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Abstrak - Makalah ini berjudul “Sarjana Ilmu Komunikasi dan Teknologi. Seorang lulusan sarjana ilmu
komunikasi adalah lulusan yang menguasai teori dan berbasis praktis, karena ilmu komunikasi adalah applied
sicence (ilmu terapan), bukan pure science (ilmu murni). Kemampuan praktis sarjana ilmu komunikasi: Jurusan
atau konsentrasi jurnalistik harus mampu melakukan reporting, writing dan editing, dan keterampilan
jurnalistik lainnya. Jurusan atau konsentrasi humas harus mampu membuat news release, house journal
(majalah atau suratkabar perusahaan), sebagai event organizer, dan lainnya. Jurusan atau konsentrasi
manajemen komunikasi harus mampu melakukan praktik sebagai konsultan, penasihat, interpreter, instruktur,
peneliti bidang komunikasi yang terkait dengan manajemen. Teknologikomunikasiadalah 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. Masyarakat
informasi ditandai dengan lebih banyak jumlah orang bekerja untuk mengolah informasi daripada mengolah
barang atau energi.Informasi kini diakui sebagai suatu komoditas, yang dapat dijual, diberikan, dikopi,
diciptakan, disalah artikan, didistorsikan dan bahkan dicuri.Infromasi merupakan salah satu dari tiga
sumberdaya dasar (basic resources) di samping material dan energi. Kompetensi sarjana komunikasi dalam
teknologi Komunikasi: (1) Users (Pengguna) teknologi komunikasi, (2) Content of Technology pada teknologi
komunikasi, (3) Riset dampak sosial teknologi komunikasi, (4) Strategi Komunikasi Pemasaran produk-produk
teknologi komunikasi.
Kata kunci: Ilmu Komunikasi, Teknologi Komunikasi, Kompetensi sarjana.

1. PENDAHULUAN
Teknologi komunikasi adalah teknologi, tidak
semua teknologi adalah teknologi komunikasi. Sarjana
komunikasi, di mana ilmu komunikasi itu sendiri
masuk ke dalam rumpun ilmu sosial, tetapi
perkembangannya bersentuhan dengan teknologi
komunikasi atau lebih dikenal dengan ICT
(Information Communication Techonology) atau
teknologi komunikasi informasi.
Teknologi komunikasi, seperti telepon,
telegraf, film, radio, televisi, komputer, satelit,
internet, dan lainnya terdiri dari perangkat keras
(kerangka dan komponen sebuah teknologi
komunikasi) dan perangkat lunak (sistem yang
menjalankan teknologi komunikasi itu).
Seorang lulusan sarjana ilmu komunikasi
adalah lulusan yang menguasai teori dan berbasis
praktis, karena ilmu komunbikasi adalah applied
sicence (ilmu terapan), bukan pure science (ilmu
murni). Kemampuan praktis sarjana ilmu komunikasi:
Jurusan atau konsentrasi jurnalistik harus mampu
melakukan reportase, writing dan editing, dan
keterampilan jurnalistik lainnya. Jurusan atau
konsentrasi humas harus mampu membuat news
release, house journal (majalah atau suratkabar
perusahaan), sebagai event organizer, dan lainnya.
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Jurusan atau konsentrasi manajemen komunikasi harus
mampu melakukan praktik sebagai konsultan,
penasihat, interpreter, instruktur, peneliti bidang
komunikasi yang terkait dengan manajemen.
Keterampilan praktik sarjana ilmu komunikasi
ini harus berbasis atau berdasarkan teknologi
komunikasi, artinya seorang sarjana ilmu komunikasi
sudah harus sangat familiar dengan teknologi
komunikasi, terutama dengan kompetensi yang
dimilikinya terkiat dengan teknologi komunikasi,
yaitu kompetisi sebagai user (pengguna), mengisi
teknologi komunikasi, periset dampak sosial, dan
mensosilisasikan teknologi komunikasi.
Kata Teknologi berasal dari asal kata latin
Texere yang berarti to weave (menenun) atau to
construct (membangun). Kata Teknologi tidak hanya
terbatas kepada pengguna mesin-mesin, meskipun
dalam pengertian sempit sering digunakan keterkaitan
teknologi dan mesin dalam bahasa seharihari.Technology is a design for instrumental action
that reduces the uncertainly in the course-effect
relationships invalved in achieving a desired
outcome.Sebuah teknologi biasanya terdiri dari aspek
Hardware (perangkat keras) dan software (Perangkat
Lunak). Salah satu jenis teknologi adalah Teknologi
Komunikasi (Rogers, dalam Ardianto.2009: 181).
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Kronologi
Sejarah
Perkembangan
Teknologi Komunikasi: 35.000 SM Zaman CroMagnon: Bahasa diperkirakan telah dikenal pada
zaman ini 22.000 SM
Ahli pra-sejarah
menemukan lukisan-lukisan dalam gua Era
komunikasi tulisan:4.000 SM
Bangsa Sumeria menulis dalam lembaran tanah
liat Th. 1041 Pi Sheng, di Cina menemukan sejenis
alat cetak Buku yang sederhana Th. 1241
Tulisan dalam lembaran tanah liat diganti oleh
tulisan dalam lembaran metal di Korea. Era
komunikasi cetakan Th. 1456Gutenberg menemukan
alat mesin cetak (metal) “hand-press”. Th. 1833
Penerbitan surat kabar “Penny Press” yang
pertama, “The New York Sun”. Th. 1839 Daquerre
menemukan metoda fotografi yang praktis Untuk surat
kabar. Era telekomunikasi Th. 1844
Samuel Morse mengirimkan pesan melalui
alat telegraph yang pertama Th. 1876
Alexander Graham Bell mengirimkan pesan melalui
Pesawat telepon yang pertama Th. 1894
Penemuan film bioskop Th. 1895Guglielmo Marconi
mengirimkan pesan melalui Radio Th. 1912
Lee de Forest menemukan “vacuum tube”
Th. 1920 Siaran radio pertama oleh KDKA di
Pittsburg Amerika Serikat Th. 1933 RCA di Amerika
Serikat mendemonstrasikan TV. Th. 1941 Siaran TV
komersial pertama Era komunikasi interaktif Th.
