin Cetak 

Pada tahun 1465 Johannes Guttenberg berhasil mengembangkan metode 

pertama penggunaan huruf cetak yang bergerak dan mesin cetak dalam bentuk 

begitu rupa, sehingga berbagai macam materi tulisan dapat dicetak dengan cepat 

dan tepat. Pada dasarnya, mesin cetak atau percetakan merupakan hasil karya 

yang memakai bahan tinta di atas kertas atau medium lainnya. Berbagai teknik 

percetakan berkembang sepanjang sejarah, namun sedikitnya terdapat empat (4) 

teknik percetakan atau teknik offset printing utama yang terkenal, di antaranya : 

 Woodcut – Teknik ini untuk pertama kalinya muncul di Cina sekitar abad 

ke-9, yakni berupa printing brochure dan desain di atas kain dan kartu 

mainan.  Kemudian sekitar abad 15 mulai dikembangkan di eropa, dan 

satu abad kemudian menjadi suatu bentuk seni printing service yang 

penting, antara lain lewat karya Albrecht Durer dan seniman Eropa 

lainnya.  Bahkan, akhir abad ke-19 dan awal abad 20, teknik Woodcut ini 

mengalami kebangkitan besar, salah satu karya pada masa itu adalah 
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offset printing poster berukuran 32,1 cm x 22,2 cm karya Emil Nolde 

(1912). 

 Etsa – Teknik etsa ditemukan pada awal abad 16 setelah adanya 

penemuan zat asam yang bisa digunakan untuk menampilkan ukiran di 

atas pelat metal. Teknik ini merupakan salah satu teknik offset printing 

poster intaglio. Sementara jenis intaglio lainnya adalah engraving, 

drypoint, mezzotin dan aquatint.  Rembrant van Rijn, Fransisco Goya dan 

Pablo Picasso merupakan beberapa seniman yang pernah menggunakan 

teknik Etsa untuk menciptakan maha karya seninya. 

 Screenprint – Merupakan salah satu bentuk cetak offset printing 

brochure stensil.  Pada tahun 1930-an sejumlah seniman Amerika mulai 

membuat karya seni dengan teknik screenprint dan pada akhir dekade 

itu juga digunakan kata ―serigraf‖ untuk membedakan hasil karya offset 

printing brochure screenprint dengan karya seni komersial lainnya.  

Selama dekade 1960-an teknik screenprint berkembang, terutama 

berkat gerakan aliran seniman pop seperti Andi Warhol. 

 Litografi – Ditemukan pada tahun 1798 oleh seorang aktor dan penulis 

berkebangsaan Jerman Aloys Senefelder. Teknik ini mendapat perhatian 

besar pada tahun 1890-an setelah Pierre Bonnard, Henri de Toulouse-

Lautrec dan seniman lainnya menciptakan cetak warna. Litografi 

merupakan teknik printing poster yang mendasari cetak offset. Buku dan 

surat kabar yang ada pada saat ini dicetak menggunakan teknik ini.  

Teknik printing lainnya yang juga biasa dipakai yaitu fleksografi, relief 

print (umumnya digunakan untuk pembuatan katalog), screen printing, 

rotogravir, inkjet, hot wax dye transfer dan cetak laser. 

 

Selain teknik-teknik percetakan tersebut. Dalam percetakan modern, juga 

terdapat empat (4) komponen esensial, yakni : 

 Huruf cetak yang bergerak 

 Mesin cetaknya itu sendiri 

 Tinta yang serasi untuk menghasilkan cetakan  

 Bahan, semisal kertas sebagai medium cetakan  
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Kertas itu sendiri pertama kali ditemukan di Cina oleh Ts'ai Lun dan 

penggunaannya telah tersebar luas di Eropa sebelum jaman Gutenberg.  

 

3. Era Telekomunikasi 

Era telekomunikasi merupakan babak baru dari peradaban manusia yang 

menggunakan perangkat-perangkat telekomunikasi.  Telekomunikasi itu sendiri 

merupakan sejenis komunikasi elektronik, yang terdiri dari dua suku kata, tele 

(jarak jauh), dan komunikasi (kegiatan untuk menyampaikan berita atau informasi).  

Jadi, secara harfiah telekomunikasi dapat diartikan sebagai suatu upaya 

penyampaian berita, atau pesan dan atau informasi dari satu tempat ke tempat 

yang lain (jarak jauh) dengan menggunakan alat atau media elektronik. Dalam 

kaitannya dengan telekomunikasi, bentuk komunikasi jarak jauh pun  dibedakan 

atas 3 macam, yakni : 

 Komunikasi Satu Arah (Simplex) – Dalam komunikasi satu arah (Simplex) 

pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi yang 

berkesinambungan melalui media yang sama.  Misalnya, pager, televisi, 

radio. 

 Komunikasi Semi Dua Arah (Half Duplex) –  Dalam pola komunikasi ini 

pengirim dan penerima informasi dapat berkomunikasi secara 

bergantian namun tetap berkesinambungan.  Misalnya, Handy Talkie, 

FAX, dan Chat Room 

 Komunikasi Dua Arah (Duplex) – Dalam komunikasi dua arah pengirim 

dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang 

berkesinambungan melalui media yang sama, misalnya, Telepon dan 

VOIP. 

 

Sementara itu, agar dapat melakukan kegiatan telekomunikasi, berikut ini 

ada sejumlah komponen pendukung dari telekomunikasi tersebut, di antaranya : 

 Informasi – Merupakan data yang dikirim atau diterima, seperti suara, 

gambar, file, tulisan 

 Pengirim – Merubah informasi menjadi sinyal listrik yang siap dikirim. 
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 Media transmisi – Alat yang berfungsi mengirimkan dari pengirim 

kepada penerima. Karena dalam jarak jauh, maka sinyal pengirim diubah 

lagi atau dimodulasi agar dapat terkirim jarak jauh. 

 Penerima – Adalah menerima sinyal listrik dan merubah ke dalam 

informasi yang bisa dipahami oleh manusia sesuai yang dikirimkan. 

 

Era telekomunikasi ini untuk kali pertama ditandai oleh seorang penemu 

telegraf, Samuel Morse yang berhasil mengirimkan pesan dari Baltimore ke 

Washington DC melalui telegram pada tanggal 24 Mei 1844 yang isinya berbunyi 

―Apa yang telah Tuhan ciptakan‖ (What hath God wrought?).  Pesan yang 

dikirimkan secara elektronik tersebut dapat melintas batas suatu negara. Momen 

tersebut merupakan gerbang pembuka bagi masyarakat dunia untuk memasuki 

era telekomunikasi yang memungkinkan setiap individu dari masyarakat dapat 

berkomunikasi satu dengan yang lainnya kendati dalam jarak yang sangat jauh. Era 

telekomunikasi bahkan semakin berkembang ketika Alexander Grahamm Bell 

menciptakan pesawat telepon pertama di dunia pada tahun 1876 dan berhasil 

mengirimkan pesan melalui pesawat telepon tersebut.   

Sementara pada tahun 1894 film bioskop berhasil ditemukan dan di tahun 

1895, Guglielmo Marconi berhasil mengirmkan pesan melalui radio, yang diikuti 

dengan Siaran radio pertama yang dilakukan oleh Stasiun Radio  KDKA di 

Pittsburgh, Amerika Serikat tahun 1920.  Beberapa tahun sebelumnya, yakni tahun 

1912, Lee de Forest berhasil menemukan ―Vacum Tube‖ sebagai cikal bakal 

perkembangan televisi yang ditandai oleh RCA di Amerika Serikat yang berhasil 

mendemonstrasikan pesawat televisi pertama tahun 1933.  Baru pada tahun 1941 

siaran televisi komersial untuk pertama kalinya mengudara dan dapat dinikmati 

oleh publik. 

 

 Telegraf 

Telegraf atau telegram merupakan sebuah mesin atau alat untuk mengirim 

dan menerima pesan dari jarak jauh.  Kata telegraf yang sering didengar saat ini 

secara umum merupakan telegraf elektrik. Alat telegraf ini ditemukan seorang 

warga Amerika Serikat bernama Samuel Finley Breese Morse bersama asistennya, 

Alexander Bain sekitar tahun 1835.  Adapun sistem operasi pada telegraf ini yakni, 
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pesan dikirimkan oleh operator telegraf (telegrapher) dengan kode morse yang 

dikenal dengan nama ―telegram‖ atau ―kabelgram‖, dan sering disingkat dengan 

pesan kabel atau kawat.  Sebelum telepon jarak jauh (interlokal) diperkenalkan, 

telegram ini sangat terkenal pemakaiannya. Telegram biasanya digunakan untuk 

keperluan bisnis, dan tidak sama dengan email. Telegram sering digunakan untuk 

pengiriman dokumen resmi dalam perjanjian bisnis.   

Pada Awal tahun 1830, telegraf elektrik berkembang dengan digunakannya 

tegangan listrik untuk mengontrol elektromagnet yang didengarkan pada ujung-

ujung transmisi.  Keterbatasan teknologi saat itu adalah hasil pengiriman kode 

melalui kabel tidak dapat di print.  Baru kemudian, telegraf elektrik dikembangkan 

dengan menggunakan elektromagnet receiver, sehingga kode morse dapat 

ditranslate ke dalam bentuk tulisan. Penemuan alat telegraf yang dikembangkan 

oleh Morse tidak terlepas dari peran rekan-rekannya, yakni Alexander Bain, 

Leonard Gale, seorang professor sains dari Universitas New York dan Alfred Vail, 

seorang ahli mekanik dari New Jersey. Berkat bantuan rekan-rekannya itu, Morse 

pun berhasil mengajukan paten untuk telegraf barunya pada tahun 1837, yang 

dijelaskannya termasuk sebuah sandi yang terdiri dari titik dan garis untuk 

mewakili angka-angka, yakni sebuah kamus untuk mengubah angka-angka 

tersebut menjadi kata-kata, dan seperangkat jenis gigi gergaji untuk mengirim 

sinyal. 

Kemudian pada tahun 1838, dalam sebuah eksebisi tentang telegrafnya di 

New York, Morse mentransmisikan sepuluh kata per menit.  Dia menggunakan 

kamus angka-kata miliknya, dan menggunakan sandi titik-garis untuk menulis 

surat secara langsung. Walaupun kelak akan berubah secara detail, namun sandi 

atau kode Morse menjadi standar yang digunakan di seluruh dunia.  Kode morse 

tersebut merupakan metode dalam pengiriman informasi, dengan menggunakan 

standar data pengiriman nada atau suara dan cahaya dengan membedakan 

ketukan dash dan dot dari pesan kalimat, kata, huruf, angka dan tanda baca. Kode 

morse dapat dikirimkan melalui peluit, bendera, cahaya, dan ketukan morse. Lebih 

jelasnya tentang kode morse, berikut urutan kode morse berdasarkan alfabet yang 

digunakan di seluruh dunia :  A .- B -… C -.-. D -.. E . F ..-. G –. H …. I .. J .— K -.- L .-

.. M — N -. O — P .–. Q –.- R .-. S … T - U ..- V …- W .– X -..- Y -.– Z –.. 0 —– 1 .—- 

2 ..— 3 …– 4 ….- 5 ….. 6 -…. 7 –… 8 —.. 9 —-. 
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Pada tahun 1843, atas usahanya sendiri, Morse akhirnya berhasil memeroleh 

sejumlah dana dari kongres yang digunakan sebagai dana untuk membangun 

kabel telegraf pertama di Amerika, yakni dari Baltimore ke Washington D.C. Usai 

kawat tersebut dipasang, maka sejak Mei 1844, jaringan telegraf elektrik antar kota 

pertama di dunia pun telah hadir. Pada tahun 1846, perusahaan-perusahaan 

swasta menggunakan paten Morse dan membangun jaringan telegraf dari 

Washington, mencapai Boston dan Buffalo, dan dikembangkan lebih jauh lagi. 

Bahkan kabel lintas atlantik mulai coba digunakan tahun 1857, 1858, dan 1865.  

Kabel pada tahun 1957 hanya dioperasikan beberapa kali, barulah kabel telegraf 

komersil pertama yang mampu melintasi samudera atlantik berhasil diselesaikan 

tanggal 18 Juli 1866.  Dan pada bulan Oktober 1872, Australia berhasil melakukan 

pemasangan kawat telegraf bawah laut di wilayah Darwin, sehingga ditasbihkan 

sebagai negara penghubung pertama di dunia. 

Kemajuan teknologi telegraf selanjutnya terjadi pada awal tahun 1970, 

ketika Thomas Edison berhasil menemukan "telegraf dua arah dengan rangkap 

dua penuh" (full duplex two-way telegraf) yang mampu melipatgandakan 

kapasitasnya dengan menemukan guadruplex pada tahun 1874. Penemuannya 

tersebut kemudian ia patenkan dengan mendaftarkannya langsung pada lembaga 

pematenan Amerika Serikat.  Alhasil, duplex telegraf pun berhasil dipatenkan pada 

tanggal 1 September 1874. 

