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Abstrak-Perkembangan teknologi komunikasi dewasa ini di Indonesia menyebabkan banyak perubahan
dinamika hidup dan informasi yang sebelumnya terlalu lama untuk diterima oleh masyarakat menjadi semakin
cepat. Hal itulah berdampak pada sistem perekonomian masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah
yang harus memiliki kreativitas dalam berusaha agar mampu bertahan dan bersaing dengan usaha yang lebih
besar. Teknologi komunikasi BlackBerry Messeger (BBM) merupakan program pengirim pesan instan yang
disediakan oleh RIM (Research In Motion) Limited kepada pengguna perangkat BlackBerry yang merupakan
perusahaan perangkat telekomunikasi asal Kanada yang mulai diperkenalkan kepada masyakat dunia pada tahun
1999 dimana RIM memperkenalkan produk pertamanya BlackBery 850. Saat ini kebutuhan akan transportasi
umum baik untuk bekerja maupun melakukan aktivitas lain sangat dibutuhkan oleh masyakarat khususnya
masyarakat dipermukiman di wilayah menteng tenggulun Jakarta Pusat. Apalagi dengan wajah angkutan umum
ibukota yang semakin menurun pelayanannya. Melihat hal tersebut merupakan peluang usaha dari masyarakat
khususnya para pemuda Menteng Tenggulun yang kurang beruntung dalam mencari pekerjaan. Dengan
banyaknya persaingan bisnis transportasi umum ditambah dengan mulai bermunculannya para Tukang Ojek di
setiap wilayah baik di Jabodetabek maupun diluar Jabodetabek. Para Tukang Ojek di wilayah Menteng
Tenggulun harus menemukan ide kreatifnya agar dapat bersaing. Ide kreatif tersebut berupa pelayanan Jasa
Antar Jemput dengan menggunakan fasilitas pesanan via BlackBerry. Penelitian ini bersifat deskriptif dimana
hanya memberikan gambaran tentang bagaimana peran teknologi komunikasi BlackBerry Messeger dalam
mendukung ekonomi masyarakat yang mana menggunakan metode studi kasus. Selain itu teknik pengumpulan
data yang digunakan yaitu menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Sedangkan teknik
pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan creadibility.
Kata Kunci : Teknologi Komunikasi, BlackBerry Messeger, dan Ekonomi Kreatif

I.

PENDAHULUAN
Pada era masyarakat pasca indsutri saat ini,
kemajuan teknologi komunikasi dan telekomunikasi
begitu pesat. Sehingga memungkinkan diterapkannya
cara-cara baru yang lebih efisien untuk produksi,
distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. disinilah
proses yang membawa manusia ke dalam masyarakat
informasi yang mana ditandai dengan pesatnya
perkembangan teknologi komunikasi sebagai hasil
dari evolusi media dari masyarakat pra pertanian,
masyarakat pertanian, masyarakat industri dan
masyarakat informasi. Munculnya era globalisasi pada
dekade tahun 1900an, tidak hanya ditandai dengan
berkembangnya teknologi komunikasi yang ada di
dunia pada waktu itu. Melainkan yang lebih makro
dimana era globalisasi itu sendiri berarti meluasnya
pengaruh akan kebudayaan atau agama diseluruh
dunia. Munculnya era globalisasi ditandai oleh
sejumlah tendensi sosiologis yang amat kuat, yang
tidak dikenal pada masa-masa sebelumnya. Salah satu
contoh yang dapat dirasakan oleh masyarakat dunia

khususnya masyarakat di Indonesia saat ini terkait
dengan perkembangan teknologi komunikasi yaitu
globalisasi dan kebebasan informasi yang diakibatkan
cepatnya kemajuan dalam bidang teknologi dengan
segala dampak sosial budaya yang ditimbulkan.
Seiring dengan berjalannya waktu perkembangan
teknologi komunikasi secara universal juga dapat
mempengaruhi berbagai sendi kehidupan manusia
baik perubahan, konflik, maupun integrasi. Dalam
konteks komunikasi dan globalisasi, teknologi modern
yang berkemang saat ini mengubah cara kita dalam
memperoleh, menyimpan, memanggil kembali dan
menyebarkan informasi atau data yang bisa disebut
menimbulkan revolusi komunikasi diberbagai penjuru
dunia.
Dalam hal ini teknologi komunikasi juga dapat
dianggap sebagai perluasan media yang lebih
interaktif dan menuju kepada tatanan global dimana
cepatnya arus kemajuan teknologi komunikasi mampu
mencapai sasarannya yang cepat dalam waktu relatif
yang singkat dan lebih interaktif. Disisi lain teknologi
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komunikasi juga dapat berperan dalam menciptakan melainkan juga dapat mengirimkan data, video, dan
perubahan tingkah laku masyarakat yang mencakup gambar dalam waktu yang bersamaan. Apalagi
pembelajaran maupun penambahan pengetahuan yang semenjak diperkenalkannya kepada masyarakat umum
disalurkan melalui media massa atau perangkat lain mengenai teknologi GSM (Global System for Mobile
yang lebih interaktif. Ini menunjukkan bahwa Communication) atau yang disebut dengan sistem
teknologi komunikasi telah membuat perubahan besar komunikasi bergerak global pada tahun 1982 di Eropa
yang terjadi pada tatanan kehidupan manusia. dan tahun 1993 di Indonesia. dimana sistem GSM ini
Keberadaan teknologi baru dianggap menjadi suatu menggunakan teknologi digital. Di Era GSM inilah
kekuatan instrumental dalam menentukan dimensi munculnya beberapa merk produk telepon seluler
baru cara kita berkomunikasi. Perubahan-perubahan yang begitu fenomenal sampai di Tahun 1999
yang terjadi terutama disebabkan oleh berbagai perusahaan telekomunikasi asal Kanada Research in
kemampuan dan potensi dari teknologi komunikasi Motion
(RIM)
memperkenalkan
produknya
tersebut yang memungkinkan manusia untuk saling smartphone Blackberry yang tidak hanya memiliki
berhubungan dan memenuhi kebutuhan komunikasi layanan push e-mail, telepon, sms, chatting, dan
dan informasi mereka yang tidak terbatas oleh ruang menjelajah internet, tetapi juga memiliki layanan baru
dan waktu. Selain itu juga sarana ekspresi semakin yang tidak dimiliki produk telepon seluler lain yaitu
luas dengan hadirnya teknologi komunikasi.