1946 Penemuan Mainframe Computer, ENIAC
dengan 18.000 vacuum tubes oleh Universitas
Pennsylvania, Amerika Serikat Th. 1947William
Shockley, John Bardeen, dan Walter Brattain
menemukan
pesawat
radio
treansistor
Th.
1956Penemuan videotape oleh perusahaan Ampex,
Redwood City, California, Amerika Serikat Th. 1957
Rusia meluncurkan satelit angkasa luar
pertama, SPUTNIK Th. 1969
Pesawat
luar
angkasa NASA berpenumpang manusia, Mendarat di
bulan, dikendalikan oleh minicomputer Yang besarnya
3000 kali lebih kecil dari ENIAC. Th. 1971
Penemuan microprocessor, sebuah unit
pengendali komputer (CPU) dengan semiconductor
chip oleh Ted Hoff. Th. 1975 Pemasaran
microcomputer pertama, Altair 8800. Th. 1975 HBO
(Home Box Office) mulai menyiarkan siaran
TV kabel melalui satelit. Th. 1976 Sistem
teletext
pertama diperkenalkan oleh BBC dan ITV di Inggris.
Th. 1977
Qube, sistem TV kabel interaktif
pertama diperkenalkan di Columbus, Ohio, Amerika
Serikat. Th. 1979 Sistem Videotext pertama
diperkenalkan oleh British Post Office, Inggris (Harun
dan Ardianto. 2011: 38).
Teknologi Komunikasi adalah peralatan perangkat
keras; struktur-struktur organisasional dan nilai-nilai
sosial yang dikoleksi, diproses dan menjadi pertukaran
informasi individu-individu dengan individu-individu
lainnya.
Teknologi Komunikasi diawali sejarah manusia
seperti ditemukannya bahasa lisan dan bahasa tulisan
dalam bentuk photographs yang ditulis pada dinding

gua-gua; Teknologi Media (secara potensial dapat
mencapai khalayak massa) berasal dari clay tablets
(Tulisan pada lembaran-lembaran tanah liat) dalam
peradaban awal Bangsa Sumeria dan Bangsa Mesir.
Menurut Alvin Toffler, tiga gelombang
peradaban manusia terdiri dari era pertanian, industri
dan era informasi/komunikasi (lihat Rogers 1986 ;
Alisyahbana dalam Yulian, dkk (2001): Pertama,
Gelombang pertama (800 SM-1500 M) adalah
gelombang pembaruan dimana manusia menemukan
dan menerapkan teknologi pertanian yaitu manusia
berubah dari kebiasaan berpindah-pindah yang
menetap disatu tempat. Ciri masa ini adalah
penggunaan “baterai alamiah” yang dapat menyimpan
energi yang dapat diperbaharui dalam otot-otot
binatang, hutan, air terjun, angin atau langsung dan
matahari, banyak sekali menggunakan kincir air dan
kincir angin.
Kedua, Gelombang kedua (1500 M-1970 M)
adalah masyarakat industri, sebagai “manusia
ekonomis” yang rakus yang baru lahir dari
Renaissance (pencerahan di Eropa). Adam Smith
dengan bukunya The Wealth of Nations dari Charles
Darwin dengan bukunya The Origin of Species
mewarnai budaya renaissance. Imperialisme dan
kolonialisme di gelombang kedua ini merupakan
interpretasi yang salah dari Teori Darwin, terutama
ideologi Social Darwinism dan Herbert Species:The
Mights is always Rights. Gelombang kedua ini
berbudaya produk massa, pendidikan massa,
komunikasi massa dan media massa.Budaya Iptek
tumbuh dengan pesat. Terjadi
urbanisasi dan
pembangunan kota besar, penggunaan energi yang
tidak dapat diperbaharui, dan polusi yang
menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.
Ketiga, Gelombang ketiga (1970-2000 M)
adalah
masyarakat
informasi
dengan
ciriciri:Kelangkaan bahan bakar fosil ; kembali ke energi
yang dapat diperbaharui; Proses produksi yang
cenderung
menjadi
produksi
massa
yang
terkonsentrasi; Terjadinya deurbanisasi dan globalisasi
karena kemajuan teknologi komunikasi dan informasi;
Peradaban gelombang ketiga merupakan Sintesa dari
gelombang pertama (tesa) dan gelombang kedua
(antitesa).Dalam gelombang ketiga ini kadang disebut
sebagai Knowledge Age, dengan digunakannya satelit
telekomunikasi, kabel optik dalam jaringan internet,
masyarakat mampu berkomunikasi online. Masa
Puncaknya
era
komunikasi
dan
informasiakansegeratercapai 10-20 tahun kedepan.
Open Society (Struktur MasyarakatTerbuka/umumnya
para anggota masyarakat berusaha dan bekerjakeras
untuk menaikkan statusnya di dalam masyarakat.
Mereka bersaing dan bekerjasama untuk dapat naik
ke lapisan atas berikutnya sesuai dengan sistem
kompetisi dan korporasi yang sudahdapat diterima
oleh seluruh masyarakat (Rogers. 1986 dan
Alisjahbana, dalam Ardianto. 2009: 182 ).
Menurut Alisjahbana, Lima Gelombang
peradaban baru akan bergantian atau pun kadang-
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kadang bersamaan mendominasi budaya masyarakat
dunia selanjutnya: (1) Era Industri Rekreasi
(Hospitality, Recreation, Entertainment) yang
akanmendominasibudaya pada tahun 2015 M, (2) Era
Bioteknologi (Bioteknologi, genetics, Cloning) yang
akan mendominasi budaya dunia pada kira-kiratahun
2001 M, (3) Era mega material (Quantum Physics,
Nano technology high press surperphysics) yang akan
mendominasi dunia kira-kira tahun 2200 M dan 2300
M, (4) Era Atom Baru (fusion, lossers, hydrogen and
heliumisopes) yang akan mendominasi budaya dunia
kira-kira pada 2100 – 2500 M, (5) Era Angkasa luar
baru (Specsaft, Exploration, Travel, Resource
Gathering, Astrophysics) yang akan mendominasi
sebelum tahun 3000 M.