 

 Telepon 

Telepon merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan suara (terutama pesan yang berbentuk percakapan). Kebanyakan telepon 

beroperasi dengan menggunakan transmisi sinyal elektrik dalam jaringan telepon 

sehingga memungkinkan pengguna telepon untuk berkomunikasi dengan 

pengguna lainya. Adapun prinsip dasar dari telepon tersebut adalah, ketika 

gagang telepon diangkat, maka posisi telepon menjadi off hook.  Kemudian, sirkuit 

terbagi menjadi dua jalur dimana bagian positifnya akan berfungsi sebagai Tip 

yang menunjukkan angka nol.  Sedangkan pada bagian negatif akan berfungsi 

sebagai Ring yang menunjukkan angka -48V DC.  

Kedua jalur inilah yang nantinya akan memproses pesan dari sender untuk 

sampai ke receiver.  Sementara agar dapat menghasilkan suara pada telepon, 
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sinyal elektrik ditransmisikan melalui kabel telepon yang kemudian diubah menjadi 

sinyal yang dapat di dengar oleh telepon receiver. Sedangkan angka-angka yang 

ada pada pesawat telepon dan sebagai nomor telepon yang hendak dituju 

merupakan frekuensi tertentu yang memiliki satuan Hertz.  Hubungan utama yang 

ada dalam sirkuit akan menjadi on hook ketika dibuka, lalu akan muncul getaran.  

Bunyi yang muncul di telepon penerima menandakan telepon siap dipakai. 

 

 Penemu Telepon 

Teknologi telepon yang semakin canggih dewasa ini tidak terlepas dari 

peran seorang ilmuwan kelahiran Skotlandia, Alexander Graham Bell yang berhasil 

menciptakan pesawat telepon pertama di dunia pada tanggal 2 Juni 1875. Bell, 

yang lahir pada tanggal 3 Maret 1847 di Edinburg, Skotlandia berasal dari keluarga 

yang sangat mementingkan pendidikan. Ayahnya adalah seorang psikolog dan 

elocution bernama Alexander Melville Bell.  Sedangkan kakeknya, Alexander Bell 

seorang profesor elucution. Setelah menyelesaikan kuliahnya di University of 

Edinburg dan University College di London, Bell memutuskan untuk menjadi 

asisten bagi ayahnya.  Dia membantu para tuna rungu untuk belajar berbicara 

dengan metode yang telah diterapkan ayahnya, yaitu dengan memperhatikan 

posisi bibir dan lidah lawan bicara. Kemudian pada saat bermukim di London, Bell 

belajar tentang percobaan yang dilakukan Herman Ludwig von Helmholtz berupa 

tuning fork dan magnet yang bisa menghasilkan bunyi yang nyaring. Baru 

kemudian, tahun 1865, Bell mempelajari lebih mendalam tentang suara yang 

keluar dari mulut saat berbicara. 

Semakin hari, Bell semakin tertarik dengan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan bunyi-bunyian, karenanya, saat ia mendapat tawaran untuk 

mengajar di Sarah Fuller, Boston Amerika, yakni sekolah khusus orang-orang tuli 

pada tahun 1870, Bell dengan senang hari menerimanya sekaligus ia hijrah ke 

Amerika. Hampir seluruh hidupnya ia habiskan untuk mengurusi masalah 

pendidikan orang-orang yang cacat pendengaran, bahkan kemudian dirinya 

mendirikan American Association to Promote the Theahing of Speech to the Deaf. 

Pada rentang tahun 1873 s.d 1976, atas biaya dari dua orangtua muridnya yang 

dermawan, Bell mulai melakukan penelitian dengan menggunakan phonatograph, 

multiple telegraph dan electric speaking telegraph.   
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Di kemudian hari, Bell mengungkapan keinginannya untuk menciptakan 

suatu alat komunikasi dengan transmisi gelombang listrik. Bell pun mengajak 

temannya Thomas Watson untuk membantu menyediakan segala perlengkapan 

yang diperlukan. Barulah pada tanggal 2 Juni 1875, Bell berhasil melakukan 

penelitian dengan menggunakan alat pengatur suara dan magnet untuk 

menghantarkan bunyi yang akan dikirimkan.  Alat inilah yang kemudian dinamakan 

sebagai telepon.  Yakni, sebuah pesawat penerima telepon dan pemancar yang 

bentuknya berupa sebuah piringan hitam tipis yang dipasang di depan 

elektromagnet. Kemudian pada tanggal 14 Februari 1876, Bell pun kemudian 

mematenkan hasil penemuannya.  Namun, oleh US Patent Office, penemuannya itu 

baru resmi dipatenkan pada tanggal 7 Maret 1876 untuk kategori ―electric 

speaking telephone‖. 

 

 Telepon Seluler 

Telepon selular atau ponsel merupakan gabungan dari teknologi radio yang 

dikawinkan dengan teknologi komunikasi telepon.  Kalau, telepon pertama kali 

ditemukan dan diciptakan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. 

Sedangkan komunikasi tanpa kabel (wireless) ditemukan oleh Nikolai Tesla pada 

tahun 1880 dan diperkenalkan oleh Guglielmo Marconi. Sementara akar dari 

perkembangan digital wireless dan seluler dimulai sejak 1940 saat teknologi 

telepon mobil secara komersial diperkenalkan di Amerika dan eropa.  Sedangkan 

cikal bakal ponsel yang ditemukan oleh Lars Magnus Ericsson terjadi padat tahun 

1910.  Magnus kemudian mendirikan perusahaan dengan nama Ericsson.  Awalnya, 

perusahaan ini lebih fokus pada bidang bisnis peralatan telegraf. 

Perkembangan ponsel ini pun terus berkembang di Eropa.  Pada tahun 

tahun 1960, sebuah perusahaan bernama Fennis Cable Works didirikan di 

Finlandia.  Perusahaan yang semula berbisnis di bidang kabel ini kemudian 

melakukan ekspensi dengan mendirikan perusahaan elektronik yang bernama 

Nokia sebagai handset telepon seluler.  Banyaknya perusahaan yang menfokuskan 

pada pengembangan ponsel mendorong sistem telekomunikasi selular pada tahun 

1969 resmi dikomersialkan.  Bahkan, tahun 1970-an, perkembangan ponsel 

menjadi pesat dengan di dominasi oleh tiga perusahaan besar di Eropa, yakni 

Ericsson, Nokia dan Motorola. 
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Setelah tahun 1970, telekomunikasi seluler semakin menggeliat.  Motorola 

memperkenalkan telepon genggam tiga tahun kemudian.  Ukurannya memang 

cukup besar dengan antena pendek.  Ada pula ponsel dengan ukuran sekoper.  Dr. 

Cooper yang bertindak sebagai manajer proyek inovasi Motorola memasang base 

station di kota New York.  Untuk proyek ini Motorola bekerja dengan Bell Labs.  

Penemuan ini sekaligus diklaim sebagai penemuan ponsel pertama di dunia.  Pada 

tanggal 3 April 1973, Cooper, yang saat itu menjabat sebagai general manager 

pada Divisi Communication Systems Motorola mempertontonkan cara 

berkomunikasi dari terminal telepon portable.  Dia mencoba ponsel ―raksasanya‖ 

sambil berjalan–jalan di berbagai lokasi di New York.  Itulah kali pertama ponsel 

ditampilkan dan digunakan di depan publik. Dalam pertunjukannya itu, Cooper 

menggunakan ponsel seberat 30 ounce atau sekitar 800 gram atau sepuluh kali 

lipat dibandingkan rata- rata berat ponsel yang beredar saat ini. Sementara itu, 

sekaitan dengan perkembangan teknologi wireless yang sedang berkembang 

pesat saat ini, sedikitnya terdapat tiga (3) sistem yang mengiringinya, yakni, 1) 

Advance Mobile Phone System (AMPS); 2) Global System for Mobile System (GSM); 

dan 3) Code Division Multiple Access (CDMA). 

 

 AMPS (Advance Mobile Phone System) 

AMPS merupakan generasi pertama pada teknologi selular.  Sistem ini di 

alokasikan pada Band 800 Mhz.  Jaringan ini mengguatkan sirkuit terintergrasi 

yang sangat besar yang terdiri dari Computer Dedicated dan System Switch. AMPS 

menggunakan range frekuensi antara 824 Mhz - 894 Mhz yang diperuntukkan 

pada ponsel analog. AMPS hanya bisa dioperasikan pada band 800 Mhz dan tidak 

menawarkan fitur lain yang umum digunakan pada layanan seluler seperti e-mail 

dan browsing di web. Kualitas suara yang kurang bagus serta beberapa 

permasalahan teknis menjadi kendala sistem AMPS ini, yang pada akhirnya, sistem 

ini tidak berkembang dan ditinggalkan setelah teknologi digital berkembang. 

 

 GSM (Global System for Mobile telekomunication) 

GSM merupakan generasi kedua dari sistem selular setelah AMPS.  Untuk 

pertama kalinya, sistem GSM ini dikeluarkan pada tahun 1991 dan mulai 

berkembang pada tahun 1993 dengan diadopsi oleh beberapa Negara, seperti 
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Afrika Selatan, Australia, Timur Tengah, dan Amerika Utara.  Perkembangan pesat 

dari GSM tersebut semata disebabkan karena penggunaan sistem digital sehingga 

memungkinkan pengembang untuk melakukan ekploitasi terhadap penggunaan 

algoritma dan digital serta memungkinkan penggunaan Very Large Scale 

Intergration (VLSI).  

Sementara itu, untuk mengurangi dan memperkecil biaya handled 

terminalnya, maka pada saat ini, sistem GSM telah menggunakan fitur Intelegent 

Network atau sejenis jaringan kecerdasan. GSM adalah sistem telekomunikasi 

bergerak dengan menggunakan sistem selular digital.  Untuk pertama kalinya, 

sistem ini dibuat dan memang dipersiapkan untuk menjadikan sistem 

telekomunikasi bergerak yang memiliki cakupan internasional berdasarkan pada 

teknologi Multyplexing Time Division Multiple access (TDMA).  GSM mempunyai 

frekuensi 900 Mhz.  Selain itu, GSM juga menggunakan frekuensi 1800 Mhz 

dengan nama Personal Communication Network. Sistem ini juga menyediakan 

layanan untuk mengirimkan data dengan kecepatan tinggi yang menggunakan 

teknologi High Speed Circuit Switch Data (HSCSD) yang mampu mengirimkan data 

sampai 64 Kbps hingga 100 Kbps.  Di Indonesia sendiri, jaringan GSM di tempati 

oleh sejumlah perusahaan selular, sebut saja Telkomsel, Exelkomindo, Satelindo, 

dan Indosat. 

 

 CDMA (Code Devision Multiple Access) 

Sistem CDMA merupakan generasi ketiga (3G).  Berbeda dengan metode 

Global System for Mobile Communication (GSM) yang menggunakan Time 

Division Multiplexing (TDM), CDMA tidak memberikan penanda pada frekuensi 

khusus pada setiap penggunanya.  Setiap saluran menggunakan spectrum yang 

tersedia secara penuh. Percakapan individual akan di encode atau disandikan 

dengan pengaturan digital secara pseudo random.  Sistem CDMA ini merupakan 

pengembangan dari AMPS yang pertama kali digunakan oleh militer Amerika 

Serikat sebagai alat untuk berkomunikasi. 

 

 Film 

Film merupakan bentuk dominan dari komunikasi massa visual atau suatu 

material tipis, flexibel, transparan serta dilapisi oleh lapisan emulsi foto yang 
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sensitif yang sanggup merekam gambar-gambar dengan menggunakan proyektor.  

Film ini kemudian diproyeksikan ke sebuah layar dengan menggabungkan alur 

bunyi sehingga terjadi kesatuan efek bunyi yang cerah. Sebagai gambar bergerak 

pertama yang dihasilkan oleh tangkapan suatu kamera, film kali pertama 

ditemukan tahun 1888 di laboratorium milik Thomas Alfa Edison.  Di susul tahun 

1895 ditemukannya proyektor oleh dua orang saudara Lamierre di Paris Prancis. 

Secara etimologis, film adalah gambar-hidup, juga sering disebut movie.  

Kata movie awalnya merupakan kata plesetan dari kata ‖berpindah gambar‖.  