blakberry messenger atau yang disingkat dengan
Perkembangannya kecanggihan dari teknologi BBM.
komunikasi itu sendiri juga menunjukkan adanya
Di era globalisasi informasi seperti saat ini
kompleksitas. Dimana teknologi komunikasi itu dengan perkembangan teknologi komunikasi yang
sendiri adalah sesuatu yang baru bagi masyarakat begitu maju dan begitu cepat memaksa masyarakat
awam pada umumnya, sehingga dianggap sebagai khususnya masyarakat perkotaan di Jakarta yang serba
sebuah inovasi yang tidaklah mudah bagi masyarakat kompetitif dan individualistis berupaya untuk berpikir
mengadopsi sebuah inovasi, karena ada skeptisisme kreatif dan inovatif untuk tetap bertahan hidup.
yang datang dari masyarakat. Selain itu juga dimana Disinilah pada akhirnya masyarakat perkotaan
teknologi komunikasi mengandung implikasi untuk khususnya masyarakat menengah ke bawah mencari
melakukan riset sistem informasi dan aplikasi kreativitas
dalam
mencari
rejeki
dengan
komputer yang tidak dapat distandarkan, namun disisi memanfaatkan kecanggihan teknologi komunikasi.
lain perkembangan teknologi komunikasi dalam Bentuk dari pemanfaatkan kecanggihan teknologi
proses pembelajaran individual maupun kelompok komunikasi salah satunya yang digunakan oleh para
struktural dalam sebuah institusi perusahaan dapat penyedia layanan transportasi roda dua atau yang
membantu
kinerja
kerja
karyawan
karena biasa disebut dengan tukang ojek. Dimana menurut
berhubungan
dengan
usaha
peningkatkan sebagian orang para tukang ojek ini tidak melek
produktivitas kinerja karyawan dan tercapainya teknologi komunikasi dengan melihat background
keuntungan yang telah ditetapkan perusahaan.
pendidikannya.
Namun
kenyataan
tersebut
Globalisasi informasi yang terjadi saat ini mematahkan opini masyarakat setempat bahwa para
memungkinkan penggunaan media massa dan media tukang ojek paham dan dapat mengoperasikan
sosial dalam mengirim dan menerima informasi. blakberry messenger. Alasan pemilihan wilayah
Dimana efek dari penggunaan media massa dan media menteng tenggulun sebagai tempat penelitian, karena
sosial memungkinkan penerimaan dan pengiriman melihat wilayahnya yang strategis dan akses yang
informasi tidak terbatas ruang dan waktu. Terkait mudah untuk menuju jalan protokol ibukota karena
dengan perkembangan teknologi komunikasi diawal merupakan perbatasn antara jakarta pusat dengan
munculnya telepon seluler atau yang biasa disebut jakarta selatan.
dengan handphone (HP) pada kemunculannya
digunakan oleh kebanyakan masyarakat untuk
berkomunikasi dengan cara bersuara dan tidak II.
Tinjauan Pustaka
memiliki layanan data. Seiring dengan perkembangan a.
Teknologi Komunikasi
kemajuan teknologi komunikasi jaringan dari telepon
Menurut Mc Luhan (1964) yang populer
seluler yang begitu cepat. Masyarakat dulunya hanya dengan ‘technology as the extension’ menunjukkan
bisa
menggunakan
telepon
seluler
dengan teknologi menjadi medium fisik yang menggantikan
menggunakan sinyal analog (1G) terus mengalami kemampuan fisik manusia. Pemikiran McLuhan pada
peningkatan kualitas menjadi 2G yang berbasis dasarnya mengacu tentang bagaimana cara masyarakat
kepada teknologi komunikasi digital dan terakhir di menciptakan sesuatu untuk memperluas kemampuan
abad milenium ini jaringan telepon seluler mengalami tubuh dan pikirannya. Selain sebagai ekstensi dan
peningkatan yang paling mutakhir dimana perubahan menggantikan tubuh manusia, teknologi juga
jaringan 2G menjadi 3G.
memberikan pengaruh pada lingkungan serta relasi
Kemajuan teknologi telepon seluler tersebut antara manusia dan teknologi yang digunakannya. Hal
dan juga bersamaan dengan perkembangan teknologi ini menunjukkan bagaimana cara dan budaya
komunikasi internet yang berbasis multimedia. masyarakat untuk memahami teknologi komunikasi
Dimana dengan perkembangan tersebut para pengguna dan menganggap sebagai salah satu bagian penting
telepon seluler tidak hanya bisa berkomunikasi secara dalam proses komunikasi antar manusia. Namun
interperesonal dengan orang per orang di setiap waktu demikian, McLuhan mengingatkan bahwa setiap
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ekstensi teknologi bisa mengakibatkan modifikasi atau
hilangnya ekstensi lainnya. Dengan berkembangnnya
information and technology (ICT) pada masyarakat
informasi, maka berkembang pula proses-proses
komunikasi dimana komunikasi interpersonal seolaholah menjadi :
a. Tidak berjarak.
b. Dapat dilaksanakan serentak lebih dari dua orang.
c. Jarak dalam cara berkomunikasi tidak lagi menjadi
kendala.
d. Terjadi merger kemampuan, baik antara orangorang yang berkomunikasi dengan pencipta
software yang digunakan dalam berkomunikasi
maupun diantara orang-orang yang berkomunikasi
dengan fasilitas ICT.
e. Bidang ilmu dan lapangan kerja di bidang
komunikasi menjadi berkembang.