2. PEMBAHASAN
HakikatTeknologiKomunikasi
Teknologi komunikasi adalah 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
(Rogers, disitir Abrar dalam Ardianto. 2009: 182).
Secara tersirat definisi di atas bahwa: (1)
Teknologi komunikasi
adalah alat, (2) ICT
atauteknologikomunikasidilahirkan
oleh
sebuah
struktur ekonomi, sosial
dan politik, (3)
Teknologikomunikasi membawa nilai-nilai yang
berasal dari struktur ekonomi, sosial, dan politik
tertentu., (4) Teknologi komunikasi meningkatkan
kemampuan indera manusia, terutama kemampuan
mendengar dan melihat.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 Komunmikasi (diadaptasi dari Abrar,
dalam Ardianto. 2009: 182).
Menurut Abrar (2003), Misal sebutlah telepon
seluler (ponsel). Bisakah ponsel disebut sebagai ICT?
Jawabannya ditentukan oleh jawaban terhadap
pertanyaan-pertanyaan
berikut:(1)apakah
ponsel
sebuah alat? (2) apakah ponsel dilahirkan oleh
struktur ekonomi, sosial dan politik tertentu,
(3)apakah ponsel membawa nilai-nilai yang berasal
dari struktur ekonomi, sosial dan politik yang
membuatnya, (4) apakah ponsel meningkatkan
kemampuan indera manusia? (Ardianto.2009: 182).
Jawaban untuk pertanyaan 1 sangat jelas ya.
Pertanyaan 2 ia dilahirkan dari struktur ekonomi
kapitalis dan sosial liberal. Pertanyaan 3 juga jelas ya,
ponsel membawa nilai liberal, pemilik ponsel bisa
menghubungiu dan dihubungi siapa saja. Pertanyaan 4
juga jelas ya, ponsel meningkatkan indera dengar
orang yang memakainya. Akhirnya ponsel sah sebagai
Teknologi komunikasi.
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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.
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 (Denis Coulet, dikutip
Abrar, dalam Ardianto...).
Beda teknologi komunikasi dan teknologi
informasi: (1) Teknologi komunikasi adalah
pemrosesan , pengolahan dan penyebaran data oleh
kombinasi komputer dan telekomunikasi, (2)
Teknologi komunikasi merupakan alat yang
menambah kemampuan orang berkomunikasi.
International Communication Association/ ICA
(ikatan sarjana komunikasi internasional) bagi sarjana
yang menekuni teknologi komunikasi dikelompokkan
pada divisi Communication and Technology. Bagi
yang menekuni tekonologi komunikasi pada divisi
Sistem Informasi.Teknologi komunikasi berkembang
cepat karena bantuan teknologi elektronika, sehingga
proses komunikasi tidak lagi dibatasi ruang dan
waktu.
Teknologi elektronika membentuk prinsipprinsip teknokom: (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 (Ishadi dan
Wahyudi, disitir Abrar, dalam Ardianto. 2009: 183).
Teknologi komunikasi memungkinkan manusia
melihat berbagai fenomena sosial yang saling
berkaitan dan mempengaruhi., terutama untuk
menghadapi masyarakat terbuka (open society). Di sisi
khalayak (audience), Teknolologi komunikasi
digunakan untuk mencari, mengolah, membagi,
meyimpan,
membandingkan,
memutakhirkan
informasi, sehingga teknokom menjadi sentral dalam
proses komunikasi.
Hubungan
teknologi
komunikasi
dan
kebudayaan: (1) teknologi komunikasi sebagai faktor
yang dterminan dalam masyarakat, ia bisa
menciptakan perubahan sosial dan mengubah
kehidupan masyarakat, misal menjadi lebih egaliter,
(2) teknologi komunikasi sebagai industrialisasi, ia
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diciptakan secar amassal dalam jumlah yang banyak,
(3) teknologi komunikasi/informasi sebagai suatu alat
baru, tidak semua efek negatif teknokom bisa
dteratassi dengan baik (McOmber, dikutip Abrar,
dalam Ardianto...).
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/negara lain, (d) mengingkatkan partisipasi
merekadalam kehidupan sosial politik yang
menyangkut seluruh daerah/negara lain.
Hubungan
teknologi
komunikasi
dan
masyarakat
informasi:pengertian
masyarakat
informasi: (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).
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 (Weiner, dikutip Abrar, dalam Ardianto. 2009:
184).
Media interaktif memberi peluang untuk saling
bertukar informasi, sehingga ciri inin 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
privacy
seseorang
individu,
penipuan
dan
sebagainya.Orang mulai memperbincangkan cyber
law (hukum telematika) yakni peraturan diu dunia
maya (internet).

Semua
teknologi komunikasi, apa pun
bentuk dan namanya, bisa digolongkan ke dalam: (1)
penyimpan informasi, (2) pengirim informasi, (3)
pemroses dan pengolah informasi, (4) penyalur
informasi, (5) penyiar informasi.
Beberapa contoh teknologi komunikasi
mutakhir:Pertama, integrated service television
(ISTV) adalah sebuah televisi multimedia dengan
server yang terbangun sendiri di rumah pemiliknya.
ISTV sebagai terminal informasi dan hiburan di rumah
yang bisa menerima siaran TV dan HDTV digital,
semua siaran televisi konvensional, berita utama
suratkabar
dan
terhubung
internet.
ISTV
menngunakan pesawat HDTV 36 inci, dengan harga
Rp 38.500.000-Rp 49.000.000.