Secara kolektif film sering juga disebut 'sinema'.  Sebagai gambar hidup, film 

merupakan bentuk seni, bentuk populer dari hiburan serta bentuk dari sebuah 

industri atau bisnis.  Pengertian secara harfiah, film atau sinema adalah 

Cinemathographie yang berasal dari kata cinema dan tho atau phytos artinya 

cahaya.  Sedangkan graphie berasal dari kata grhap yang berarti tulisan, gambar, 

atau citra.  Jadi, pengertian dari film atau sinema adalah melukis gerak dengan 

cahaya.  Agar dapat melukis gerak dengan cahaya, maka harus menggunakan alat 

khusus yang biasa disebut kamera. Sedangkan film secara sederhana dapat 

didefinisikan sebagai cerita yang dituturkan kepada penonton melalui rangkaian 

gambar bergerak.  Definisi tersebut mengandung empat (4) elemen penting, yakni:  

 Cerita 

 Dituturkan 

 Penonton 

 Rangkaian gambar bergerak 

Pemutaran gambar hidup yang pertama dilakukan dalam teater Vaudeville 

(suatu arena yang khusus digunakan untuk hiburan tarain-dance yang diiringi 

musik yang sangat tenar di eropa, milik kaum elit).  Sementara di Amerika Serikat, 

tahun 1903 lahir film cerita pertama oleh Edwin S. Porter berjudul ‖Great Trian 

Robberty‖. Puncaknya, tahun 1917 hadir film komedi pertama yang dimainkan oleh 

Charlie Chaplin. Sekaitan dengan effek media massa, film adalah medium 

komunikasi massa yang ampuh bukan saja untuk sarana hiburan tetapi juga untuk 

penerangan dan informasi serta pendidikan.  Dalam ceramah-ceramah penerangan 

atau pendidikan orang banyak menggunakan film sebagai alat bantu dalam 

memberikan penjelasan. Perkembangan film untuk khalayak umum masih terus 

berlangsung sampai saat ini apalagi dengan ditemukanya video tahun 1980an.  
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Setelah itu, pada tahun 1990-an ditemukan Laser Disc dan Compact Disk yang 

pada saat sekarang seakan memindahkan kebiasaan menonton film di bioskop ke 

rumah-rumah di layar kaca televisi. 

 

 Radio 

 Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan 

cara modulasi dan radiasi elektromagnetik (gelombang elektromagnetik).  

Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat 

ruang angkasa yang hampa udara, karena gelombang ini tidak memerlukan 

medium pengangkut (seperti molekul udara). Gelombang radio adalah satu bentuk 

dari radiasi elektromagnetik yang terbentuk ketika objek bermuatan listrik 

dimodulasi (dinaikkan frekuensinya) pada frekuensi yang terdapat dalam frekuensi 

gelombang radio (RF) dalam suatu spektrum elektromagnetik.  Gelombang radio 

ini berada pada jangkauan frekuensi 10 hertz (Hz) sampai beberapa gigahertz 

(GHz), dan radiasi elektromagnetiknya bergerak dengan cara osilasi elektrik 

maupun magnetik. Ketika gelombang radio dipancarkan melalui kabel, osilasi dari 

medan listrik dan magnetik tersebut dinyatakan dalam bentuk arus bolak-balik dan 

voltase di dalam kabel.  Hal ini kemudian dapat diubah menjadi signal audio atau 

lainnya yang membawa informasi. 

Kehadiran radio sebagai media massa elektronik bersamaan dengan hadirnya 

film sekitar tahun 1888 ketika Heinrich Hertz pada mulanya mentransmisikan aliran 

melalui gelombang-gelombang udara. Sebelum televisi muncul, radio merupakan 

sistem komunikasi massa yang dominan.  Bahkan radio mendapat julukan sebagai 

kekuasaan kelima atau ―The Fifth Estate‖ setelah pers (surat kabar).  Dianggap 

sebagai kekuatan kelima, karena radio memiliki faktor-faktor yang memengaruhi 

kekuatannya, antara lain : 

 Daya Langsung. Radio siaran berkaitan dengan proses penyusunan dan 

penyampaian pesan pada pendengarnya yang relatif cepat.  

 Daya Tembus. Melalui benda kecil yang namanya radio siaran, 

pendengar dapat mendengarkan siaran berita dari BBC di London, atau 

ABC di Australia.  

 Daya Tarik. Disebabkan sifatnya yang serba hidup berkat tiga unsur yang 

ada padanya, yakni musik, kata-kata dan efek suara. 
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Dibandingkan dengan televisi, radio memiliki beberapa kelebihan, 

diantaranya biaya operasional yang lebih murah, lebih cepat dalam 

penyebarluasan informasi, serta lebih luas jangkauannya.  Karena itu, radio masih 

tetap menjadi media elektronik yang banyak diminati khalayak.  Berdasarkan rilis 

dari AC Nielsen Media Index 2001, sekitar 39,3 % dari penduduk dewasa di lima 

kota besar di Indonesia masih menjadi pendengar setia radio.  Hal ini 

menunjukkan bahwa potensi pendengar radio sangat besar dan dapat dijadikan 

pilihan sebagai media yang efektif untuk penyebarluasan informasi. 

 

 Televisi 

 Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bergambar.  Televisi 

merupakan terjemahan dari bahasa Inggris Television.  Kata television berasal 

bahsa latin tele artinya jauh dan visio artinya tampak.  Jadi, televisi berarti tampak 

atau dapat melihat dari jarak jauh.  Di Indonesia, kata ‗televisi' secara tidak formal 

disebut dengan TV, tivi, teve atau tipi.  Secara harfiah, pengertian televisi 

melingkupi sejumlah hal, antara lain 1) Sebuah alat komunikasi elektronik yang 

memungkinkan pemancaran gambar visual dan suara secara langsung; 2) Sebuah 

alat penerima sinyal dan mendisplaikan dalam bentuk visual; 3) Secara kolektif 

merupakan program acara yang dipancarkan lewat stasiun televisi.   

Jadi, televisi adalah sistem komunikasi penyiaran dan penerima gambar 

hidup dan suara dari jauh. Istilah tersebut sudah menyangkut semua aspek 

program acara televisi dan pemancarannya. Adapun fungsi dari televisi itu sendiri 

sama dengan fungsi media massa lainnya (surat kabar, majalah, tabloid, dan radio 

siaran), yakni memberi informasi, mendidik, menghibur dan membujuk.  Namun 

fungsi menghibur lebih dominan pada media televisi.  Karakteristik televisi yang 

utama adalah audio-visual, yakni dapat dilihat dan sekaligus didengar.  Jadi, dari 

segi pengaruh atau efek kepada masyarakat jelas siaran televisi memiliki efek 

sedikit lebih kuat dibanding efek yang ditimbulkan oleh media cetak. 

Dalam penemuan televisi, terdapat banyak pihak, penemu maupun inovator 

yang terlibat, baik perorangan maupun badan usaha. Televisi adalah karya massal 

yang dikembangkan dari tahun ke tahun.  Awal dari televisi tentu tidak bisa 

dipisahkan dari penemuan dasar, yakni penemuan hukum gelombang 

elektromagnetik yang ditemukan oleh Joseph Henry dan Michael Faraday (1831) 
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yang merupakan awal kelahiran era komunikasi elektronik. Perkembangan televisi 

sebagai media elektronik pada awalnya dimulai dengan hadirnya kamera televisi 

yang ditemukan Vladimir Zworykin tahun 1923. Sampai dengan tahun 1948 

kehadiran televisi diperuntukkan bagi masyarakat elit.  Baru ketika tahun 1946 

televisi berwarna mulai ditunjukkan oleh CBS dan NBC di tahun 1948 mulai 

menyiarkan berita dan hiburan secara teratur.   

 Menurut Greenfiled (1977) dan Wilson (1989) pada tahun 1951 

penyebarluasan gambar televisi dilakukan atas bantuan jaringan microwave 

sehingga mempermudah penerimaan gambar oleh khalatak yang jauh dari stasiun 

pirsawannya. Kemudian di tahun 1956 televisi mulai menyiarkan kampanye 

presiden Amerika Serikat. Sementara di negara-negara lain bermunculan badan-

badan siaran televisi, seperti di Prancis, Jerman, Belgia, Luxemburg, Italia, Denmark, 

Belanda.  Sejak tahun 1953 asia mulai mengejar ketertinggalan dalam bidang 

televisi yang dimulai oleh Jepang dan Philipina tahun 1953, Thailand di tahun 1955 

dan Indonesia serta RRC tahun 1962, disusul Singapura dan Malaysia tahun 1963. 

 

4. Era Komunikasi Interaktif 

Era ini dimulai tahun 1946 ketika ENIAC menemukan mainframe computer 

dengan 18.000 vacum tubes oleh Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat. 

Terintegrasinya komputer ke dalam jaringan komunikasi tersebut telah 

mewujudkan berbagai kemudahan baru dalam berkomunikasi, serta masih 

membuka kemungkinan untuk sekian banyak peluang baru di bidang ini. Dengan 

bantuan komputer maka bukan saja penyimpanan, pengolahan dan penelusuran 

informasi berlangsung cepat dan handal, tetapi pertukarannya pun dapat 

berlangsung ke mana saja dan di mana saja.  Suatu komputer modern yang serba 

guna terdiri dari sebuah unit pengolah sentral yang dihubungkan dengan kabel ke 

alat input dan output dan ke sistem penyimpanan data. Dalam kebanyakan sistem 

alat input merupakan terminal data yang mirip dengan komputer personal.  

Komputer sangat penting peranannya dalam perkembangan teknologi komunikasi. 

Kemampuan pengolahan informasi pada komputer menyebabkan batasan antara 

sistem komputer dengan sistem komunikasi hampir sulit ditentukan dengan persis. 

Perkembangan akhir dari teknologi komunikasi dewasa ini adalah fenomena 

perkawinan antara teknologi komputer dan telekomunikasi, yaitu internet.  Kajian 
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dalam bidang teknologi ini telah memposisikan internet sebagai media 

konvergensi. Konvergensi itu sendiri merupakan suatu keadaan menuju satu titik 

pertemuan atau memusat (KBBI, 2001), dalam artian internet sebagai integrasi 

teknologi komunikasi, yang menggabungkan media empires, gaya hidup baru, 

karir baru, mengubah peraturan, dan pergeseran isu-isu sosial-bahkan dalam cara 

dalam studi media massa.  Pada akhirnya, Internet mampu menampilkan teknologi 

media yang sebelumnya berkumpul bersama dalam dunia maya dan bisa diakses 

dari segala belahan dunia secara ‖real time‖. 

 

 Komputer 

Komputer yang ada dewasa ini merupakan suatu evolusi panjang dari 

penemuan-penemuan manusia sejah dahulu kala hingga saat ini berupa 

penemuan-penemuan alat mekanik maupun alat-alat elektronik (teknologis). 

Komputer dan perangkatnya merupakan komponen penting dari proses 

penghitungan dan penyimpanan data sejak pertama kali dibuat. Komputer telah 

berkembang dari satu peralatan mekanikal yang menggunakan vacum tube 

berubah kepada litar elektronik dalam waktu yang singkat. Sebagai sebuah alat 

pengolah data, dalam hal ini sebagai alat untuk menghitung dan menyimpan data, 

maka komputer dapat dikegorikan ke dalam 4 (empat) golongan besar, yakni  : 

 Peralatan Manual; Peralatan pengolahan data yang sangat sederhana, 

dan faktor terpenting dalam pemakaian alat menggunakan tangan 

manusia 

 Peralatan Mekanik; Peralatan yang sudah berbentuk mekanik yang 

digerakkan dengan tangan secara manual 

 Peralatan Mekanik Elektronik; Peralatan mekanik yang digerakkan oleh 

secara otomatis oleh motor elektronik 

 Peralatan Elektronik; Peralatan yang bekerja secara elektronis. 

Sejarah per-komputer-an memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia.  Selama dua dekade terakhir telah banyak terjadi sesuatu yang 

menggemparkan dari sejarah komputer elektronik, salahsatunya penemuan 

komputer oleh John V. Atanasoff (1942) yang dicatat sebagai salah satu peristiwa 

terpenting dalam sejarah perkembangan komputer elektronik.  Namun, semua 

tidak terjadi begitu saja, ada beberapa penemuan dan peristiwa pada masa 
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sebelumnya yang mendasari itu semua. Berdasarkan perkembangan teknologi 

komputer, maka perkembangan komputer dapat dibagi ke dalam 2 (dua) fase, 

yakni :  

 

1) Fase Pra-1940 

Sejak dulu, proses pengolahan data telah dilakukan oleh manusia. 

Karenanya, manusia menemukan alat-alat mekanik dan elektronik untuk 

membantu aktivitasnya dalam penghitungan dan pengolahan data agar 

memeroleh hasil yang lebih cepat. Komputer yang ditemui saat ini adalah suatu 

evolusi panjang dari penemuan-penemuan manusia sejak dulu berupa alat 

mekanik maupun elektronik.  Saat ini, komputer dan piranti pendukungnya telah 

masuk dalam setiap aspek kehidupan manusia. Komputer yang ada sekarang 

memiliki kemampuan yang lebih dari sekedar perhitungan matematik biasa, seperti 

sistem komputer di kassa supermarket yang mampu membaca kode barang 

belanjaan, atau sentral telepon yang menangani jutaan panggilan, jaringan 

komputer dan internet yang menghubungkan berbagai tempat di dunia.  