Sedangkan menurut Rogers Teknologi
komunikasi adalah “... is the hardware equipment,
organizational structures and social values by which
individuals collect, process and exchange information
with other individuals” atau jika diartikan ke dalam
bahasa Indonesia berarti peralatan perangkat keras
dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung
nilai-nilai sosial, yang memungkinkan setiap individu
mengumpulkan, memproses dan saling tukar
informasi dengan individu-individu-individu lain [1].
Adapun menurut [1] bahwa yang dimaksud dengan
teknologi komunikasi adalah alat, (2) ICT atau
teknologi komunikasi dilahirkan oleh sebuah struktur
ekonomi, sosial
dan politik, (3) Teknologi
komunikasi membawa nilai-nilai yang berasal dari
struktur ekonomi, sosial, dan politik tertentu., (4)
Teknologi komunikasi meningkatkan kemampuan
indera manusia, terutama kemampuan mendengar dan
melihat. Dalam hal ini jika keempat aspek di atas
teknologi komunikasi ini menjadi kriteria dalam
menilai apakah sebuah alat (hardware) merupakan
teknologi komunikasi atau tidak. Jika keempat kriteria
ini tidak dimiliki oleh sebuah alat (hardware), maka ia
tidak bisa dikatakan sebagai sebuah Teknologi
Komunikasi [1]. Selanjutnya menurut Mc Omber
teknologi komunikasi memiliki hubungan dengan
kebudayaan apabila : (1) teknologi komunikasi
sebagai faktor yang dterminan dalam masyarakat, ia
bisa menciptakan perubahan sosial dan mengubah
kehidupan masyarakat, contohnya menjadi lebih
egaliter,
(2)
teknologi
komunikasi
sebagai
industrialisasi, ia diciptakan secara massal dalam
jumlah yang banyak, (3) teknologi komunikasi atau
informasi sebagai suatu alat baru, yang mana tidak
semua efek negatif teknokom bisa dteratassi dengan
baik [1].
Oleh karena itu pesan teknologi komunikasi
adalah mendidik pemakainya untuk : (1) melakukan
demasifikasi, tidak massal, terjadi perubahan kontrol
pesan ada pada khalayak, dengan memilih informasi
yang sesuai dengan keinginan mereka. Sebaliknya
massifikasi, kontrol pesan ada pada produser
informasi, seperti suratkabar, radio, televisi, khalayak
hanya pasrah pada berita yang disiarkan,
menyesuaikan diri, ia harus menyesuaikan diri dengan

berbagai standarisasi, mulai dari petunjuk teknis
penggunaaan, teknis pengiriman pesan, dan nilai nilai
kemanusiaan dan makna pesan teknologi komunikasi,
(2) meningkatkan informasi: (a) berhubungan dengan
individu di daerah/negara lain dengan cepat, (b)
menyalurkan aspirasi dan ekspresi yang menjadikan
akrab satu sama lain, (c) mengakses hasil-hasil
kebudayaan yang menucul di berbagai daerah atau
negara
lain,
(d)
mengingkatkan
partisipasi
merekadalam kehidupan sosial politik yang
menyangkut seluruh daerah/negara lain.
Berkaitan dengan diatas berarti hubungan
teknologi komunikasi dan masyarakat informasi yaitu
: pengertian masyarakat informasi apabila: (a) mereka
yang telah terkena terpaan (exposure) media massa
dan komunbikasi global, masyarakat yang sadar
informasi dan mendapat penerangan cukup (istilah
populer), (b) masyarakat yang menjadikan informasi
sebagai komoditas yang sangat berharga ekonomis,
berhubungan dengan masyarakat lain dalam sistem
komunikasi global, dan mengakses informasi
superhighway (istilah komunikasi). Selain itu juga
teknologi komunikasi memungkinkan manusia
melihat berbagai fenomena sosial yang saling
berkaitan dan mempengaruhi., terutama untuk
menghadapi masyarakat terbuka (open society). Di sisi
khalayak
(audience),
Teknologi
komunikasi
digunakan untuk mencari, mengolah, membagi,
meyimpan,
membandingkan,
memutakhirkan
informasi, sehingga teknokom menjadi sentral dalam
proses komunikasi.
Menurut
Ishadi
teknologi
elektronika
membentuk prinsip-prinsip teknokom apabila : (1)
objek bisa diubah menjadi gambar melalui pendekatan
lensa, (2) gambar proyeksi bisa diubah mednjadi
gelombang elektromagnetik melalui pendekatan foto
sel (scanning device), (3) suara bisa diubah menjadi
sinyal listrik melalui pendekatan microphone, (4)
sinyal listrik yang bermuatan gambar proyeksi dan
suara dipancarkan melalui kabel, jasa satelit
komunikasi, sinyal listrik bisa dikirim kemana saja di
muka bumi, bahkan ke ruang angkasa sekali pun, (5)
Sinyal diterima sistem antena dan masuk ke alat yang
bisa mengubah sinyal menjadi gambar proyeksi
kembali, gambar bisa dilihat di layar monitor,
digandakan dan dicetak [1]. Dalam hal ini menurut
Denis Coulet teknologisasi yang terjadi di dunia
ketiga adalah ibarat pedang bermata dua, yakni
sebagai pembawa dan penghancur nilai-nilai. Sebagai
pembawa nilai-nilai yang berjuis-kapitalis Barat yang
rasionalistik, individualistik, positivistik, tapi juga
sekaligus sebagai penghancur budaya lokal yang
religius-asketis, fatalis serta memegang teguh prinsipprinsip collective collegia [1].