Kedua, Ponsel yang bisa mengakses internet,
sudah dimiliki oleh sewmua ponsel keluaran terbaru
dari Siemens, Nokia, Motorola hingga Ericson.
Implementasi Teknologi Komunikasi
Pengertian
implementasi
sama
dengan
penerapan. Tetapi dalam praktiknya, penerapan
teknologi komuniksi harus didahului dengan
penguasaan ketertampilan mengoperasikan teknologi
komunikasi tersebut.
Teknologikomunikasi itu sesuatu yang baru,
sehingga dianggap sebagai sebuah inovasi. Tidaklah
mudah bagi masyarakat mengadopsi sebuah inovasi,
karena ada skeptisisme yang datang dari masyarakat.
Teknologi komunikasi untuk memakainya
perlu mengaturnya sesuai dengan nilai-nilai yang
disyaratkan teknologi komunikasi itu, yang sering
berbenturan dengan nilai-nilai lama masyarakat.
Proses implementasi teknologi komunikasi:
Pertama,inisiasi, usaha mengumpulkan informasi
tentang teknokom, 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,
(b) matching, kecocokan teknologi komunikasi
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 teknologi komunikasi yang dimaksud, (b)
clarifying, meyakinkan kepada semua anggota (bagi
lembaga) atau diri sendiri (bagi individu) tentang
seluk-beluk teknologi komunikasi yang dimaksud,
sehingga tidak asing algi, (c) routinizing, menjadi
bagian infrastruktur organisasi (bagi lembaga) atau
pelengkap kehidupan sehari-hari (bagi individu).
Perspektif
impelementasi
teknologi
komunikasi: (1) manajemen sistem, hasil upaya untuk
mengoptimalkan hasil sistem organisasi, yang berasal
dari teori sistem terbuka, (2) proses birokrasi, satu
upaya untuk mengubah kebijakan sebuah lembaga, (3)
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pengembangan organisasi, usaha untuk memenuhi
keinginan individu dan komunikasi dan muncul
karena dorongan untuk meningkatkan pratisipasi, (4)
konflik/tawar menawar, yang pada akhirnya
menghasilkan jalan keluar yang kompromistis.
Empat perspektif lain ICT atau Teknologi
komunikasi/informasi: (1) teknosentrik, sebagai
kekuatan yang mendorong terciptanya perubahan, (2)
sosiosentrik, situasi sopsial yang ada pada sebuah
lembaga/organisasi, yang sangat peduli dengan fungsi
sistem sosial,
isu-isu sosial yang muncul dan
perubahan sosial yang terjadi sebagai pendorong
implementasi teknologi komunikasi, (3) konflik,
sebagia sesuatu yang melekat pada proses
pengambilan keputusan, (4) disain sistem, kombinasi
ketiga perspektif di atas, yang lebih dikenal dengan
nama siklus kehidupan sistem.
Manusia teknologis komunikasi, diperlukan
tuntuan pendekatan sosio-kultural dalam menrapkan
teknokom menjadikan individu-individu yang
memakai teknokom memperoleh penilaian yang
positif. Mereka dianggap sebagai kumpulan orang
yang melek teknokom.Mereka dianggap bukan hanya
sebagai kumpulan orang yang meiliki audience
sphere, tetapi juga menguasai lingkungan mereka.
Konsekuensi Sosial dan Kultural
Menurut Abrar (2003), teknologi komunikasi
menjadi satu kekuatan yang bisa mempengaruhi
kekuatan sosial lainnya.Teknologi komunikasi
memiliki keterkaitan dengan masalah sosial, ekonomi,
politik dan budaya.Bisa saja pemakaian teknologi
komunikasi menguntungkan, misalnya meningkatkan
produktivitas,
memperpendek
waktu
dan
jarak.Beberapa persoalan pun muncul, misal jurang
antara pihak yang kaya dan miskin informasi makin
besar, privacy jadi terganggu, orang jadi terpencil dari
lingkungan sosial (Ardianto. 2009: 185).
Makna
konsekuensi
Sosial
Pemakaian
teknologi komunikasi: (1) Konsekuensi Sosial adalah
akibat sosial sebagai kelanjutan logis sebuah keadaan
atau pemakaian dan sudah disadari akan terjadi.(2)
Dampak Sosial adalah keadaansosial sebagai hasil
sebuah perbenturan dua keadaan, yang nota bene tidak
disadari, (3)perbedaan konsekuensi sosial dan dampak
sosial adalah pada unsur logis dan kesadaran,
(4)Timbul pertanyaan, mengapa konsekuensi sosial
bukan dampak sosial, karena orang yang memakai
teknologi komunikasi tentu sadar arti dan fungsi
teknologi komunikasi.
Konsekuensi Sosial teknologi komunikasi:
Pertama, Perubahan hubungan sosial, dalam
masyarakat biasa setiap individu hidup bersama-sama
secara fisik di suatu daerah tertentu, maka individu
dalam cybersociety tidak harus hidup dalam kawasan
teretnu, terhubungkan karena online communication.
Kedua, Transformasi sosial, terdapat 10
megatrends informasi dimasa depan: (a)informasi
menjadisenjata strategis, (b) Pemilihan informasi
menjadi dasar konflik antara pemerintah dan
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pengusaha, (c) Informasi tidak lagi gratis, (d)Semua
informasi yang bernilai tinggi akan tersimpan dalam
bentuk digital, (e) Pustaka dunia akan dipenuhi oleh
buku-buku pintar elektronik, (f) Pustaka dunia akan
muncul dalam bentuk informasi elektronik, (g)
Konsep manusia tentang privacy, security dan
pemilikan berubah, (h) Pertukaran informasi
meruntuhkan
batas-batas budaya dan wilayah,
(i)Konflik akan terjadi antara pemakai dan manajemen
sistem informasi, (j) Orang-orang yang menjadi
spesialis informasi akan jadi sangat berkuasa.
Konsekuensi Kultural. Kultural dari kata
cultural, yang dalam Bahasa Inggris berarti having to
do with culture (berkaitan dengan budaya). Jadi
kultural diartikan sebagai kebudayaan.