Pada fase sebelum tahun 1940 fungsi komputer masih terbatas sebagai alat 

hitung tradisional atau sebagai kalkulator mekanik.  Hal ini ditandai oleh 

penemuan Blaise Pascal (1623-1662), yang pada tahun 1642, ia pada waktu itu 

berumur 18 tahun berhasil menemukan apa yang ia sebut sebagai kalkulator roda 

numerik (numerical wheel calculator). Alat ini merupakan alat penghitung bilangan 

berbasis sepuluh. Kelemahan alat ini adalah hanya terbatas untuk melakukan 

penjumlahan. Tahun 1694, seorang matematikawan dan filsuf Jerman, Gottfred 

Wilhem von Leibniz (1646-1716) memperbaiki Pascaline dengan membuat mesin 

yang dapat mengalikan. Barulah pada tahun 1820, kalkulator mekanik mulai 

populer. Charles Xavier Thomas de Colmar menemukan mesin yang dapat 

melakukan empat fungsi aritmatik dasar. Kalkulator mekanik Colmar, arithometer, 

dan dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 

Pada tahun 1822 Babbage, menemukan suatu mesin untuk melakukan 

perhitungan persamaan differensil. Mesin tersebut dinamakan Mesin Differensial.  

Babbage terinspirasi untuk memulai membuat komputer general-purpose yang 

pertama, yang disebut Analytical Engine. Alat tersebut menggambarkan elemen 

dasar dari sebuah komputer modern dan juga mengungkapkan sebuah konsep 
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penting. Terdiri dari 50.000 komponen, desain dasar dari Analytical Engine 

menggunakan kartu-kartu perforasi (berlubang-lubang) yang berisi instruksi 

operasi bagi mesin tersebut. Pada 1889, Herman Hollerith (1860-1929) 

menerapkan prinsip kartu perforasi untuk penghitungan. 

Setelah alat demi alat hitung ditemukan sebagai gerbang menuju 

penemuan komputer yang evolusioner, sejumlah alat hitung yang lebih canggih 

pun terus bermunculan, berikut sejumlah peralatan yang telah digunakan sebagai 

alat hitung sebelum ditemukannya komputer, di antaranya : 

1. Abacus. Muncul sekitar 5000 tahun yang lalu di Asia kecil dan masih 

digunakan di beberapa tempat hingga saat ini, dapat dianggap sebagai 

awal mula mesin komputasi. Alat ini memungkinkan penggunanya untuk 

melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada 

sebuh rak. Para pedagang di masa itu menggunakan abacus untuk 

menghitung transaksi perdagangan. Seiring dengan munculnya pensil 

dan kertas, terutama di Eropa, Abacus kehilangan popularitasnya. 

2. Kalkulator Roda Numerik. Setelah hampir 12 abad, muncul penemuan 

lain dalam hal mesin komputasi. Pada tahun 1642, Blaise Pascal (1623-

1662), yang pada waktu itu berumur 18 tahun, menemukan apa yang ia 

sebut sebagai kalkulator roda numerik (numerical wheel calculator) 

untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak. Kotak persegi 

kuningan ini yang dinamakan Pascaline, menggunakan delapan roda 

putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga delapan digit. Alat 

ini merupakan alat penghitung bilangan berbasis sepuluh. Kelemahan 

alat ini adalah hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan. 

3. Kalkulator Roda Numerik 2.  Tahun 1694, seorang matematikawan dan 

filsuf Jerman, Gottfred Wilhem von Leibniz (1646-1716) memperbaiki 

Pascaline dengan membuat mesin yang dapat mengalikan. Sama seperti 

pendahulunya, alat mekanik ini bekerja dengan menggunakan roda-roda 

geriginya. Dengan mempelajari catatan dan gambar-gambar yang 

dibuat oleh Pascal, Leibniz berhasil menyempurnakan alat temuannya 

tersebut. 

4. Kalkulator Mekanik. Charles Xavier Thomas de Colmar menemukan 

mesin yang dapat melakukan empat fungsi aritmatik dasar.  Kalkulator 
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mekanik Colmar, arithometer, mempresentasikan pendekatan yang lebih 

praktis dalam kalkulasi karena alat tersebut dapat melakukan empat 

aktivitas aritmatika, yakni, penjumlahan, pengurangan, perkalian, 

pembagian. Dengan kemampuannya, arithometer banyak dipergunakan 

hingga pada masa Perang Dunia I. Bersama-sama dengan Pascal dan 

Leibniz, Colmar membantu membangun era komputasi mekanikal. 

Awal mula komputer yang sebenarnya dibentuk oleh seorang professor 

matematika Inggris, Charles Babbage (1791-1871). Tahun 1812, Babbage 

memperhatikan kesesuaian alam antara mesin mekanik dan matematika: mesin 

mekanik sangat baik dalam mengerjakan tugas yang sama berulangkali tanpa 

kesalahan; sedang matematika membutuhkan repetisi sederhana dari suatu 

langkah-langkah tertentu. Masalah tersebut kemudian berkembang hingga 

menempatkan mesin mekanik sebagai alat untuk menjawab kebutuhan mekanik. 

Usaha Babbage yang pertama untuk menjawab masalah ini muncul pada tahun 

1822 ketika ia mengusulkan suatu mesin untuk melakukan perhitungan persamaan 

differensil. Mesin tersebut dinamakan Mesin Differensial. Dengan menggunakan 

tenaga uap, mesin tersebut dapat menyimpan program dan dapat melakukan 

kalkulasi serta mencetak hasilnya secara otomatis. 

Setelah bekerja dengan Mesin Differensial selama sepuluh tahun, Babbage 

kemudian mulai membuat komputer general-purpose yang pertama, yang disebut 

Analytical Engine. Asisten Babbage, Augusta Ada King (1815-1842) memiliki peran 

penting dalam pembuatan mesin ini. Ia membantu merevisi rencana, mencari 

pendanaan dari pemerintah Inggris, dan mengkomunikasikan spesifikasi Anlytical 

Engine ke publik. Selain itu, pemahaman Augusta yang baik tentang mesin ini 

memungkinkannya membuat instruksi untuk dimasukkan ke dalam mesin. Pada 

tahun 1980, Departemen Pertahanan Amerika Serikat menamakan sebuah bahasa 

pemrograman dengan nama ADA sebagai penghormatan kepadanya. 

Pada 1889, Herman Hollerith (1860-1929) juga menerapkan prinsip kartu 

perforasi untuk melakukan penghitungan. Tugas pertamanya adalah menemukan 

cara yang lebih cepat untuk melakukan perhitungan bagi Biro Sensus Amerika 

Serikat.  Sensus sebelumnya yang dilakukan di tahun 1880 membutuhkan waktu 

tujuh tahun untuk menyelesaikan perhitungan. Dengan berkembangnya populasi, 

Biro tersebut memperkirakan bahwa dibutuhkan waktu sepuluh tahun untuk 
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menyelesaikan perhitungan sensus. Pada masa berikutnya, beberapa insinyur 

membuat penemuan baru lainnya. Vannevar Bush (1890-1974) membuat sebuah 

kalkulator untuk menyelesaikan persamaan differensial di tahun 1931. Mesin 

tersebut dapat menyelesaikan persamaan differensial kompleks yang selama ini 

dianggap rumit oleh kalangan akademisi. Mesin itu sangat besar dan berat karena 

ratusan gerigi dan poros yang dibutuhkan untuk melakukan perhitungan.  

Pada tahun 1903, John V. Atanasoff dan Clifford Berry membuat sebuah 

perangkat komputer elektrik yang menerapkan aljabar Boolean pada sirkuit 

elektrik. Pendekatan ini didasarkan pada hasil kerja George Boole (1815-1864) 

berupa sistem biner aljabar, yang menyatakan, setiap persamaan matematik dapat 

dinyatakan sebagai benar atau salah. Dengan mengaplikasikan kondisi benar atau 

salah ke dalam sirkuit listrik dalam bentuk terhubung-terputus, mereka membuat 

komputer elektrik pertama di tahun 1940. Namun proyeknya terhenti masalah 

dana. 

 

2) Fase Pasca 1940 

Perkembangan komputer setelah tahun 1940 dibagi ke dalam 5 (lima) 

generasi, antara lain : 

 

 Komputer Generasi I (1940 s.d 1959) 

Dengan terjadinya Perang Dunia Kedua, negara-negara yang terlibat dalam 

perang tersebut berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploit potensi 

strategis yang dimiliki komputer. Hal ini meningkatkan pendanaan pengembangan 

komputer serta mempercepat kemajuan teknik komputer. Pada tahun 1941, 

Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman membangun sebuah komputer, Z3, untuk 

mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Pihak sekutu juga membuat 

kemajuan lain dalam pengembangan kekuatan komputer. Tahun 1943, pihak 

Inggris menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan Colossus 

untuk memecahkan kode-rahasia yang digunakan Jerman.  Dampak pembuatan 

Colossus tidak terlalu mempengaruhi perkembangan industri komputer 

dikarenakan dua alasan. Pertama, colossus bukan merupakan komputer serbaguna 

(general-purpose computer), ia hanya didesain untuk memecahkan kode rahasia.  

Kedua, keberadaannya dijaga kerahasiaannya hingga satu dekade usai perang 
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berakhir. Howard H. Aiken (1900-1973), seorang insinyur Harvard yang bekerja 

dengan IBM, berhasil memproduksi kalkulator elektronik untuk US Navy. Kalkulator 

tersebut berukuran panjang setengah lapangan bola kaki.  

Perkembangan komputer lain pada masa kini adalah Electronic Numerical 

Integrator and Computer (ENIAC), yang dibuat oleh kerjasama antara pemerintah 

Amerika Serikat dan University of Pennsylvania. Terdiri dari tabung vakum dan 

resistor. Komputer ini dirancang oleh John Presper Eckert (1919-1995) dn John W. 

Mauchly (1907-1980), ENIAC merupakan komputer serbaguna (general purpose 

computer) yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan Mark I. Pada 

pertengahan 1940-an, John von Neumann (1903-1957) membangun konsep 

desain komputer yang hingga 40 tahun mendatang masih dipakai dalam teknik 

komputer. Ia mendesain Electronic Discrete Variable Automatic Computer (EDVAC) 

tahun 1945 dengan sebuah memori untuk menampung baik program ataupun 

data. Teknik ini memungkinkan komputer berhenti pada suatu saat dan kemudian 

melanjutkan pekerjaannya kembali. Kunci utama arsitektur von Neumann adalah 

unit pemrosesan sentral (CPU), yang memungkinkan seluruh fungsi komputer 

untuk dikoordinasikan melalui satu sumber tunggal.  

Tahun 1951, UNIVAC I (Universal Automatic Computer I) yang dibuat oleh 

Remington Rand, menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan 

model arsitektur von Neumann tersebut. Komputer Generasi pertama 

dikarakteristik dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk 

suatu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program kode-biner yang berbeda 

yang disebut ―bahasa mesin‖ (machine language). Hal ini menyebabkan komputer 

sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Komputer generasi pertama 

ini menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Ia 

menjadi cepat panas dan mudah terbakar, oleh karena itu, beribu-ribu tabung 

vakum diperlukan untuk menjalankan operasi keseluruhan komputer tersebut. Ia 

juga memerlukan banyak tenaga elektrik yang menyebabkan gangguan elektrik di 

kawasan sekitarnya. Komputer generasi pertama ini 100 persen memiliki 

karakteristik elektronik sehingga dapat membantu para ahli dalam menyelesaikan 

masalah perhitungan dengan cepat dan tepat.  Untuk lebih jelasnya, berikut 

sejumlah komputer pada generasi pertama : 
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 ENIAC Computer. Komputer Electronic Numerical Integrator And 

Calculator ini dirancang Dr. John Mauchly dan Presper Eckert pada tahun 

1946.  Komputer generasi ini sudah mulai menyimpan data yang dikenal 

sebagai konsep penyimpanan data (stored program concept) yang 

dikemukakan oleh John Von Neuman. 

 EDSAC Computer. EDSAC (Electonic Delay Storage Automatic Calculator) 

memperkenalkan penggunaan raksa (merkuri) dalam tabung untuk 

menyimpan data. 

 EDVAC Computer. Penggunaan tabung vakum juga telah dikurangi di 

dalam perancangan komputer EDVAC (Electronic Discrete Variable 

Automatic Computer) di mana proses perhitungan menjadi lebih cepat 

dibandingkan ENIAC. 

 UNIVAC 1 Computer. Pada tahun 1951 Dr Mauchly dan Eckert 

menciptakan UNIVAC 1 (Universal Automatic Calculator) komputer 

pertama yang digunakan untuk memproses data perdagangan. 

 

 Komputer Generasi II (1959 s.d 1964) 

Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi 

perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, 

radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis.  

Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Penemuan 

lain yang berupa pengembangan memori inti-magnetik membantu 

pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat 

diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Mesin pertama 

yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah super komputer. 

