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Teknologi dan komunikasi



Information and Communication 

Technologies/ ICT

• Sebuah perusahaan provider telekomunikasi tahun 2012 mencatat

kenaikan jumlah pelanggan seluler sebesar 13,1 % menjadi 58,5% .

• Tahun 2012 ada 63 juta pengguna internet di Indonesia.

• Internet: pertemuan tatap muka secara virtual dengan media maya.

– mengurangi kualitas komunikasi secara fisiologis, seperti

menurunnya efek antar komunikan, 

– tidak adanya sentuhan fisiologis, 

– kendala lingkungan teknologi yang memungkinkan terjadinya

distorsi pesan.



Perkembangan terkini teknologi 

komunikasi

• Telegram

• e-learning: e-mail, kanal 

chatting, video 

conference

• e-commerce

• e-governence: 

bagaimana manusia 

mengelola kinerjanya



Media sosial 

„ Di Indonesia 29,4% juta pengguna Twitter yang 86,98%-nya mengakses lewat handphone. 
„ Pengguna aktif FB mencapai 55 juta, menjadikan Indonesia sebagai pengguna FB terbesar 

keempat di dunia. 
„ 70% wartawan media mainstream juga memiliki media sosial dan mengikuti apa yang sedang 

ramai dibicarakan.
„ Komunikasi tatap muka mulai digeser dengan komunikasi gaya virtual.
„ Bagaimana dengan interaksi langsung?  kodrat manusia



Social media is an information content created by people using highly 
accessible and scalable publishing technologies. 

efisien dalam waktu
tatap muka KAP
mengekspresikan perasaan?
layaknya “nyata”. 
terjadi kesalahpahaman; 
Tidak ada nonverbal 
 face to face vs face 
to screen



Kesimpulan

Emoticon Line 
mempunyai

keunggulan yang 
banyak

Komunikasi
secara langsung

lebih efektif: 
ekspressi wajah
secara langsung
dan lebih akrab. 

Kelemahan emot
Lines: multi tafsir

dan tidak
sepenuhnya dapat

menggantikan
ekspresi wajah.

Membantu segala
aktivitas yang 

harus dilakukan
dari jarak jauh
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VS
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McLuhan: DETERMINISME TEKNOLOGI



audiens pro-aktif
program acara televisi

tidak “copy paste” 
 komodifikasi audiens



Fenomena selfie sebagai personal image 

building

Penyakit sosial

Ekspresi diri

Identitas diri

Eksistensi diri

Kecelakaan

Motif kesombongan



Dampak psikologis

Dampak negatif:

a. pornografi

b. isu keamanan

c. privasi, dan meningatnya modus
kriminalitas berbasis cyber

d. Materi kekerasan, kekejaman, kesadisan.

e. Menampilkan hal-hal tabu untuk bisnis.

f. Perjudian, penipuan: metode carding

Dampak positif:

informatif, nyaman, dan
menyenangkan. 



Media dan teknologi dalam komunikasi 

persuasif

 The Bullet Theory/ Teori Jarum Hypodermik

Pasif/ tidak berdaya.

efek yang kuat, terarah, segera dan langsung.

Co: invasi dari makhluk Mars

 Cultivation Theory 

Acara TV sebagai realitas kehidupan sehari-hari

Co: tayangan kekerasan, begal, kriminal

 The Spiral Silence

Co: pemberitaan pada rezim Soeharto, Hitler

 Uses and gratifications theory

 Individu selektif, aktif, dan memiliki tujuan tertentu terkait 

dengan terpaan media. 
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