Tiga kategori kebudayaan: (1) estetis, selera
keindahan, susastra dan seni, (2) etis, sikap melawan
kebinbatangan, ketertindasan, dan sebagainya, (3)
antropologis, karakter yang dimiliki lembaga sosial,
sistem pengetahuan, perilaku keseharian, sistem nilai,
norma dan sebagainya.
Pengertian kultural dalam konsekuensi kultural
pemakaian teknologi komunikasi mengacu kepada
kriteria antropologis.
Dua konsekuensi kultural pemakaian teknologi
komunikasi: (1) perubahan sistem nilai dan norma,
orang-oran yang mengakses internet akan mengubah
nilai dan norma yang selama ini mereka anut, lantas
mengadopsi nilai dan norama baru
seperti
profesionalisme, (2) penyerahan sebagian otoritas diri
pada teknologi komunikasi, misalnya ketergantungan
pada internet.
Komunitas Virtual
Abrar (2003) menyebutkan istilah komunitas
virtual
sering
dipertukarkan
dengan
istilah
cyberspace.Konon, istilah cyberspace diperkenalkan
pertama kalioleh William Gibson, seorang novelis,
dalam novelnya berjudul Neuromancer. Istilah
kemudian diteruskannya dalam novel berjudul Virtual
Light. Karena itu istilah komunitas virtual bisa
menggantikan istilah cyberspace (Ardianto. 2009:
186).
Bila dilihat lebih jauh, istilah cyberspace
berarti ruangan maya, dan menunjuk pada komunitas
yang terebentuk karena pemakaian komputer. Disi ini
terlihat bahwa cyberspace= komunitas virtual. Istilah
komunitas virtual lebih sering dipakai dalam
lingkungan akademis, sedangkan cyberspace lebih
menunjuk pada istilah populer.
Multimedia sebagai pembentuk komunitas
virtual. Multimedia adalah sinergi beberapa medium
yang
dipakai
secara
bersama-sama
untuk
menyampaikan pesan.Agar seorang individu bisa
melakukan telekomunikasi liwat multi medila, maka
di aharus menggunakan komputer multi media
(multimedia personal computer-MPC). Komputer
multi media adalah perangkat keras dan lunak
berstandar minimum untuk bisa mengfungsikan multi
media.Pemerintah Jepang telah mentargetkan tahun
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2010 sebagai waktu terbentuknya masyarakat multi
media di negara itu.
Pencapaian dilakukan secara bertahap: (1)
tahun 2000, jaringan Fiber To The home (FTTH, serat
optik untuk multi merdia) baru menghubungkan
semua ibukota propinsi, yang diperkirakan bisa
menembus 20% penduduk Jepang, (2)tahun 2005,
FTTH akan mampu menghubungkan semuakota yang
berpendduduk di atas 100.000 jiwa, yang diperkirakan
bisa menghubungkan 60% penduduk Jepang, (3) tahun
2010, FTTH akan bisa menghubungkan semua kota
dan desa di Jepang, sehingga seluruh penduduk
Jepang bisa menggunakan multi media.
Kalau target ini tercapai, maka tahun 2010
seluruh penduduk Jepang bisa mengakses semua
lembaga-lembaga
pemerintah,
sekolah-sekolah,
perpustakaan-perpustakaan dan toko-toko serba ada
dari rumah mereka.
Komunitas Virtual adalah kelompok orangorang yang terbiasa menggunakan multi media untuk
berkomunikasi. Karena terbiasa menggunakan
multimedia, multimedia, mereka terbiasa pula dengan
virtual reality.
Virtual Reality adalah realitas sintesis, yang
merujuk pada lingkungan yang ”menyelubungi” atau
”menghidupkan
secara sensual” yang diperoleh
seorang individu dengan cara menghubungkan dirinya
ke komputer.Komunitas virtual bukan komunitas yang
riil sesuai dengan konsep sosiologi, melainkan
komunitas semu. (pseudo community).
Kekhawatiran orang pada komunitas virtual:
(1) semua rahasia pribadi seseorang diceritakan secara
beas kepada orang lain, (2)orang lebih percaya pada
isu ketimbang informasi, (3)orang lebih percaya pada
rumor daripada kebenaran, (4)orang lebih percaya
pada rekayasa gambar seseorang dari pada sosoknya
yang riil.
Betapa perlunya mewaspadai komunitas
virtual, yang cenderung untuk menabrak tatanan moral
yang berlaku, dengan kata lain komunitas virtual
memang hampa tanpa moral.Chating berasal dari
synchronous chats (ngobrol bareng) melalui
internet.Fasilitas ini meripakanlahan keempat yang
tesedia di internet, setelah web, e-mail dan
asynchronous discussion forum.Ketika pengguna
internet
sedang
berada
online
pada
saat
bersamaan,mereka disebut memasuki sebuah forum
yang disebut chatroom.
Liwat chatroom ini,mereka bebas bicara
perkara apa saja. Takla bicara, tidak ada pihak lain
yang akan mengganggu.Chatroom digunakan orang
untuk berbagai kegiatan yang positif, seperti belajar
mengajar dan silaturahmi.Chating diawali dengan
keinginan untuk memuaskan kerinduan psikologis
individu yang alamiah, seperti kontak sosial, hiburan
dan informasi baru.
Informasi Superhighway
Menurut
Abrar
(2003),
Informasi
Superhighway adalah jaringan elektronik yang

dihasilkan oleh teknokom yang canggih, yang
menghasilkan berbagai bentuk informasi dari seluruh
pelosok dunia dan bisa diakses dengan menggunakan
video dan komputer (Ardianto. 2009: 187).
Informasi superhighway terbebas dari sensor.
Selanjutnya, ia bisa diakses liwat e-mail, online
communication, situs WWW, suratkabar elektronik
dan sebagainya.