IBM membuat superkomputer bernama Stretch, dan Sprery-Rand membuat 

komputer bernama LARC. Komputer-komputer ini yang dikembangkan untuk 

laboratorium energi atom, dapat menangani data dalam jumlah yang besar.  Mesin 

tersebut sangat mahal dan cenderung terlalu kompleks untuk kebutuhan 

komputasi bisnis, sehingga membatasi kepopulerannya.  Hanya ada dua LARC 

yang pernah dipasang dan digunakan, satu di Lawrence Radiation Labs di 

Livermore, California, dan yang lainnya di US Navy Research and Development 

Center di Washington D.C. Komputer generasi kedua Menggantikan bahasa mesin 
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dengan bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa yang menggunakan 

singkatan-singakatan untuk menggantikan kode biner. Pada awal 1960-an, mulai 

bermunculan computer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, di universitas, 

dan di pemerintahan. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan 

komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga memiliki 

komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini: 

printer, penyimpanan dalam disket, memory, sistem operasi, dan program.  Berikut 

komputer yang berkembang pada generasi kedua : 

1. Komputer Dec Pdp-8. Salah satu contoh penting komputer pada masa 

ini adalah IBM 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri. Pada 

tahun 1965, hampir seluruh bisnis-bisnis besar menggunakan komputer 

generasi kedua untuk memproses informasi keuangan. Program yang 

tersimpan di dalam komputer dan bahasa pemrograman yang ada di 

dalamnya memberikan fleksibilitas kepada komputer. Fleksibilitas ini 

meningkatkan kinerja dengan harga yang pantas bagi penggunaan 

bisnis. Dengan konsep ini, computer dapat mencetak faktur pembelian 

konsumen dan kemudian menjalankan desain produk atau menghitung 

daftar gaji.  

 Beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu. 

Bahasa pemrograman Common Business-Oriented Language (COBOL) 

dan Formula Translator (FORTRAN) mulai umum digunakan. Bahasa 

pemrograman ini menggantikan kode mesin yang rumit dengan kata-

kata, kalimat, dan formula matematika. Hal ini memudahkan seseorang 

untuk memprogram dan mengatur komputer. Berbagai macam karir 

baru bermunculan (programmer, analyst, dan ahli sistem komputer). 

Industri piranti lunak juga mulai bermunculan dan berkembang pada 

masa komputer generasi kedua. 

 

 Komputer Generasi III (1964 s.d 1980) 

Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tube vakum, namun 

transistor menghasilkan panas yang cukup besar, yang dapat berpotensi merusak 

bagian internal komputer.  Karenanya, Jack Kilby, seorang insinyur di Texas 

Instrument, mengembangkan sirkuit terintegrasi di tahun 1958. IC 



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

mengkombinasikan tiga komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil 

yang terbuat dari pasir kuarsa. Pada ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih 

banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut 

semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil ukurannya karena 

komponen berupa chip.  

Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem 

operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang 

berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan 

mengkoordinasi memori komputer. Konsep semakin kecil dan semakin murah dari 

transistor, akhirnya memacu orang untuk terus melakukan pelbagai penelitian. 

Ribuan transistor akhirnya berhasil digabung dalam satu bentuk yang sangat kecil. 

Secuil silicium yang mempunyai ukuran beberapa milimeter berhasil diciptakan, 

dan inilah yang disebut sebagai Integrated Circuit atau IC-Chip yang merupakan 

ciri khas komputer generasi ketiga. Contoh komputer generasi ini, Apple Computer 

dan TRS Model 80 dan IBM S/360. 

 

 Komputer Generasi IV (1980 s/d Sekarang) 

Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, yakni mengecilkan 

ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration (LSI) 

dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very 

Large Scale Integration (VLSI) memuat ribuan komponen dalam sebuah chip 

tunggal. Ultra-Large Scale Integration (ULSI) meningkatkan jumlah tersebut 

menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen 

dalam suatu keping yang berukuran setengah keping uang logam mendorong 

turunnya harga dan ukuran komputer. Hal tersebut juga meningkatkan daya kerja, 

efisiensi dan keterandalan komputer.  

Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC 

dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer (central processing 

unit, memori, dan kendali input/output) dalam sebuah chip yang sangat kecil. 

Sebelumnya, IC dibuat untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang spesifik. 

Sekarang, sebuah mikroprosesor dapat diproduksi dan kemudian diprogram untuk 

memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Tidak lama kemudian, setiap 
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perangkat rumah tangga seperti microwave oven, televisi, dan mobil dengan 

electronic fuel injection dilengkapi dengan mikroprosesor. 

Perkembangan yang demikian memungkinkan orang-orang biasa untuk 

menggunakan komputer biasa. Komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-

perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Pada pertengahan tahun 1970-an, 

perakit komputer menawarkan produk komputer mereka ke masyarakat umum. 

Komputer-komputer ini, yang disebut minikomputer, dijual dengan paket piranti 

lunak yang mudah digunakan oleh kalangan awam. Piranti lunak yang paling 

populer pada saat itu adalah program word processing dan spreadsheet. Pada 

awal 1980-an, video game seperti Atari 2600 menarik perhatian konsumen pada 

komputer rumahan yang lebih canggih dan dapat diprogram. 

Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan Personal Computer 

(PC) untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah.  Jumlah PC yang digunakan 

melonjak dari 2 juta unit (1981) menjadi 5,5 juta unit (1982).  Sepuluh tahun 

kemudian, 65 juta PC digunakan. Komputer melanjutkan evolusinya menuju ukuran 

yang lebih kecil, dari komputer yang berada di atas meja menjadi komputer yang 

dapat dimasukkan ke dalam tas (laptop), atau bahkan komputer yang dapat 

digenggam (palmtop). IBM PC bersaing dengan Apple Macintosh dalam 

memperebutkan pasar komputer. Apple Macintosh menjadi terkenal karena 

mempopulerkan sistem grafis pada komputernya, sementara saingannya masih 

menggunakan komputer berbasis teks. Macintosh juga mempopulerkan 

penggunaan piranti mouse. Pada masa sekarang, dikenal perjalanan IBM 

compatible dengan pemakaian CPU: IBM PC/486, Pentium, Pentium II, Pentium III, 

Pentium IV (Serial dari CPU buatan Intel). Juga kita kenal AMD k6, Athlon, dsb. Ini 

semua masuk dalam golongan komputer generasi keempat. 

Seiring dengan menjamurnya penggunaan komputer di tempat kerja, cara-

cara baru untuk menggali potensial terus dikembangkan. Seiring dengan 

bertambah kuatnya suatu komputer kecil, komputer-komputer tersebut dapat 

dihubungkan secara bersamaan dalam suatu jaringan untuk saling berbagi 

memori, piranti lunak, informasi, dan juga untuk dapat saling berkomunikasi satu 

dengan yang lainnya. Komputer jaringan memungkinkan komputer tunggal untuk 

membentuk kerjasama elektronik untuk menyelesaikan suatu proses tugas. 
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Dengan menggunakan perkabelan langsung (disebut juga local area network, 

LAN), atau kabel telepon, jaringan ini dapat berkembang menjadi sangat besar. 

 

 Komputer Generasi V (Masa Depan) 

Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin 

memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa 

yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel, yang akan menggantikan 

model non Neumann. Model non Neumann akan digantikan dengan sistem yang 

mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. 

Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran 

elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat 

kecepatan informasi. 

Jepang adalah negara yang terkenal dalam sosialisasi jargon dan proyek 

komputer generasi kelima. Lembaga ICOT (Institute for new Computer Technology) 

juga dibentuk untuk merealisasikannya.  Banyak kabar yang menyebut proyek ini 

gagal, namun informasi lain menyebut, keberhasilan proyek komputer generasi 

kelima ini akan membawa perubahan baru paradigma komputerisasi di dunia.  

Komputer elektronik sudah meningkatkan dengan nilai yang tidak masuk akal. 

Sekarang ini komputer desktop memiliki kekuatan lebih dari pada komputer 

generasi pertama yang mengisi setiap ruangan. Biaya perangkat keras komputer 

terus menurun sebagai terobosan komputer dalam kelanjutan fabrikasi komponen. 

Pengguna telah kelimpahan komputer yang berbeda-beda untuk dipilih.  

 

 Dampak Buruk Komputer 

Teknologi media komunikasi yang semakin berkembang memang telah 

memberikan segudang kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia.  

Manusia tidak perlu lagi membuang waktu, biaya dan tenaga yang besar hanya 

untuk berkomunikasi dengan orang lain dimanapun mereka berada. Pun halnya 

dengan teknologi computer, pada prinsipnya teknologi ini berkembang untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia agar dalam kehidupannya dapat 

lebih mudah berkomunikasi ataupun melakukan sesuatu.  Namun dari segala efek 

positif yang diterima oleh manusia, ternyata terdapat pula berbagai efek 
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negatifnya, baik secara fisik maupun mental dan di antaranya adalah dampak 

sosial dan psikologis yang ditimbulkan, antara lain : 

 

1. Addiction  

Komputer yang hadir dewasa ini dapat memberikan dampak addiction atau 

ketergantungan. Pasalnya, media komputer memiliki kualitas atraktif yang dapat 

merespon segala stimulus yang diberikan oleh penggunanya.  Namun, karena 

terlalu atraktifnya, membuat penggunanya seakan-akan menemukan dunianya 

sendiri yang membuatnya merasa nyaman dan tidak mau melepaskannya. 

Ketergantungan ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk terus-menerus 

menggunakan komputer layaknya orang yang mengidap ketagihan narkotika.  

Komputer beserta fitur yang ditawarkannya secara tidak sengaja membentuk 

komputer menjadi seperti obat yang harus diminum dan jika tidak diminum akan 

menimbulkan rasa sakit tersendiri yang dialami para penggunanya. Rasa ketagihan 

yang membuat orang terus menerus menggunakan komputer ini menurut para 

ahli merupakan indikasi dari pembentukan kebiasaan media. Dampak terburuknya 

adalah, adiksi ini dapat menghancurkan kehidupan manusia, dimana kehidupan 

seseorang dapat hancur karena ketergantungannya terhadap komputer. 

 

2. Violence and Gore 

Tanpa disadari perangkat komputer ternyata dapat ―menghadirkan‖ 

kekejaman dan kesadisan.  Dampak tersebut dapat ditimbulkan computer saat 

terkoneksi dengan internet atau berasal dari materi permainan (game) komputer 

yang mengandung unsur kekerasan tersebut. Studi eksperimental menunjukkan, 

terdapat korelasi integratif antara bermain permainan komputer dengan tingkat 

kejahatan di kalangan anak muda, khususnya permainan komputer yang banyak 

memuat unsur kekerasan dan pembunuhan.  Bahkan sebuah penelitian merilis 

hasil risetnya yang menunjukkan, games yang dimainkan dengan perangkat 

komputer memiliki sifat menghancurkan yang lebih besar dibandingkan kekerasan 

yang ada di televisi ataupun kekerasan dalam kehidupan nyata sekalipun. Hal ini 

terjadi terutama pada anak-anak, yang akan menyebabkan mereka memiliki 

kekurangan sensitivitas terhadap sesamanya, memicu munculnya perilaku-perilaku 
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agresif dan sadistis pada dirinya, serta dapat mengakibatkan dorongan kepada 

anak untuk bertindak kriminal seperti yang dilihatnya. 

 

3. Pornografi 

Karena memiliki kapasitas penyimpanan data yang sangat besar, baik itu 

data jenis gambar (jpeg), dokumen (doc) maupun film (avi, mpeg, dat), maka 

perangkat komputer menjadi tempat yang ―aman‖ untuk menyimpan konten-

konten yang berbau pornografi.  Data-data porno tersebut tentunya dapat 

tersimpan rapi dalam file-file maupun folder-folder komputer si-empunya dengan 

berbagai ―pengaman‖ yang tidak sembarang orang dapat membukanya.  

Akibatnya, pengguna komputer akan dengan leluasa mengekplorasi konten-

konten mesum tersebut, seperti gambar-gambar telanjang, cerita-cerita mesum, 

dan film-film porno. Karenanya, untuk meminimalisir penyalahgunaan computer 

tersebut, terutama bagi anak-anak, pihak orangtua sebaiknya menempatkan 

perangkat komputer tersebut di ―area publik‖ seperti di ruang tengah atau ruang 

keluarga, bukan ditempatkan di tempat-tempat privasinya, seperti di kamar si 

anak.  

 

4. Anti Social Behavior 

Salah satu dampak yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan komputer 

adalah antisocial behavior.  Dimana pengguna komputer tidak lagi peduli terhadap 

lingkungan sosialnya dan cenderung mengutamakan computer dalam 

kehidupannya sehari-hari.  Selain itu, pengguna komputer juga menjadi tidak 

peduli terhadap apa yang terjadi disekitarnya, satu-satunya yang dapat menarik 

perhatiannya hanyalah komputernya saja. Mereka pun akan menjadi lebih jarang 

berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya, sehingga kemampuan interpersonal 

dan emosionalnya tidak berkembang secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian 

Stonford Institution for The Quantitative of Society yang pernah dirilis Surat Kabar 

Suara Pembaharuan (2001) menyimpulkan, semakin sering seseorang 

menggunakan internet (komputer), maka semakin kurang kontaknya dengan 

lingkungan sekitarLama kelamaan, seseorang akan sulit menjalin komunikasi dan 

membangun relasi dengan orang-orang disekitarnya. Bila hal tersebut tidak segera 

ditanggulangi akan menumbulkan dampak yang sangat buruk, dimana manusia 
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lama-kelamaan akan sangat individualis dan tidak akan ada lagi interaksi ataupun 

sosialisasi di antaranya mereka. 