Menurut [1], Misal sebutlah telepon seluler
(ponsel). Bisakah telepon seluler disebut sebagai
ICT?. Lebih lanjut dikatakan Abrar sebuah telepon
seluler bisa dikatakan ICT apabila jawabannya
ditentukan oleh jawaban terhadap pertanyaanpertanyaan sebagai berikut : (1) apakah ponsel sebuah
alat? (2 )apakah ponsel dilahirkan oleh struktur
ekonomi, sosial dan politik tertentu, (3) apakah ponsel
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membawa nilai-nilai yang berasal dari struktur
ekonomi, sosial dan politik yang membuatnya, dan
terakhir (4) apakah ponsel meningkatkan kemampuan
indera manusia?
Dikatakan oleh [1] jawaban untuk pertanyaan
nomor 1 sangat jelas ya. Untuk pertanyaan 2 ia
dilahirkan dari struktur ekonomi kapitalis dan sosial
liberal. Sedangkan pertanyaan 3 juga jelas ya, ponsel
membawa nilai liberal, pemilik ponsel bisa
menghubungiu dan dihubungi siapa saja. Terakhir
untuk pertanyaan 4 juga jelas ya, ponsel meningkatkan
indera dengar orang yang memakainya. Akhirnya
ponsel sah sebagai Teknologi komunikasi.
Bisa saja ponsel menegasikan nilai tradisional
(misalnya sowan), menciptakan gaya hidup dan
tingkah laku kapitalis yang profit oriented dan
mengamalkan budaya konsumtif, ponsel menjadikan
penggunanya memiliki ideologi baru dalam konteks
intelektualitas dan moralitas.
Era Perkembangan Teknologi Komunikasi.
Everett M. Rogers menyebutkan terdapat
empat era sejarah singkat perkembangan teknologi
komunikasi yaitu : (1) era komunikasi tulisan (4000
SM-sekarang), (2) era komunikasi cetak (1456sekarang), (3) era telekomunikasi (1844-sekarang),
dan terakhir (4) era komunikasi interaktif (1946sekarang).
Setelah era komunikasi tulisan, muncul era
komunikasi cetak, yang dimulai ketika Gutenberg,
yang tinggal di Jerman menemukan mesin cetak tahun
1456. Dimana mesin cetak itu awalnya untuk
mencetak kitab Injil dan hanya berpengaruh pada
lingkup yang sempit. Akan tetapi, setelah semakin
banyak bangsa Eropa melek huruf, mesin cetak
dipakai menerbitkan jenis terbitan bersifat masal. Pada
tahun 1883, Benjamin Day meluncurkan surat kabar
New York Sun, dengan mesin cetak yang digunakan
untuk menerbitkan surat kabar secara massal.
Pada Era telekomunikasi dimulai ketika
Samuel Morse berhasil mengirimkan pesannya dari
Baltimore ke Washington DC melalui telegram, 24
Mei 1884. Jauh sebelumnya pesan hanya bisa di bawa
melalui kurir dan kecepatannya sangat tergantung
pada kendaraan yang ditumpangi sang kurir (seperti
kuda). Keberhasilan Morse diikuti oleh Guiglielmo
Marconi, 12 Desember 1901, dimana dia berhasil
mengirimkan gelombang radio melintasi lautan
Atlantik yang melancarkan penyiaran ke seluruh
dunia.
Selanjutnya Era komunikasi interaktif dimulai
tahun 1946 yaitu ketika komputer mainframe pertama
ditemukan di Philadelphia, Amerika Serikat. Dengan
komputer tersebut orang bisa melakukan komunikasi
perorangan dari jarak yang sangat jauh dalam waktu
yang sangat pendek [1].
Adapun ciri-ciri komunikasi interaktif itu
sendiri yaitu : (1)orang yang terlibat bisa berinteraksi
dengan leluasa, (2) umpan balik, baik yang bersifat
positif maupun negatif
bisa diketahui, (3)
penyampaian pesan dilakukan secara verbal maupun
gambar, dan (4) menggunakan media interaktif.
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Sedangkan menurut Weiner media interaktif adalah
media yang dipakai untuk saling tukar informasi, baik
untuk keperluan hiburan, pendidikan, bisnis, yang
menggunakan komputer, terminal vide text, telepon
atau layar televisi [1]. Berarti media interaktif
memberi peluang untuk saling bertukar informasi,
sehingga ciri ini menjadi pembeda dengan media
massa, yang informasinya berasal dari institusi.
Internet adalah jaringan besar yang dibentuk oleh
interkoneksi jaringan komputer di seluruh dunia
melalui saluran telepon, satelit dan sistem komuniksi
lainnya. E-commerce adalah kegiatan bisnis yang
menyangkut konsumen, manufaktur, penyediaan jasa,
dan pedagang perantara yang menggunakan internet.
Dalam kehidupan sehari-hari, e-commerce dipraktikan
oleh perusahaan dotcom. Cybercrime (kejahatan di
dunia internet), dengan munculnya situs prono,
penyerangan terhadap privasi seseorang individu,
penipuan
dan
sebagainya.
Orang
mulai
memperbincangkan cyber law (hukum telematika)
yakni peraturan diu dunia maya (internet).
Sedangkan Haag yang dikutip dari Bungin
(2009:113), perkembangan teknologi komunikasi
dibagi menjadi 6 kelompok yaitu :
a. Teknologi masukkan.
b. Teknologi keluaraan.
c. Teknologi penyimpanan.
d. Teknologi telekomunikasi.
e. Mesim pemroses atau yang dikenal dengan istilah
CPU.