Memang ada, tentunya perangkat keras, selain
komputer, yang harus disipakan khalayak untuk
mengakses informasi superhighway. Tetapi perangkat
era situ tidak banyak, hanya meliputi telepon dan
modem.
Setelah itu khalayak perlu berlangganan
provider tertentu. Sebab ISTV (TV Multi Media)
sudah memiliki home server yang menyatu
dengannya. Kalau sudah begitu, khalayak bisa
mengakses informasi superhighway.
Informasi
superhighway
memunkginkan
khalayak: (1) berhubungan dengan individu/
masyarakat lain di daerah/negara lain dengan cepat,
(2) menyalurkan aspirasi dan ekspresi yang bisa
menjadikan dirinya akrab dengan individu/
masyarakat lain, (3) mengakses semua hasil-hasil
kebudayaan yang meuncul di berbagai daerah/ negara.
Informasi superhighway membentuk tatanan
komuhnjiaksi baru, dimana salah satu ciriu tamanya
adalah: lalulintas informasi diatur oleh indvidu.
Tatanan komunikasi ini memungkinkan khalayak
bebas mengembara untuk memperoleh informasi
yang mereka sukai. Khalayak memiliki kesepakatan
yangluas untuk melakukan hubungan komunitas yang
luas.
Sama halnya dengan jurnalisme online,
informasi superhighway membawa nilai liberal, dan
terdapat pembatasan yang jelas antara negara dan civil
society (masyarakat madani).Masyarakat Madani
adalah masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun
bersama-sama, mampu berinteraksi dengan negara
secara independen.Atau masyarakat madani adalah
masyarakat yang mengembangkan toleransi dan saling
menghargai antara kelompok masyarakat dan negara
serta gerakan-gerakan sosial dan negara.
Etos teknologi, yaitu prinsip-prinsip yang
menjadi dasar sikap dan perilaku masyarakat dalam
menyikapi teknologi: (1) prinsip etis, kemampuan
seorang individu untuk menghubungkan apa yang
dikerjakannya dengan prinsip-prinsip moral dan
menghentikann pekerjaan itu bila ternyata akan
melanggar prinsip moral, (2) prinsip religius,
kemampuan seorang individu untuk mengaitkan apa
yang dilakukannya dengan prinsip-prinsip agama dan
menghentikan pekerjaan itu bila hasilnya ternyata
akan melanggar prinsip agama, (3)prinsip politis,
kemampuan seorang indvidu untuk menghubungkan
apa yang dikerjakannya dengan kepentingan yang
lebih tinggi dan menghentikan pekerjaan itu bila
hasilnya ternyata akan menguntungkan sekelompok
kecil orang atau kepentingan golongan.
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Wahana pengakses informasi superhighway:
(1)e-mail, wahana yang paling tuas dan paling populer
sebagai pengakses informasi superhighway. e-mail
memungkinkan individu mengirimkan pesannya
langsung ke individu lain dalam waktu yang cepat,
(2) mailling list, sistem yang mrengirim pesan-pesan
untuk sekelompok orang, bisa berupa berita, artikel,
catatan dan sebagainya, dan ada seorang individu
yangmenjadi penanggung jawab, (3) bulettin board
(BBS), tempat menyimpan pesan atau file yang sesuai
dengan topik yang sudah ditentukan, (4) situs atau the
Web, hiperteks yang memberi kesempatan pada
individu untuk mencari dan menampilkan data
berdasrkan kata-kata kunci.
Dari segi biaya menjadi produser the Web
sangat murah, berbeda dengasn produser siaran
televisi.Seorang produser the Web tak perlu
mengeluarkan uang untuk mendistribusikan informasi
yang ia produksi.
Masyarakat Informasi: Sejarah Kehidupan Baru
Manusia
Nasution (1989) mengatakan masyarakat di
Barat (khususnya Amerika Serikat) sudah memasuki
abad pasca industri, dimana aktivitas informasi
mendominasi aktivitas ekonomi dan kehidupan
masyarakat.Perubahan itu menunjukkan bahwa
perekonomian di negara maju yang tadinya
berlandaskan pada sektor industri bergeser ke
ekonomi yang berdasarkan informasi (Ardianto. 2009:
188).
Masyarakat informasi ditandai dengan lebih
banyak jumlah orang bekerja untuk mengolah
informasi daripada mengolah barang atau energi.
Informasi kini diakui sebagai suatu komoditas, yang
dapat dijual, diberikan, dikopi, diciptakan, disalah
artikan, didistorsikan dan bahkan dicuri.Infromasi
merupakan salah satu dari tiga sumberdaya dasar
(basic resources) di samping material dan energi.
Komunikasi disebut sebagai suatu kinetic
resource atau informasi yang sedang bekerja.
Aktivitas utama ekonomi moder adalah enquiring,
communicating dan decoding.
Aktivitas industri dan pertanian sekarang lebih
bergantung pada efisiensi dari aktivitas informasi
ketimbang jalur produksi.Tenaga penggerak di balik
perubahan yang pesat ini adalah perkembangan yang
begitu
cepat
dalam
teknologi
komunikasi.
Karakteristik dari kecenderungan teknologis abad ini
adalah konvergensi antara komputer dan teknologi
komunikasi.
Karakteristik
kecenderungan sosial ilah
meluasnya teknologi hybrid baru: telematic atau orang
Perancis menyebutnya telematique ke seluruh
masyarakat.Telematic merupakan suatu teknologi
yang dikembangkan sebagai respons terhadap
permintaan pasar bagi suatu komunikasi yang lebih
efisien dan akses ke informasi yan glebih cepat dan
lebih efektif, kunci ke produktivitas yang lebih tinggi,
kualitas dari produk akhir, dan sukses pasar.
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Telematic mempunyai potensi untuk diterapkan
di segala aktivitas penaganganan informasi dalam
pelayanan bisnis, industri, pemerintah dan pribadi.