 

5. Computer Anxiety  

Merupakan kecemasan atau ketakutan terhadap computer.  Dampak ini 

menerpa hampir sepertiga populasi pengguna dewasa komputer.  Beberapa akibat 

dari kasus yang paling menakutkan yang dirasakan terhadap komputer adalah 

mual-mual, vertigo, dan keringat yang bercucuran. Penyebab ketakutan ini banyak 

faktornya, namun salah satunya adalah ketakutan akan mendapatkan ―bencana‖ 

karena telah salah mengoperasikan komputer.  Dalam hal ini, ketakutan mereka 

dihubungkan dengan tingkat privasi yang dapat ditembus karena kesalahan 

mereka menekan tombol, misalnya saja menekan gambar spam yang ada dalam 

internet. Penyebab lainnya adalah perasaan lepas kendali yang dirasakan orang-

orang non teknis atau tidak memilki kemampuan teknis pada komputer ketika 

dihadapkan pada sistem teknis yang kompleks dan menyulitkan. Biasanya 

ketakutan tergadap komputer ini dialami oleh para pengguna komputer yang 

memiliki kemmapuan terbatas. 

 

 Internet 

Internet merupakan jaringan komputer yang saling terhubung ke seluruh 

dunia tanpa mengenal batas teritorial, hukum dan budaya.  Secara fisik, internet 

dapat dianalogikan sebagai jaring laba-laba (The Web) yang menyelimuti bola 

dunia dan terdiri dari titik-titik (node) yang saling berhubungan. Node dimaksud 

adalah komputer, jaringan lokal atau peralatan komunikasi, sedangkan garis 

penghubung antar simpul disebut sebagai tulang punggung (backbone) yaitu 

media komunikasi terestrial (kabel, serat optik, microwave, radio link) maupun 

satelit. Node terdiri dari pusat informasi dan database, peralatan komputer dan 

perangkat interkoneksi jaringan serta peralatan yang dipakai pengguna untuk 

mencari, menempatkan dan bertukar informasi melalui jaringan Internet tersebut.  

Walaupun secara fisik Internet merupakan interkoneksi antar jaringan 

komputer, namun secara umum Internet harus dipandang sebagai sumber daya 

informasi.  Isi Internet adalah informasi, dapat dibayangkan sebagai suatu 

database atau perpustakaan multimedia yang sangat besar dan lengkap.  Bahkan 
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Internet dipandang sebagai dunia dalam bentuk lain (maya) karena hampir seluruh 

aspek kehidupan di dunia nyata ada di Internet, seperti bisnis, hiburan, olahraga, 

politik, seni, hobi dan sebagainya. 

 

 Sejarah Internet 

 Pada awalnya Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh 

Departemen Pertahanan Amerika Serikat di tahun 1969, melalui proyek ARPA yang 

disebut ARPANET (Advanced Research Project Agency Network), di mana mereka 

mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang 

berbasis UNIX, kita bisa melakukan komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga 

jauhnya melalui saluran telepon. Proyek ARPANET merancang bentuk jaringan, 

kehandalan, seberapa besar informasi dapat dipindahkan, dan akhirnya semua 

standar yang ditentukan menjadi cikal bakal pembangunan protokol baru, yakni 

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Tujuan awal 

dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu Departemen 

Pertahanan Amerika Serikat (US Department of Defense) membuat sistem jaringan 

komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital 

untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari 

terjadinya informasi terpusat, yang apabila terjadi perang dapat mudah 

dihancurkan.  

Pada mulanya ARPANET hanya menghubungkan 3 situs saja yaitu Stanford 

Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah, di 

mana mereka membentuk satu jaringan terpadu di tahun 1969, dan secara umum 

ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972.  Tidak lama kemudian proyek 

ini berkembang pesat di seluruh daerah, dan semua universitas di negara tersebut 

ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Oleh 

sebab itu ARPANET dipecah manjadi dua, yaitu "MILNET" untuk keperluan militer 

dan "ARPANET" baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer seperti, 

universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama 

DARPA Internet, yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Sesudahnya, 

internet mulai digunakan untuk kepentingan akademis dengan menghubungkan 

beberapa perguruan tinggi, masing-masing UCLA, University of California at Santa 

Barbara , University of Utah , dan Stanford Research Institute.  Ini disusul dengan 
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dibukanya layanan Usenet dan Bitnet yang memungkinkan internet diakses melalui 

sarana komputer pribadi atau personal computer (PC). 

Setelah itu, protokol standar TCP/IP mulai diperkenalkan pada tahun 1982, 

disusul dengan penggunaan sistem DNS (Domain Name Service) pada 1984, 

kemudian di tahun 1986 lahir National Science Foundation Network (NSFNET), 

yang menghubungkan para periset di seluruh negeri dengan 5 buah pusat super 

komputer.  Jaringan ini kemudian berkembang untuk menghubungkan berbagai 

jaringan akademis lainnya yang terdiri atas universitas dan konsorsium riset. 

NSFNET kemudian mulai menggantikan ARPANET sebagai jaringan riset utama di 

Amerika hingga pada bulan Maret 1990 ARPANET secara resmi dibubarkan. Pada 

saat NSFNET dibangun, berbagai jaringan internasional didirikan dan dihubungkan 

ke NSFNET. Australia, negara-negara Skandinavia, Inggris, Perancis, jerman, Kanada 

dan Jepang segera bergabung ke dalam jaringan ini.  

Pada awalnya, internet hanya menawarkan layanan berbasis teks, meliputi 

remote access, email/messaging, maupun diskusi melalui newsgroup (Usenet).  

Layanan berbasis grafis seperti World Wide Web (WWW) saat itu belum ada, yang 

ada hanyalah layanan yang disebut Gopher yang dalam beberapa hal mirip seperti 

web yang dikenal sekarang ini, kecuali sistem kerjanya yang masih berbasis teks. 

Kemajuan yang sangat signifikan baru dicapai pada tahun 1990 ketika World Wide 

Web  mulai dikembangkan oleh CERN, sebuah Laboratorium Fisika Partikel yang 

berbasis di Swiss berdasarkan proposal yang dibuat oleh Tim Berners-Lee.  Namun 

demikian, WWW browser secara resmi baru bisa dipublikasikan dua tahun 

kemudian, tepatnya pada tahun 1992 dengan nama ‖Viola‖. Viola diluncurkan oleh 

Pei Wei dan didistribusikan bersama CERN WWW.  

Web browser yang pertama ini masih sangat sederhana, tidak secanggih 

browser modern yang ada digunakan sekarang ini.  Terobosan berarti lainnya 

terjadi pada tahun 1993 ketika InterNIC didirikan untuk menjalankan layanan 

pendaftaran domain.  Bersamaan dengan itu, Gedung Putih (White House) mulai 

online di Internet dan pemerintah Amerika Serikat meloloskan National 

Information Infrastructure Act. Sementara itu, penggunaan internet secara 

komersial dimulai pada 1994 yang dipelopori oleh perusahaan Pizza Hut.  

Sedangkan Internet Banking pertama kali diaplikasikan oleh First Virtual.  Setahun 
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kemudian, Compuserve, America Online, dan Prodigy mulai memberikan layanan 

akses ke Internet bagi masyarakat umum.  

 

 Penemu Internet 

Sejarah penemuan Internet itu bermula ketika di tahun 1989, Tim Berners-

Lee membuat proposal untuk proyek pembuatan hypertext secara global, yang 

nantinya bernama World Wide Web (WWW).  Sebagai sosok yang paling berjasa 

dalam menciptakan serta mengembangkan jaringan internet, Tim Berners-Lee 

disebut-sebut sebagai ―bapak‖ Internet dunia, bahkan ia dipandang sebagai 

penemu Internet.  Saat itu, lulusan terbaik Fakultas Fisika Queen‘s College, Oxford 

University, London itu sedang bekerja di sebuah kantor pendistribusian sistem data 

ilmiah CERN di Jenewa, Swiss. Ia memulai proyeknya pada bulan Oktober 1990. 

Setahun kemudian, WWW sudah bisa dijalankan di lingkungan CERN.  Pada musim 

panas tahun 1991, WWW resmi digunakan secara luas pada jaringan internet.  

Selama rentang tahun 1991 hingga 1993, Berners-Lee terus berupaya membuat 

web agar bisa tampil maksimal.  

Berners mulai membuat perancangan untuk halaman web sekaligus 

mengkoordinir masukan dari para pengguna internet. Ia juga tercatat sebagai 

orang pertama yang membuat browser, server, dan kunci protocol untuk internet.  

Hasil karyanya dalam membuat alamat URL, penggunaan HTTP, dan pengodean 

HTML terbukti berhasil dan menjadi kemajuan besar dalam perkembangan 

teknologi web.  Atas jasanya itu, Berners-Lee pun dianugerahi ―Millennium 

Techology Prize‖ di Helsinki, Finlandia, 15 Juni 2007.  Gelaran penganugerahan 

yang baru kali pertama diadakan itu juga memberikan hadiah sebesar US$ 1,2 juta 

(sekitar Rp 10,4 miliar) kepada dirinya.   

 

 Pengertian Internet 

Interconnected Network atau yang lebih populer dengan sebutan Internet 

adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-

komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Setiap komputer dan 

jaringan terhubung-secara langsung maupun tidak langsung ke beberapa jalur 

utama yang disebut internet backbone dan dibedakan satu dengan yang lainnya 

menggunakan unique name yang biasa disebut dengan alamat IP 32 bit. Contoh: 
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202.155.4.230. Komputer dan jaringan dengan berbagai platform yang mempunyai 

perbedaan dan ciri khas masing-masing (Unix, Linux, Windows, Mac, dll) bertukar 

informasi dengan sebuah protokol standar yang dikenal dengan nama TCP/IP 

(Transmission Control Protocol/Internet Protocol). TCP/IP tersusun atas 4 layer 

(network access, internet, host-to-host transport, dan application) yang masing-

masing memiliki protokolnya sendiri-sendiri. 

Menurut Lani Sidharta (1996), kendati secara fisik Internet adalah 

interkoneksi antar jaringan komputer namun secara umum Internet harus 

dipandang sebagai sumber daya informasi. Internet memiliki kontens informasi 

yang merupakan sebagai suatu database atau perpustakaan multimedia yang 

sangat besar dan lengkap.  Bahkan Internet dipandang sebagai dunia dalam 

bentuk lain (maya) karena hampir seluruh aspek kehidupan di dunia nyata ada di 

Internet seperti bisnis, hiburan, olahraga, politik dan lain sebagainya. Layanan 

internet meliputi komunikasi langsung (email, chat), diskusi (Usenet News, email, 

milis), sumber daya informasi yang terdistribusi (WWW, Gopher), remote login dan 

lalu lintas file (Telnet, FTP), serta aneka layanan lainnya.  

Jaringan yang membentuk internet bekerja berdasarkan suatu set protokol 

standar yang digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dan 

mengamati lalu lintas dalam jaringan. Protokol ini mengatur format data yang 

diijinkan, penanganan kesalahan (error handling), lalu lintas pesan, dan standar 

komunikasi lainnya. Protokol standar pada internet dikenal sebagai TCP/IP 

(Transmission Control Protocol/Internet Protocol).   Protokol ini memiliki 

kemampuan untuk bekerja diatas segala jenis komputer, tanpa terpengaruh oleh 

perbedaan perangkat keras maupun sistem operasi yang digunakan.  Sebuah 

sistem komputer yang terhubung secara langsung ke jaringan memiliki nama 

domain dan alamat IP (Internet Protocol) dalam bentuk numerik dengan format 

tertentu sebagai pengenal. Internet juga memiliki gateway ke jaringan dan layanan 

yang berbasis protokol lainnya. 

 

 Fungsi Internet 

  Internet berfungsi sebagai aspek komunikasi, penyedia informasi,dan 

fasilitas untuk promosi.Internet dapat menghubungkan kita dengan berbagai pihak 

di berbagai lokasi di seluruh dunia.Misalnya kita bisa kirim data atau surat dengan 
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berbagai pihak diseluruh dunia dengan menggunakan fasilitas Electronic mail (E-

mail). Selain fasilitas Electronic mail internet juga menyediakan fasilitas untuk 

ngobrol yang dalam internet disebut chatting.Kemampuan internet lainnya adalah 

Usenet ,yaitu forum yang disediakan bagi pengguna internet untuk berbagi 

informasi dan pemikiran mengenai suatu topik melalui buletin elektronik. Dengan 

menggunakan forum ini, pengguna dapat mengirim pesan mengenai topik 

bersangkutan dan menerima tanggapan dari pihak lain. Internet terhubung 

dengan ratusan katalog perpustakaan, sehingga penggunaannya dapat meneliti 

ribuan data base yang terbuka untuk umum melalui jaringan tersebut yang 

disediakan oleh perusahaan, pemerintah ataupun niralaba.   