Selain itu juga Sayling Wen yang dikutip dari Bungin
(2009:114) perkembangan media dan teknologi
komunikasi dibagi menjadi :
1. Media komunikasi antar pribadi.
Untuk perkembangan media komunikasi antar
pribadi sendiri terdiri dari :
a. Media suara.
b. Media grafik.
c. Media teks.
d. Media animasi
e. Media video.
2. Media penyimpanan
Untuk perkembangannya terdiri dari: buku dan
kertas, kamera, alat perekam kaset, kamera film
dan proyektor, alat perekam video, disk optikal,
CD, VCD, DVD dan Flash disk.
3. Media transmisi.
Untuk perkembangannya terdiri dari komunikasi,
penyiaran, dan jaringan.
Oleh karena itu teknologi komunikasi untuk
memakainya perlu mengaturnya sesuai dengan nilainilai yang disyaratkan teknologi komunikasi itu, yang
sering berbenturan dengan
nilai-nilai lama
masyarakat.
Proses
implementasi
teknologi
komunikasi
yaitu:
Pertama,
inisiasi,
usaha
mengumpulkan
informasi
tentang
teknologi
komunikasi, memahaminya dengan seksama dan
merencanakannya untuk mengadopsi. Tahap ini
memiliki dua tingkat (a) agenda setting, munculnya
ide untk mengadopsi teknologi komunikasi demi
menyelesaikan permasalahan informasi yang muncul,

Seminar Nasional Inovasi dan Tren (SNIT) 2013
(b) matching, kecocokan teknologi dengan kebutuhan
dan kemampuan mengadopsinya.
Kedua, implementasi, seluruh kegiatan dan
aktivitas yan dilakukan untuk menggunakan teknokom
yang dirindukan. Tahap ini memiliki tiga tingkat: (a)
redefining, mengatur, menyusun dan bahkan
memodifikasi strukturn organisasi (bagi lembaga) atau
mental serta kebiasaan (bagi individu) untuk
keperluan teknokom yang dimaksud, (b) clarifying,
meyakinkan kepada semua anggota (bagi lembaga)
atau diri sendiri (bagi individu) tentang seluk-beluk
teknokom yang dimaksud, sehingga tidak asing algi,
(c) routinizing, menjadi bagian infrastruktur
organisasi (bagi lembaga) atau pelengkap kehidupan
sehari-hari (bagi individu).
Empat perspektif ICT atau Teknologi
komunikasi atau informasi: (1) teknosentrik, sebagai
kekuatan yang mendorong terciptanya perubahan, (2)
sosiosentrik, situasi sopsial yang ada pada sebuah
lembaga atau organisasi, yang sangat peduli dengan
fungsi sistem sosial, isu-isu sosial yang muncul dan
perubahan sosial yang terjadi sebagai pendorong
implementasi teknokom, (3) konflik, sebagia sesuatu
yan gmelekat pada proses pengambilan keputusan, (4)
disain sistem, kombinasi ketiga perspektif di atas,
yang lebih dikenal dengan nama siklus kehidupan
sistem.
b.

Blackberry
Berawal dari perusahaan kecil dengan modal
hasil pinjaman, Research In Motion atau yang disebut
dengan RIM berkembang menjadi perusahaan yang
paling di kagumi dan di hormati dai Kanada. Kisah
sukses perusahaan dengan nama lengkap Research In
Motion Ltd, berawal dari keinginan seorang pemuda
yang di drop out dari kampusnya untuk membuktikan
diri. Adalah seorang yunani bernama Mike Lazardis
yang berimigrasi dari Turki ke Kanada pada tahun
1967. Pada usianya yang ke-23 Lazardis mendapat
kenyataan pahit karena di keluarkan dari Universitas
Waterloo, Kanada dimana dia mendalami teknik
elektro. Lazardis mendapat pinjaman modal usaha dari
teman dan keluarganya. Dengan modal tersebut,
Lazarsis dan dua temannya mendirikan RIM di
Waterloo, Ontario Kanada pada tahun 1984. Kontrak
kerja pertama RIM datang dari General Motor Kanada
dimana untuk mengerjakan otomasi industri dan
berahan dalam beberapa tahun pertama dengan
berpindah dari kontrak ke kontrak. RIM berhasil
mendapatkan pengahasilan $1 juta dan memiliki
sekitar 12 orang karyawan. RIM mulai tertarik pada
perangkat digital nirkabel ketika menerima kontrak
dari Roger Cantel Mobile Comunications, operator
pager dan telepon seluler pada tahun 1987. Dalam
kontraknya, RIM bertugas mencari tahu potensi dari
sistim jaringan digital nirkabel baru yang di kenalkan
Ericsson. Selanjutnya berhasil membuat modem radio
nirkabel berukuran mini. 1990, modem buatan ini
banyak di pakai oleh perusahaan OEM untuk berbagai
produk dari komputer sampai mesin penjual otomatis.
Pada tahun 1991 RIM mengembangkan
software untuk mendukung sistim e-mail nirkabel.

Dalam mengembangkan ini, RIM bekerja sama
dengan dua perusahaan besar seperti Ericsson, dan
Anterior Technologi. Ericsson berhasil mengenalkan
modem radio portabel tahun 1992, Anterior
Technologi bertugas menyediakan gateway untuk
sistim e-mail sementara RIM akan meyediakan
aplikasi pemograman. Kerjasama tiga pihak ini
berhasil menciptakan sistim e-mail nirkabel dengan
konektivitas tak terputus. Karena dirinya sangat mahir
mengurusi riset dan tehnologi dari pada keuangan,
Lazardi mempekerjakan James Balsillie pada tahun
1992 untuk mengurus keuangan perusahaan dan
pengembangan bisnis. Basile akhirnya menjadi salah
satu direktur RIM, setara dengan Lazardis. Karena
kemampuan dan kredibilitasnya, RIM di percaya
untuk bekerja sama dengan banyak perusahaan besar
seperti Micrsoft, IBM, Bell South Wirless Data dan
banyak lagi.