Bell mengemukakan teori tahapan pasca
industri,n terutama di Amerika Serikat: (1) tahap praindustrialisme, suatu ekonomi yang didasarkan pada
keluaran dari alam, seperti pertambangan, perikanan
atau pertanian, (2) Tahap industralisme, ekonomi yang
didasarkan pada fabrikasi alam, produksi barangbarang atau disebut ekonomi pabrik (manufacturing
economy), (3) Tahap pasca-industralisme, suatu
ekonomi berdasarkan pada teknologi intelektual dan
bertumbuh dalam penyampai pengetahuan.
Masyarakat informasi adalah suatu bangsa
dimana mayoritas angkatan kerja adalah terdiri dari
pekerjan
informasi,
dan
dimana
informasi
mencerminkan suatu perubahan yang tajam dari
masyarakat industrial dimana mayoritas tenaga kerja
bekerja dalam pekerjaan manufacturing, seperti
perakitan mobil dan produksi baja, dan yan
merupakan elemen kunci adalah energi (Rogers,
disitir Nasution, dalam Ardianto. 2009: 188).
Kontras dengan itu, para pekerja in dividu pada
masyarakat informasi adalah mereka yang aktivitas
utamanya
memproduksi,
mengolah
atau
mendistribusikan informasi, dan memproduksi
teknologi informasi.
Informasi merupakan energi bahan yang
berpola (patterned matterenergy) yang mempengaruhi
probalitias yang tersedia bagi seorang individu dalam
pembuatan keputusan. Informasi tidak memiliki
eksistensi fisik secara sendiri, dan hanya dapat
diekspresikan dalam bentuk material (seperti tinta dan
kertas) atau dalam bentuk energi seperti impus atau
gelombang elektrik.Seringkali informasi dapat
disubstistusikan oleh sumber (resources ) lain seperti
uang.
Ekonomi informasi yang mencakupn segala
pekerjaan dimana pengolahan informasi merupakan
aktivitass yang dominan.Tumbuhnya ekonomi
informasi berasal dari produksi, pengolahan dan
distribusi barang dan jasa informasi diperdagangkan di
pasar. Disampingn itu keperluan informasional asli
yang terdapat di bidang perencanaan, koordinasi dan
pengelolaan ekonomi. Kegiatan informasional ini
melibatkan nlebih dari 46% tenaga kerja yang
memperoleh lebihd ari 53% dari seluruh pendapatan
buruh.
Masa Depan Masyarakat. Banyak negara
maju, barang-barang fisik mulai digantikan oleh
barang informasi, jalan raya oleh jaringan elektronik,
terminal udara dan laut oleh telepon atau terminal
komputer. Ekonomi dan pasar yang pernah didasarkan
pada tanah dan sumberdaya alam, kini didasarkan
pada sumberdaya informasi. Pengetahuan dan paketpaket informasi lainnya kini merupakan komoditas
ekspor penting pada banyak bangsa ”gelombang
ketiga.”
Masyarakat pasca industrial (informasi),
telekomunikasi dan komputer menduduki posisi
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strategik untuk keperluan pertukaran informasi dan
pengetahuan. Amerika Serikat dan Jepang telah
menjadi masyarakat informasi, dengan sektor dominan
dalam perekonomiannya adalah sektor service(jasa )
dan teknologi tinggi.
Tahun 1990 hampir, hampir 75% dari angkatan
kerja AS berada di bidang service. Tahun 2013
revolusi teknologi ketiga akan menjadi matang
(gabungan natara komputer dengan telekomunikasi
seperti image television, voice telephone, data
information computers, text facsimile) menjadi suatu
sistem tunggal yang differentiated yaitu wired nation
dan bahkan world society.
Revolusi teknologi pertama berlangsung 200
tahun yang silam, merupakan aplikasi tenaga uap
dalam transportasi, pertambangan dan produksi mesin
di pabrik-pabrik. Revolusi teknologi kedua sekitar 100
tahun yang lalu yang tergantung pada penyebaanlistrik
(codes messages on wires, telegraf dan telepon,
lighting, tenaga listrik untuk menggerakkan turbine
dan elevator, yang memungkinkan membangun
pencakar langit) dan kemajuan kimiawi yang buat
pertama kalinya manusia memproduksi sesuatu
disamping luar yang alamiah (sintetis, produk
petrokimia, plastik). Sejak sekarang telah terlihat
bahwa suatu pasar ekonomi global sedang bertumbuh.
Dalam pasar ekonomi global yang menjadi etalasenya
adalah terminal-terminal komputer yang ada di rumah
masing-masing anggota masyarakat.
Jaringan komputer/komunikasi yang melintasi
antara bangsa semakin meningkat. Jadi arus data lintas
batas sekalipun tidak merupakan hal baru, meningkat
secara signifikan. Arus data lintas ini bagiamana pun
kelak menimbulkan sejumlah masalah berkaitan
dengan aspek-aspek kedaulatan, keamanan, dan
perekonomian masing negara.
Sarjana Ilmu Komunikasi dan Teknologi
Kompetensi sarjana komunikasi dalam
teknologi Komunikasi: (1) Users (Pengguna)
teknologi komunikasi, (2) Content of Technology pada
teknologi komunikasi, (3) Riset dampak sosial
teknologi komunikasi, (4) Strategi Komunikasi
Pemasaran produk-produk teknologi komunikasi.
Secara perangkat keras dan perangkat lunak
sebuah teknologi komunikasi dibuat oleh para insinyur
teknik yang mengembangkan teknologi dan teknologi
komunikasi. Tetapi setelah wujud nyata teknologi itu
terlihat,
terutama
teknologi
komunikasiuntuk
mengisinya adalah orang-orang atau para sarjana
komunikasi. Misalnya Televisi yang dibuat oleh
insinyur teknik, tetapi program-program televisi itu
dibuat oleh sarjana komunikasi dalam bentuk program
berita, iklan, talk show, siaran langsung, dan lain
sebagainya.
Contoh
lainnya
sistem
media
online/internet, baik perangkat keras dan lunaknya,
dibuat oleh insinyur teknik, tapi untuk mengisi
internet itu sendiri memerlukan orang komkunikasi,
dalam bentuk cyber communication, Cyber

Journalism, Cyber advertising, Cyber Media dan
lainnya.