Pengguna internet dapat mempergunakan informasi ini untuk berbagai 

keperluan bisnisnya, sehingga bisa mengetahui kondisi lingkungan termasuk 

pesaing dan perkembangan kepentingan para stakeholder. Beberapa metode atau 

alat untuk mengakses komputer dan mencari file yang dapat diterapkan melalui 

internet adalah gopher, archie, dan wide area information servers. Dalam dunia 

bisnis internet digunakan sebagai alat penghubung yang praktis untuk komunikasi 

antara perusahaan dengan pelanggan,tanpa harus memikirkan waktu dan lokasi. 

Sekarang ini banyak situs–situs yang melakukan penjualan barang dan jasa lewat 

internet, dan tentunya kalau ingin membeli harus pakai kartu kredit, jadi transaksi 

terjadi lewat internet. Kebanyakan orang di luar negeri seperti Amerika sering 

berbelanja produk atau barang lewat internet.Kalau dinegara kita masih jarang 

yang melakukan pembelian lewat internet yang ada penjualan,penyedia jasa dan 

penyedia informasi,apakah itu informasih tentang berita,informasi tentang 

pendidikan,atau lain- lainnya.  

 

 Koneksi Internet 

Untuk tersambung ke jaringan internet, pengguna atau user/netter harus 

menggunakan layanan khusus yang disebut ISP (Internet Service Provider).  Media 

yang umum digunakan adalah melalui saluran telepon (dikenal sebagai PPP, Point 

to Point Protocol). User/netter memanfaatkan komputer yang dilengkapi dengan 

modem (modultor and demodulator) untuk melakukan dialup ke server milik ISP.  

Begitu tersambung ke server ISP, komputer user/netter sudah siap digunakan 

untuk mengakses jaringan internet.  Pelanggan akan dibebani biaya pulsa telepon 
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plus layanan ISP yang jumlahnya bervariasi tergantung lamanya koneksi. Saluran 

telepon via modem bukan satu-satunya cara untuk tersambung ke layanan 

internet. Sambungan juga dapat dilakukan melalui saluran dedicated line seperti 

ISDN (Integrated System Digital Network) dan ADSL (Asymetric Digital Subscriber 

Line), maupun via satelit melalui VSAT (Very Small Aperture Terminal). Sayangnya, 

alternatif-alternatif mahal.  

Dewasa ini, saluran-saluran alternatif untuk akses internet yang lebih 

terjangkau masih terus dikembangkan. Diantara alternatif yang tersedia adalah 

melalui gelombang radio (radio modem), maupun lewat saluran TV kabel yang 

saat ini sedang marak. Alternatif lain yang saat ini sedang dikaji adalah dengan 

menumpangkan aliran data pada saluran kabel listrik PLN (dikenal dengan istilah 

PLC, Power Line Communication). Di Indonesia, teknologi ini sedang diujicobakan 

oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Jakarta, sementara di negara-negara maju 

konon sudah mulai dimasyarakatkan.   

Selain itu, internet juga dikembangkan untuk aplikasi wireless (tanpa kabel) 

melalui pemanfaatan telepon seluler. Operasionalisasinya menggunakan protokol 

WAP (Wireless Aplication Protocol).  WAP merupakan hasil kerjasama antar industri 

untuk membuat sebuah standar yang terbuka (open standard) yang berbasis pada 

standar Internet, dan beberapa protokol yang sudah dioptimasi untuk lingkungan 

wireless.  WAP bekerja dalam modus teks dengan kecepatan sekitar 9,6 kbps.  

Selain WAP, juga dikembangkan GPRS (General Packet Radio Service) sebagai 

salah satu standar komunikasi wireless. Dibandingkan dengan protokol WAP, GPRS 

memiliki kelebihan dalam kecepatannya yang dapat mencapai 115 kbps dan 

adanya dukungan aplikasi yang lebih luas, termasuk aplikasi grafis dan multimedia. 

 

 Aplikasi Internet 

Internet sebenarnya mengacu kepada istilah untuk menyebut sebuah 

jaringan, bukannya suatu aplikasi tertentu. Karenanya, internet tidaklah memiliki 

manfaat apa-apa tanpa adanya aplikasi yang sesuai. Internet menyediakan 

beragam aplikasi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan.  Setiap aplikasi 

berjalan diatas sebuah protokol tertentu.  Istilah "protokol" di internet mengacu 

pada satu set aturan yang mengatur bagaimana sebuah aplikasi berkomunikasi 

dalam suatu jaringan. Sedangkan software aplikasi yang berjalan di atas sebuah 
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protokol disebut sebagai aplikasi client.  Berikut sejumlah aplikasi atau fasilitas 

Internet yang dapat diakses oleh netters, antara lain :  

 

 World Wide Web (WWW) 

Dewasa ini, WWW atau yang sering disebut sebagai "web" merupakan 

aplikasi internet yang paling popular. Demikian populernya hingga banyak orang 

yang keliru mengidentikkan web dengan internet.  Secara teknis, web adalah 

sebuah sistem dimana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain 

yang tersimpan dalam sebuah internet webserver dipresentasikan dalam bentuk 

hypertext.  Informasi di web dalam bentuk teks umumnya ditulis dalam format 

HTML (Hypertext Markup Language). Informasi lainnya disajikan dalam bentuk 

grafis (GIF, JPG, PNG), suara (AU, WAV), dan objek multimedia lainnya (MIDI, 

Shockwave, Quicktime Movie, 3D World).  Web dapat diakses oleh perangkat lunak 

web client yang secara populer disebut sebagai browser.  Browser ini dapat 

membaca halaman-halaman web yang tersimpan dalam webserver melalui 

protokol yang disebut HTTP (Hypertext Transfer Protocol).   

Dewasa ini, tersedia beragam perangkat lunak browser.  Beberapa 

diantaranya cukup populer dan digunakan secara meluas, sebut saja Microsoft 

Internet Explorer, Mozilla, Opera, namun ada juga beberapa produk browser yang 

digunakan terbatas. Sebagai dokumen hypertext, dokumen-dokumen di web 

dapat memiliki link (sambungan) dengan dokumen lain, baik yang tersimpan 

dalam webserver yang sama maupun di webserver lainnya. Link tersebut 

memudahkan para pengakses web berpindah dari satu halaman ke halaman 

lainnya, dan "berkelana" dari satu server ke server lain. Kegiatan penelusuran 

halaman web ini biasa diistilahkan sebagai browsing, ada juga yang menyebutnya 

surfing (berselancar). Seiring dengan semakin berkembangnya jaringan internet di 

seluruh dunia, maka jumlah situs web yang tersedia juga semakin meningkat. 

Hingga saat ini, jumlah halaman web yang bisa diakses melalui internet telah 

mencapai angka miliaran. Untuk memudahkan penelusuran halaman web, 

terutama untuk menemukan halaman yang memuat topik-topik yang spesifik, 

maka para pengakses web dapat menggunakan suatu search engine (mesin 

pencari).  Penelusuran berdasarkan search engine dilakukan berdasarkan kata 

kunci (keyword) yang kemudian akan dicocokkan oleh search engine dengan 
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database (basis data) miliknya.  Dewasa ini, search engine yang sering digunakan 

antara lain, Google dan Yahoo.  Namun aja juga yang lainya, seperti Altavista.  

 

 E-mail (Electronic Mail) 

Email atau kalau dalam istilah Indonesia, surat elektronik, adalah aplikasi 

yang memungkinkan para pengguna internet untuk saling berkirim pesan melalui 

alamat elektronik di internet. Para pengguna email memilki sebuah mailbox (kotak 

surat) elektronik yang tersimpan dalam suatu mailserver. Suatu Mailbox memiliki 

sebuah alamat sebagai pengenal agar dapat berhubungan dengan mailbox 

lainnya, baik dalam bentuk penerimaan maupun pengiriman pesan. Pesan yang 

diterima akan ditampung dalam mailbox, selanjutnya pemilik mailbox sewaktu-

waktu dapat mengecek isinya, menjawab pesan, menghapus, atau menyunting dan 

mengirimkan pesan email. Layanan email dibagi dalam dua basis, yaitu email 

berbasis client dan email berbasis web. Bagi pengguna email berbasis client, 

aktifitas per-emailan dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak email 

client, misalnya Eudora atau Outlook Express. Perangkat lunak ini menyediakan 

fungsi-fungsi penyuntingan dan pembacaan email secara offline (tidak tersambung 

ke internet). Dengan demikian, biaya koneksi ke internet dapat dihemat. Koneksi 

hanya diperlukan untuk melakukan pengiriman (send) atau menerima (recieve) 

email dari mailbox. Sebaliknya, bagi pengguna email berbasis web, seluruh 

kegiatan per-emailan harus dilakukan melalui suatu situs web. Dengan demikian, 

untuk menggunakannya haruslah dalam keadaan online.  

Alamat email dari ISP (Internet Service Provider) umumnya berbasis client, 

sedangkan email berbasis web biasanya disediakan oleh penyelenggara layanan 

email gratis seperti Hotmail (www.hotmail.com) atau YahooMail (mail.yahoo.com). 

Beberapa pengguna email dapat membentuk kelompok tersendiri yang diwakili 

sebuah alamat email. Setiap email yang ditujukan ke alamat email kelompok akan 

secara otomatis diteruskan ke alamat email seluruh anggotanya.  Kelompok 

semacam ini disebut sebagai milis (mailing list).  Sebuah milis didirikan atas dasar 

kesamaan minat atau kepentingan dan biasanya dimanfaatkan untuk keperluan 

diskusi atau pertukaran informasi diantara para anggotanya. Saat ini, salah satu 

server milis yang cukup banyak digunakan adalah Yahoogroups.  
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Pada mulanya sistem email hanya dapat digunakan untuk mengirim 

informasi dalam bentuk teks standar (dikenal sebagai ASCII (American Standard 

Code for Information Interchange). Saat itu sukar untuk mengirimkan data yang 

berupa berkas non-teks (dikenal sebagai file binary).  Cara yang umum dilakukan 

kala itu adalah dengan menggunakan program uuencode untuk mengubah berkas 

binary tersebut menjadi berkas ASCII, kemudian baru dikirimkan melalui e-mail.  Di 

tempat tujuan, proses sebaliknya dilakukan. Berkas ASCII tersebut diubah kembali 

ke berkas binary dengan menggunakan program uudecode. Cara ini tentunya 

terlalu kompleks karena tidak terintegrasi dengan sistem email. Belakangan 

dikembangkan standar baru yang disebut MIME (Multipurpose Internet Mail 

Extensions). Standar ini diciptakan untuk mempermudah pengiriman berkas 

dengan melalui attachment (lampiran). MIME juga memungkinkan sebuah pesan 

dikirimkan dalam berbagai variasi jenis huruf, warna, maupun elemen grafis.  

Walaupun nampak menarik, penggunaan MIME akan membengkakkan ukuran 

pesan email yang dikirimkan.  Hal ini jelas akan memperlambat waktu yang 

dibutuhkan untuk mengirim maupun menerima pesan.  Dalam hal ini, ada anjuran 

agar sedapat mungkin menggunakan format teks standar dalam penyuntingan 

email.  Gunakan MIME hanya untuk pesan-pesan tertentu yang memang 

membutuhkan tampilan yang lebih kompleks. 

 

 Chatting atau IRC (Internet Relay Chat) 

Layanan IRC, atau biasa disebut sebagai "chat" saja adalah sebuah bentuk 

komunikasi di intenet yang menggunakan sarana baris-baris tulisan yang 

diketikkan melalui keyboard. Dalam sebuah sesi chat, komnunikasi terjalin melalui 

saling bertukar pesan-pesan singkat. Kegiatan ini disebut chatting dan pelakunya 

disebut sebagai chatter. Para chatter dapat saling berkomunikasi secara 

berkelompok dalam suatu chat room dengan membicarakan topik tertentu atau 

berpindah ke modus private untuk mengobrol berdua saja dengan chatter lain.  

Kegiatan chatting membutuhkan software yang disebut IRC Client, diantaranya 

yang paling populer adalah software mIRC. Ada juga beberapa variasi lain dari IRC, 

misalnya apa yang dikenal sebagai MUD (Multi-User Dungeon atau Multi-User 

Dimension).  Berbeda dengan IRC yang hanya menampung obrolan, aplikasi pada 

MUD jauh lebih fleksibel dan luas. MUD lebih mirip seperti sebuah dunia virtual 
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(virtual world) dimana para penggunanya dapat saling berinteraksi seperti halnya 

pada dunia nyata, misalnya dengan melakukan kegiatan tukar menukar file atau 

meninggalkan pesan. Karenanya, selain untuk bersenang-senang, MUD juga sering 

dipakai oleh komunitas ilmiah serta untuk kepentingan pendidikan (misalnya untuk 

memfasilitasi kuliah jarak jauh). 