Produk yang merupakan titik balik RIM
Produk yang merupakan titik balik RIM dalam
mengembangkan bisnis perangkat e-mail nirkabel
adalah pager yg di beri nama Inter@ctive pager.
Produk ini dikenalkan 1996 diPCS tradshow.Saat
diluncurkan kepublik th 1997, Inter@ctive pager yang
dijualseharga $675 menjadi produk yang sangat di
kenal dan di gemari. 1998 RIM mendapat banyak
kontrak untuk membuat Inter@ctive pager untuk
banyak prusahaan besar seperti IBM, Panasonic Corp,
Mobile Integrated Technologies, dan Telxon Corp.
Akhhir 1998 RIM mengenalkan versi upgrade dari
Inter@ctive pager yang lebih hebat, kecil,murah dan
punya daya tahan lebih lama. Setelah dua produk
Inter@ctive pager sukses di pasaran, akhirnya RIM
memutuskan untuk fokus di prangkat e-mail korporat
dengan mengenalkan produk barunya, yaitu
BlackBerry pada tahun 1999. Sejak saat itu
BlackBerry terus berkembang baik dari sisi
perangkatnya yang makin canggih, solusi layanan email-nya, serta perusahaan hardware dan software
yang mendukungnya. RIM jjuga menciptakan
perangkat BlackBerry yang di serai fitur telephon baik
lewat jaringan GSM maupun CDMA. Tahun 2004,
RIM merayakan ulang tahunnya yang ke 20 serta
pencapaian pengguana layanan BlackBerry yang
menembus angka 1 juta di seluruh dunia. Saat ini,
angka tersebut telah berkembang pesat karena karena
BlackBerry telah mencapai masa jayanya dan di akui
seluruh dunia.
Salah satu keunggulan fitur e-mail milik
BlackBerry adalah BES. Adalah sebuah paket
software penghubung yang merupakan bagian dari
platform nirkabel BlackBerry. BES berupa sebuah
software yang ditanamkan di hp dan server e-mail
yang berfungsi melakukan sinkronisasi e-mail dan pim
antara perangkat mobile dengan desktop. Penjelasan
singkat cara kerja BES yaitu setiap pesan yang masuk
ke dalam e-mail penggguna (account e-mail ini
biasanya merupakan layanan e-mail terbatas milik
prusahaan si pengguna yang membeli layanan BES)
akan di copy ke server. Pesan yang masuk ke server
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kenudian di olah sesuai dengan perangkat BlackBerry
yang kita miliki. Baru setelah itu di kirimkan ke hp
kita. Pengirim e-mail masuk ke hp ini berjalan
otomatis tanpa perlu kita yang melakukan koneksi,
istilahnya push mail. Software ini sudah bekerja
dengan banyak platform layanan e-mail dan terus di
kembangkan ole pihak RIM.
BIS (BlackBerry Internet Servis)
Pihak RIM juga mengeluarkan layanan e-mail
bagi pelanggan BlackBerry perorangan bernam BIS.
Sistim ini tidak menggunakan server pribadi seperti di
BES , melainkan menggunakan server dari penyedia
layanan e-mail umum milik penggun. Oleh sebab itu
untuk mempercepat akses transfer e-mail, BIS
menggunakan basis e-mail POP 3 dan IMAP. E-mail
jenis ini juga berlaku bagi account e-mail BlackBerry
pengguna. BIS mampu melayani 10 account dalam
satu perangkat.
BlackBerry Connect
Seperti yang sudah di sebutkan BlackBerry
bukan hanya berupa perangkat smartphone, dalam
perkembangannya RIM juga mengeluarkan software
bernama
BlackBerry
Connect
yang
dapat
menghadirkan layanan BlackBerry ke dalam
perangkat smartphne yang lain. Dengan perangkat
yang mendukung, kita dapat menikamti akses layanan
seperti di hp BlackBerry, hanya saja di batasi untuk
fitur e-mail saja. Dalam perkembangannya tercatat ada
lima kali evolusi yang terjadi di perangkat
BlackBerry. Semua itu di lakukan untuk mengikuti
teknologi dan tren pasar yang terus berkembang.
Seiring perkembangan teknologi di perangkat
BlackBerry, ketrnarannya juga semakin melambung
tinggi.
Tahun 1997-2001
Ini adalah periode awal kemunculan perangkat
BlackBerry yang masih berupa pager dua arah (two
way pager). Meski berbentuk pager, perangkat
BlackBerry ini sudah tampil beda dengan pager
kebanyakan. Selain firyrnya,kehadiran keyboard
QWERTYnya jadi ciri khas di pasar saat itu. Layanan
yang di sediakan bagi pelanggan hanya dua,yaitu email dan WAP. Untuk menyediakan layanan itu RIM
menggandeng dua penyedia layanan internet nirkabel,
mereka adalah Data TAC dan Mobitex. Dua produk
menggunakan layanan Data TAC dan tiga produk
menggunakan akses Mobitex.
Seri 850 adalah perangkat yang menandai
lahirnya BlackBerry di dunia. perangakat ini
memililki fitur yang sederhana, layarnya masih
menggunakan teknologi monochrome dengan ukuran
kecil. Namun seri ini adalah awal dari semuanya,
Tahun 2005 perangakat ini mendapat pengakuan dari
PC Magazine sebagai 14th greatest gadget of the past
50 years.