Sebagai users, maka sarjana komunikasi
sebagai ilmuwan sosial harus berbasis teknologi
komunikasi, sehingga mampu menggunakan teknologi
sesuai dengan tuntutan profesinya, baik sebagai
profesional komunikasi maupun ilmuwan komunikasi.
Profesi komunikasi sebagai jurnalis, public
relations officer (pejabat humas), perancang iklan,
events organizer, konsultan komunikasi, konsultan
humas, konsultan media, events of training for
communication, dan profesi komunikasi lainnya, dulu
masih bersifat konvensional, karena belum
berkembangnya ICT atau teknologi komunikasi/
informasi. Kini sudah berkembang menjadi media
yang lebih canggih, terutama setelah munculnya
media online/internet.
Munculnya media online/internet ini menuntut
perubahan pada professional atau ilmuwan
komunikasi untuk bersentuhan dengan teknologi
komunikasi itu, sehingga muncul bidang-bidang
kajian baru dalam komunikasi, yakni cyber
communication, cyber journalism, termasuk citizen
journalism, cyber advertising, cyber media, cyber
public relations, cyber marketing, dan lainnya.
Sarjana komunikasi yang kini sudah banyak
berkiprah di masyarakat, sudah memperkaya diri
dengan ilmu dan keterampilan komunikasi yang
berbasis ICT atau teknologi komunikasi/informasi.
Content of Technology, misalnya teknologi
komunikasi berbentuk televisi atau media online,
maka yang mengisinya adalah orang komunikasi,
seperti program berita pada televisi atau cyber
communication pada media online (internet).
Seperti dikatakan sebelumnya bahwa perangkat
keras dasn perangkat lunak teknologi komunikasi
dibuat oleh para insinyur teknik, tetapi isinya dibuat
oleh sarjana komunikasi untuk membuat, seperti
halnya di televisi, dalam bentuk program-program
bisnis komunikasi (berita , iklan, talk show, siaran
langsung, dan program lainnya). Begitu pun dalamk
media online/internet, sangat banyak kreasi yang bisa
dibuat oleh sarjana komunikasi untuk memenuhi isi
media online tersebut, mulai dari media yang
memberikan in formasi, pendidikan, dan hiburan, juga
menyediakan data-data penelitian yang dibutuhkan
oleh orang-orang sesuai dengan profesi yang
digelutinya. Dalam content of technology ini, sarjana
komunikasi bertindak sebagai communication agent
(agen komunikasi)
Kemampuan meneliti dampak sosial teknologi
komunikasi harus dimiliki oleh orang komunikasi
seperti meneliti dampak sosial pengguna play station
terhadap perilaku belajar anak sekolah dasar. Setiap
kehadiran teknologi atau Teknologi komunikasi
setidaknya akan memberikan dampak social terhadap
kehidupan sosial masyarakat yang terterpa teknologi
komunikasi itu. Dampaknya seperti apa, maka perlu
dilakukan penelitian. Sarjana komunikasi memiliki
kompetensi untuk melakukan penelitian itu, karena
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ketika dibekali kuliah dibekali untuk melakukan
penelitian komunikasi. Dampak sosial teknologi ini
pun merupakan penelitian efek komunikasi melalui
teknologi yang menerpa masyarakat.
Misalnya, sebuah acara tayangan smack down
di televisi, ternyata menelan korban di desa-desa,
dengan mempraktikan adu kekerasan yang
ditampilkan dalam acara smack down itu. Jadi perlu
penelitian mengapa acara televisi itu menimbulkan
dampak sosial, dengan jatuhnya korban meninggal
dunia, karena mempraktikan adu jotos. Padahal acara
tayangan itu hanya lah sandiwara saja untuk
memperoleh penghasilan dari pembelian tiket
penonton.
Pengertian penelitian adalah dari kata Bahasa
Inggris research artinya pencarian kembali atau
penyelidikan kembali untuk menjawab berbagai
fenomena yang ada, dengan melakukan pencarian,
penggalian dan pengkategorian sampai kepada analisis
fakta dan data. Penelitian itu sendiri setidaknya untuk
menguji teori, membantah teori dalam penelitian
ilmiah atau pemecahan masalah dalam penelitian
ilmiah yang bersifat praktis (Faisal, dalam Ardianto.
2010: 1)
Kompetensai keempat sarjana komunikasi
dalam teknologi komunikasi adalah Strategi
Komunikasi Pemasaran produk-produk teknologi
komunikasi. Dalam strattegi komunikasi pemasaran
ini para sarjana bisa membnetuk brand image atau
product image bagi produk teknologi yang akan
dipasarkan. Sehingga setelah tercapainya citra produk
positif, maka menjual teknologi akan lebih mudah.
Perpaduaan antara Komunikasi yang memebntuk
image building (pembentukan citra)dan Pemasaran
selling product( penjualan produk), maka berjualan
teknologi akan lebih mudah, karena citra baik dan
positif sudah terebntuk.
3. PENUTUP
Kompetensi sarjana komunikasi dalam
teknologi komunikasi/informasi: sebagai user
(pengguna), mengisi teknologi, riset dampak sosial
teknologi, dan Strategi Komunikasi Pemasaran
teknologi. Keempat kompetensi ini sangat relevan
untuk
bersentuhan
dengan
teknologi
komunikasi/informasi.
Penulis ingin mengingatkan kepada para
sarjana komunikasi, ketika bersentuhan dengan
teknologi komunikasi, maka sarjana komunikasi
memiliki kompetensi untuk bisa menggunakan
teknologi dalam mendukung kegiatan profesinya,
baik sebagai praktisi maupun ilmuwan komunikasi.
Begitu pun perguruan tinggi yang memiliki
program studi Ilmu Komunikasi, dalam penerapan
kurikulumnyaharus berbasis teknologi komunikasi.
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