Belakangan, dengan semakin tingginya kecepatan akses internet, maka 

aplikasi chat terus diperluas sehingga komunikasi tidak hanya terjalin melalui 

tulisan namun juga melalui suara (teleconference), bahkan melalui gambar dan 

suara sekaligus (videoconference). Aplikasi-apliakasi di atas sebenarnya adalah 

aplikasi dasar yang paling umum digunakan dalam internet.  Selain aplikasi-

aplikasi tersebut, masih ada lusinan aplikasi lainnya yang memanfaatkan jaringan 

internet, baik aplikasi yang sering maupun jarang dipergunakan. Teknologi internet 

sendiri terus berkembang sehingga aplikasi baru terus bermunculan.   Di samping 

itu, aplikasi-aplikasi yang telah ada masih terus dikembangkan dan disempurnakan 

untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. 

 

 Sejarah Internet Indonesia  

Sejarah internet Indonesia dimulai pada awal tahun 1990-an.  Saat itu 

jaringan internet di Indonesia lebih dikenal sebagai paguyuban network, dimana 

semangat kerjasama, kekeluargaan dan gotong royong sangat hangat dan terasa 

diantara para pelakunya.  Sangat berbeda dengan suasana Internet Indonesia pada 

perkembangannya kemudian yang terasa lebih komersial dan individual di 

sebagian aktivitasnya, terutama yang melibatkan perdagangan Internet. 

Perkembangan jaringan internet di Indonesia tidak terlepas dari kiparah sejumlah 

pakar dan ahli di bidang teknologi informasi kala itu, di antaranya  RMS Ibrahim, 

Suryono Adisoemarta, Muhammad Ihsan, Robby Soebiakto, Putu, Firman Siregar, 

Adi Indrayanto, dan Onno W. Purbo. Mereka  merupakan deretan nama yang 

melegenda di awal pembangunan Internet Indonesia pada medio 1992 hingga 

1994. Masing-masing personal telah mengkontribusikan keahlian dan dedikasinya 

dalam membangun cuplikan-cuplikan sejarah jaringan Internet di Indonesia.  

RMS Ibrahim atau lebih familier disapa Ibam merupakan motor penggerak 

dibalik operasional internet di Universitas Indonesia (UI).  Ia pernah menjadi 

operator yang menjalankan gateway ke internet dari UI yang merupakan bagian 
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dari jaringan universitas di Indonesia UNINET.  Protokol UUCP yang lebih 

sederhana daripada TCP/IP digunakan terutama untuk mentransfer e-mail dan 

newsgroup.  RMS Ibrahim juga merupakan pemegang pertama Country Code Top 

Level Domain (ccTLD) yang dikemudian hari dikenal sebagai IDNIC. 

Muhammad Ihsan adalah staff peneliti di LAPAN Ranca Bungur tidak jauh 

dari Bogor. Awal tahun 1990-an bekerjasama dengan DLR (NASA-nya Jerman) 

mencoba mengembangkan jaringan komputer menggunakan teknologi packet 

radio pada band 70cm & 2m. Jaringan tersebut dikenal sebagai JASIPAKTA dengan 

dukungan DLR Jerman.  Protokol TCP/IP dioperasikan di atas protokol AX.25 pada 

infrastruktur packet radio. Ia mengoperasikan relay penghubung antara ITB di 

Bandung dengan gateway  internet yang ada di BPPT di tahun 1993-1998. 

Firman Siregar merupakan salah seorang motor di BPPT yang 

mengoperasikan gateway radio paket bekerja pada band 70cm di tahun 1993-

1998-an. PC 386 sederhana menjalankan program NOS di atas sistem operasi DOS 

digunakan sebagai gateway packet radio TCP/IP. IPTEKNET masih berada di 

tahapan sangat awal perkembangannya saluran komunikasi ke internet masih 

menggunakan protokol X.25 melalui jaringan Sistem Komunikasi Data Paket 

(SKDP) terkait pada gateway di DLR Jerman. Berikutnya adalah Putu. Namanya 

sangat melekat dengan perkembangan PUSDATA DEPRIN waktu masa 

kepemimpinan Menteri Tungki Ariwibowo.  Di masa awal perkembangannya BBS ia 

sangat berjasa dalam membangun pengguna e-mail khususnya di Jakarta.  Ia 

sangat beruntung mempunyai menteri Tungki Ariwibowo yang sangat "maniak" 

terhadap IT, dan yang mengesankan dari Tungki bahwa ia akan menjawab e-

mailnya sendiri.  

Suryono Adisoemarta N5SNN di akhir 1992 kembali ke Indonesia, 

kesempatan tersebut tidak dilewatkan oleh anggota Amateur Radio Club (ARC) ITB 

seperti Basuki Suhardiman, Aulia K. Arief, Arman Hazairin dan Adi Indrayanto untuk 

mencoba mengembangkan gateway radio paket di ITB. Berawal semangat dan 

bermodalkan PC 286 bekas barangkali ITB merupakan lembaga yang paling miskin 

yang nekad untuk berkiprah di jaringan PaguyubanNet.  Rekan lainnya seperti UI, 

BPPT, LAPAN, PUSDATA DEPRIN merupakan lembaga yang lebih dahulu terkait ke 

jaringan di tahun 1990-an mereka mempunyai fasilitas yang jauh lebih baik 
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daripada ITB. Di ITB tersebut modem radio paket berupa Terminal Node Controller 

(TNC) merupakan peralatan pinjaman dari Muhammad Ihsan dari LAPAN. 

 

 Dampak dan Konsekuensi Internet 

Dalam beberapa tahun belakangan, perkembangan dan penggunaan 

teknologi Internet pesat sekali.  Semakin banyak saja kalangan bisnis, organisasi, 

perkantoran, pendidikan, militer, hingga individu menggunakan jasa teknologi 

informasi ini yang lebih sering dikenal dengan ―the Information Superhighway‖. 

Pada tahun 1999, jumlah komputer yang telah dihubungkan dengan internet di 

seluruh dunia mencapai lebih dari 40 juta dan jumlah ini terus bertambah setiap 

hari.   Sejalan dengan laju pertumbuhan penggunaan Internet yang sangat cepat, 

maka semakin banyak pula aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan oleh pengguna, 

seperti pada aplikasi di dunia perdagangan bebas secara elektronik (electronic 

commerce). 

Namun, hal ini bukannya tanpa gangguan sehingga aspek pengamanan 

jaringan komputer menjadi sangat populer dan penting serta merupakan suatu 

keharusan atau kebutuhan mutlak di masa depan.  Saat ini jumlah situs web 

mencapai jutaan, bahkan mungkin trilyunan, isinya memuat bermacam-macam 

topik. Tentu saja, situs-situs itu menjadi sumber informasi baik yang positif 

ataupun negatif. Informasi dikatakan positif apabila bermanfaat untuk penelitiaan.  

Di bawah ini akan dijelaskan dampak-dampak positif maupun negatif dari 

penggunaan internet. 

 

 Dampak Positif Internet 

Berikut beberapa dampak positif dari penggunaan internet yang dirangkum 

dari berbagai sumber, diantaranya : 

1. Internet sebagai media komunikasi, merupakan fungsi internet yang 

paling banyak digunakan dimana setiap pengguna internet dapat 

berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. 

2. Media pertukaran data, dengan menggunakan email, newsgroup, ftp 

dan www (world wide web – jaringan situs-situs web) para pengguna 

internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat 

dan murah. 
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3. Media untuk mencari informasi atau data, perkembangan internet yang 

pesat, menjadikan www sebagai salah satu sumber informasi yang 

penting dan akurat. Kemudahan memperoleh informasi yang ada di 

internet sehingga manusia tahu apa saja yang terjadi. 

4. Bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, 

kebudayaan, dan lain-lain 

5. Kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan 

sehingga tidak perlu pergi menuju ke tempat penawaran/penjualan. 

 

 Dampak Negatif Internet 

Internet merupakan media komunikasi yang sangat mendunia saat ini, 

bahkan dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi pun juga dikenalkan 

dengan internet. Kantor-kantor pun juga memanfaatkan media yang satu ini, baik 

kalangan pemerintah maupun swasta. Namun dalam perkembangannya, internet 

dapat digunakan sebagai media komunikasi yang efektif, murah dan interaktif 

serta banyak segi positif lainnya yang bisa membantu berbagai kalangan dalam 

berkomunikasi.  Akan tetapi banyak juga beberapa kalangan yang memanfaatkan 

internet sebagai ajang kriminalisme, asusila, dan lain-lain. Bahkan yang banyak 

menjadi korban dalam hal ini adalah para remaja yang mudah sekali terbujuk oleh 

apa yang disajikan di internet.  Tanpa berpikir panjang mereka akan melakukan 

seperti apa yang mereka lihat di internet.  

Menurut riset di Cina, bahwa 80 persen kriminal remaja akibat dari internet. 

Sangat ironi memang kalau kita lihat bahwa internet selain membawa dampak 

positif, juga bisa membawa dampak negatif, semua itu tergantung dari si 

pengguna internet tersebut, bagaimana harus menyikapi hal tersebut. Tidak hanya 

pornografi yang sering mangkal di internet, tetapi kekerasan pun ada. Saya pernah 

membaca koran bahwa ada seorang anak menjadi korban kekerasan, dan akhirnya 

anak tersebut bisa terhindar dari kekerasan lebih lanjut karena melaporkan 

kejadian itu kepada komisi penyelematan anak dunia melalui internet pula.  

Dampak tersebut juga terjadi di Cina, yaitu adanya kekerasan dan pemerkosaan 

yang dilakukan oleh remaja akibat pengaruh negatif internet. Namun semua itu 

tergantung bagaimana kita menyikapi penggunaan internet secara lebih cermat 

dan berhati-hati agar tidak ikut terkena dampak negatifnya. Di Cina saat ini sedang 
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digencarkan kampanye anti pornografi di internet dengan tujuan untuk 

memberikan perlindungan kepada pengguna internet remaja dari dampak negatif 

yang ditimbulkan. Padahal Cina tercatat sebagai negara dengan pendapatan 

pornografi online terbesar di dunia. Bahkan di Cina pun sudah ada petugas khusus 

yang mengawasi perkembangan konten di dunia maya, yakni cyber police. Tetapi 

yang menjadi target adalah seringkali pelaku yang terkait isu politik dibandingkan 

pornografi ataupun kekerasan di internet. 

Aneka macam materi yang berpengaruh negatif pun bertebaran di internet. 

misalnya, pornografi, kebencian, rasisme, kejahatan, kekerasan, dan sejenisnya. 

Berita yang bersifat pelecehan seperti pedafolia, dan pelecehan seksual pun 

mudah diakses oleh siapa pun.  Barang-barang seperti viagra, alkohol, narkoba 

banyak ditawarkan melalui internet. Bahkan, melalui internet orang juga 

melakukan penipuan dan pencurian. Lebih jelasnya mengenai dampak negatif dari 

internet, berikut uraian singkatnya : 

 Pornografi. Anggapan yang mengatakan bahwa internet identik dengan 

pornografi, memang tidak salah. Dengan kemampuan penyampaian 

informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Untuk 

mengantisipasi hal ini, para produsen ‗browser‘ melengkapi program 

mereka dengan kemampuan untuk memilih jenis home-page yang 

dapat di-akses. Di internet terdapat gambar-gambar pornografi dan 

kekerasan yang bisa mengakibatkan dorongan kepada seseorang untuk 

bertindak kriminal. 

 Violence and Gore. Kekejaman dan kesadisan juga banyak ditampilkan. 

Karena segi bisnis dan isi pada dunia internet tidak terbatas, maka para 

pemilik situs menggunakan segala macam cara agar dapat ‗menjual‘ 

situs mereka. Salah satunya dengan menampilkan hal-hal yang bersifat 

tabu. 

 Penipuan. Hal ini memang semakin merajalela di bidang manapun. 

Internet pun tidak luput dari serangan aksi para penipu ini.  Cara yang 

terbaik adalah tidak mengindahkan hal ini atau mengkonfirmasi 

informasi yang didapatkan pada penyedia informasi tersebut. 

 Carding. Karena sifatnya yang ‗real time‘ (langsung), cara belanja dengan 

menggunakan Kartu kredit adalah carayang paling banyak digunakan 



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

dalam dunia internet. Para penjahat internet pun paling banyak 

melakukan kejahatan dalam bidang ini.  Dengan sifat yang terbuka, para 

penjahat mampu mendeteksi adanya transaksi  kartu kredit dan 

mencatat kode kartu yang digunakan, selanjutnya mereka menggunakan 

data yang mereka dapatkan untuk kepentingan kejahatan mereka. 

 Perjudian. Dampak lainnya adalah meluasnya perjudian. Dengan jaringan 

yang tersedia, para penjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk 

memenuhi keinginannya.  Pada umumnya situs perjudian tidak agresif 

dan memerlukan banyak persetujuan dari pengunjungnya. 

 Antisosial.  Mengurangi sifat sosial manusia karena cenderung lebih suka 

berhubungan lewat internet daripada bertemu secara langsung (face to 

face). Dari sifat sosial yang berubah dapat mengakibatkan perubahan 

pola masyarakat dalam berinteraksi. 

 Kecanduan. Keberadaan internet dapat membuat seseorang kecanduan, 

terutama yang menyangkut pornografi dan dapat menghabiskan uang 

karena hanya untuk melayani kecanduan tersebut  
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