Tahun 2001-2003
Di periode ini perangkat BlackBerry mulai
diberi fasilitas telepon seluler menggunakan teknologi
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GSM (2G), begitu juga dengan akses datanya . Selain
teknologi, desain BlackBerrypun telah terwujud
layaknya hp pintar, lengkap dengan keyboard
QWERTY. Makanya RIM mulai mengenalkan
BlackBerrysebagai perangkat hp pintar bukan lagi
pager dau arah. Sejarah lain yang tercipta di tahun ini
adalah mulai di tanamkannya BlackBerry OS.
Memiliki user interface dengan susunan menu khas
BlackBerry yang sampai sekarang masih jadi patokan.
Seri “Quark”merupakan jajaran hp BlackBerry yang
sangat populer pada masa it. Produk dalam seri
“Quark” seperti 6230 telah dilengkapi dengan tenologi
java
sebagai
pendukung
platform
web
browsernya.Selain itu di periode ini pula RIM
mengeluarkan untuk pertama kalinya hp BlackBerry
berteknologi CDMA(6750) dengan menggandeng
Verizon sebagai operatornya. Namun layarnya masih
berteknologi monochrome.
Tahun 2003-2004
Salah satu produk yang legendaris dari periode
ini adalah 7270. Di lengkapi dengan teknologi WiFi
dan menawarkan akses data melalui jaringan WLAN
terbatas yang bisa di gunakanuntuk menjalankan fitur
VoIP. RIM mencoba menawarkan pilihan kepada
konsumen dengan menggandeng penyedia layanan
seluler. Di Amerika, mereka menggandeng iDen untuk
menghadirkan fasilitas sensasional di hp BlackBerry
yaitu 7510 dan 7520 seperti GPS, komunikasi dua rah
(walki talki) dan Bluethoot.
Tahun 2004-2006
Yang terbaru lagi adalah SureType yang
mereka kenalkan ke pasar. Adalah dengan konsep satu
tombol memuat dua huruf dan di dukung dengan fitur
textpredictive input seperti teknologi T9 yang
sekarang kita kenal. Alasan penerapan SureType ini
adalah memberikan kemudahan bagi pengguna yang
kurang
suka
dengan
keyboard
QWERTY
konvensional. Karena penerapan keyboard ini pula hphp BlackBerry seperti 7100v dan 7130e,memiliki
desain yang ramping.
Tahun 2006 sampai sekarang
Fitur- fitur baru terus di tanamkan pada
perangkat BlackBerry, seperti layar warna yang lebih
baik, kamera, slot kartu memori dan aplikasi chating.
Dan juga mengenalkan TrackBall sebagai pengganti
TrackWheel . Dan ini merupakan perangkat pengakses
menu di hp blackBerry. Bedanya, TrackWheek
mengguakan konsep yang sama dengan TrackWhel di
mouse komputer,TrackBall berbentuk bola yang di
letakan di bawah layar. Konsep TrackBall di puji
banyak kalangan karena aksesnya yang lebih nyaman
dan cepat. Seri 8100merupakan produk pertama yang
menerapkan tombol navigassi TrackBall. RIM
mengklasifikasikan produknya ke dalam seri tertentu
untuk memudahkan pengguna membedakan ke
unggulan masing – masing. Nama seri yang di
gunakan cukup menarik seperti Electron(8700),
pearl(8120), GammaRay(8820), Curve(8310) dan
yang terakhir baru muncul adalah Bold(9000). Sampai
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sekarang pengguna BlackBerry telah mencapai 14 juta
di seluruh dunia. (Dikutip dari [13])
c.

Ekonomi Kreaktif
Ekonomi kreatif yaitu merupakan sebuah
konsep ekonomi di era ekonomi baru yang
mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan
mengandalkan ide dan stock of knowledge dari sumber
daya manusia (SDM) sebagai faktor utama dalam
kegiatan ekonominya. Menurut Howkins (2001)
dalam bukunya The Creative Economy menemukan
kehadiran gelombang ekonomi kreatif setelah
menyadari pertama kali tahun 1996. Dimana ekspor
karya hak cipta Amerika Serika mempunyai penjualan
sebesar 60,18 milyar dollar AS jauh melampaui
ekspor sector lainnya seperti otomotif, pertanian dan
pesawat. Fenomena Gangnam Style yang mewabah
menjadi sekedar contoh bagaimana kreativitas dapat
menjadi mesin ekonomi baru korea selatan. Maka
menjadi tidak berlebihan bila Howkins menyebutkan
ekonomi baru telah muncul seputar industry kreatif.
Mengingat peran ekonomi kreatif yang semakin
meningkat bagi perekonomian suatu wilayah, maka
menurut Flordia (The Rise of Creative Class) kotakota, daerah-daerah dan provinsi harus
lebih
menumbuhkan “iklim orang-orang” yang dimotori
kaum muda dengan semangat inovasi dan kreativitas.
Pengembangan ekonomi kreatif akan sangat
berperan dalam mengembangkan job creation,
mengingat besarnya potensi ekonomi kreatif yang
dimiliki oleh Indonesia. Dengan lebih dari 300 suku
bangsa. Dari sisi demografi penduduk usia muda
yang mencapai 43% menjadi modal plus yang kita
miliki. Karena kreativitas sangat dekat dengan kaum
muda. Pengembangan ekonomi kreatif juga akan
berdampak langsung bagi masyarakat menengah ke
bawah mengingat sektor ekonomi kreatif sebagian
besar digerakan oleh pelaku UMKM dan sangat
potensial menjadi kekuatan dahsyat untuk mendorong
Indonesia menjadi Negara maju, oleh karena itu
menjadi jelaslah ekonomi kreatif perlu dijadikan salah
satu sektor yang harus didorong pengembangannya.
Oleh karena itu diperlukan adanya sinergitas dari
semua pemangku kepentingan, dalam mengatasi
berbagai tantangan yang berpotensi menjadi
bottleneck pengembangan ekonomi kreatif. Utamanya
dalam
membangun
akselerasi
sinergitas
meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya
manusia (sdm) kreatif. Bercermin dari beberapa
bottleneck sebagaimana diidentifikasikan diatas,
seyogyanya pemerintah pusat dan daerah sebagai
perumus kebijakan ekonomi kreatif diharapkan dapat
memafasilitasi, memotivasi, dan menginspirasi
pengembangan ekonomi kreatif dalam bentuk rencana
aksi yang konkrit, terukur, dengan menjadikan
ekonomi kreaktif sebagai bisnis masa depan yang
menjanjikan,
memfasilitasi
promosi,
dan
mengintensifkan bantuan modal usaha, kelangan
bisnis yang diharapkan dapat mengoptimalkan self
development, mengembangkan kapasitas usaha
melalui sistem lokomotif gerbong dari pengusaha
besar kepada pengusaha kecil dan tak kalah

pentingnya
dukungan
cendikiawan
melalui
pengembangan penetrasi pasar dengan pemanfaatan
online marketing, disamping berbagai terobosoan baru
(dikutip dari [14])
III.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tipe penelitian yang digunakan peneliti dalam
Peran Teknologi Komunikasi Blackberry Messenger
Dalam Mendukung Ekonomi Kreatif Masyarakat
(Studi Kasus Pelayanan Tukang Ojek di Wilayah
Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat Januari – Maret
2013) adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Menurut Hadari Nawawi (1983:63) metode
deskriptif adalah Prosedur pemecahan masalah yang
diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan
keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang,
lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat
sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau
sebagaimana adanya sedangkan menurut pendapat ahli
lain yaitu Lofland [5] yang dikutip dari buku
Metodologi Penelitian Kualitatif bahwa penelitian
kualitatif adalah Penelitian yang ditandai dengan
jenis-jenis
pertanyaan
seperti
apakah
yang
berlangsung disini?, bagaimanakah bentuk-bentuk
fenomena ini?, variasi apa yang dapat kita temukan
dalam fenomena ini?, dan kemudian menjawab
pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Sedangkan metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini metode studi kasus. Menurut [12]
Studi kasus adalah salah satu metode penelitian dalam
ilmu-ilmu sosial. Adapun teknik pengumpulan data
yang peneliti lakukan adalah dengan menggunakan
data primer berupa wawancara mendalam dan data
sekunder berupa studi kepustakaan. Menurut [5]
wawacara adalah percakapan dengan maksud tertentu,
yang mana percakapan tersebut dilakukan oleh kedua
belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang
mengajukan
pertanyaan
dan
terwawancara
(interviewee) yang memberikan jawaban atas
pertanyaan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan
studi kepustakaan menurut Gay (Jamiluddin Ritonga,
2004:11) adalah meliputi pengindentifikasian secara
sistematis, penemuan, dan analisis dokumen-dokumen
yang memuat informasi yang relevan dengan masalah
penelitian. Dalam hal ini teknik pemeriksaan
keabsahan data yang digunakan yaitu uji credibility
(kepercayaan). Dimana menurut [5] yaitu penerapan
kriterium derajat kepercayaan pada dasarnya
menggantikan konsep validitas internal dan
kuantitatif. Kriterium ini berfungsi melaksanakan
inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan
penemuannya
dapat
dicapai.
Selanjutnya
mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil
penemuan dengan jalan pembuktiaan oleh peneliti
pada kenyaatn yang sedang diteliti.
Berkaitan dengan wawacara mendalam dimana
peneliti memilih sumber informasi sebagai informan
berdasarkan latar belakang informan yang disesuaikan
dengan pokok permasalahan penelitian. Disini peneliti
memilih 10 (orang) informan dengan karakteristik
narasumber tersebut antara lain : satu orang ketua RW
010, ketua RT 009, lima orang tukang ojek wilayah
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Menteng Tenggulun yang sudah satu tahun
menggunakan blackberry messenger sebagai layanan
transportasi antar-jemput pelanggannya di wilayah
menteng tenggulun serta tiga orang pelanggan tetap
tukang ojek yang sudah satu tahun menggunakan
fasilitas tukang ojek dengan pemesanan menggunakan
blackberry messenger. Dari hasil wawancara
mendalam dengan ke-10 narasumber tersebut di
dapatkan hasil penelitian bahwa hampir semua
narasumber menyatakan bahwa dengan adanya
teknologi komunikasi blackberry messenger terjadinya
simbiosis mutualisme antara para tukang objek dengan
para pelanggan dimana dengan fasilitas blackberry
messenger yang ada dalam smartphone blackberry
memudahkan pelanggan untuk memesan layanan
tukang ojek. Disisi lain para tukang ojek pun
terbantukan dengan adanya fasilitas blackberry
messenger tersebut dimana para tukang ojek tersebut
memiliki pelanggan tetap yang mana para tukang ojek
tidak perlu khawatir jika tidak mendapat setoran.
Selain itu juga fasilitas dari blackberry messenger itu
sendiri membuat komunikasi semakin lancer antara
para pelanggan dengan para tukang ojek dimana
karena sering berkomunikasi jarak komunikasi yang
awalnya jauh sekarang menjadi semakin dekat dan
kedekatan hubungan komunikasi tersebut menjadi
para tukang ojek dan pelanggannya seperti keluarga
sendiri. Oleh karena itu dengan blackberry messenger
untuk para tukang ojek di wilayah menteng tenggulun
menjadi terbantukan karena para tukang ojek tetap
dapat
meningkatkan
ekonominya
dengan
memanfaatkan perkembangan teknologi secara kreatif
agar dapat bisa berkompetisi dengan para pengusaha
jasa angkutan lainnya.
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