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Beyond Technology  
 

 

Buku ini ditulis karena beberapa alasan; pertama, kelangkaan buku teks wajib mata kuliah 

yang membahas teknologi komunikasi; kedua, perkembangan teknologi komunikasi yang kian 

pesat; ketiga, pentingnya literasi teknologi bagi kesejahteraan hidup manusia di masa datang;  

keempat, memberikan bekal mencukupi bagi mahasiswa di tengah perkembangan teknologi yang 

kian pesat dan tak terkendali. 

Harus diakui, buku teks mata kuliah Teknologi Komunikasi di Indonesia sangat langka.  

Banyak dosen yang mengajar mata kuliah Perkembangan Teknologi Komunikasi mengandalkan 

literatur dalam bahasa Inggris. Karena memakai literatur asing, maka   konteks bahasan, contoh 

dan gaya penulisannya sangat dipengaruhi oleh latar belakang, kepentingan, lingkungan, dan 

pengetahuan penulisnya. Sementara itu sasaran pembacanya orang Indonesia. Kehadiran buku ini 

diharapkan akan mengatasi kekurangan tersebut. 

Perkembangan teknologi komunikasi yang kian pesat saat ini menjadi sebuah keniscayaan. 

Menghalangi atau menghilangkannya tentu tidak mungkin, yang bisa dilakukan adalah 

mengurangi dampak buruk serta mendorongnya jika punya dampak positif.  Perkembangan 

teknologi komunikasi seringkali melebihi kecepatan perkembangan manusia. Percepatan itu tentu 

akan memengaruhi pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat. Bagi masyarakat yang tidak siap, 

tentu akan terguncang-guncang dengan kehadiran teknologi itu. 

Dengan materi wajib yang diberikan mahasiswa, buku Perkembangan Teknologi 

Komunikasi ini diharapkan bisa lebih memahamkan secara akademik dan praktis dalam usaha 

menumbuhkan kesadaran baru jika suatu saat nanti terjun ke dunia kerja. Ini tak lain karena 

mahasiswa adalah aset bangsa dan kemajuan teknologi di masa datang akan berada di pundak 

mereka. Kesadaran mahasiswa akan dampak-dampak teknologi tentu saja akan menjadi bekal yang 

baik di masa datang. Jika tidak, maka mereka akan tergilas oleh zaman akibat teknologi 

komunikasi itu sendiri. Maka, mempelajari teknologi komunikasi dengan konteks keindonesiaan 

menjadi hal yang layak untuk dilakukan, apalagi bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi. 

Dengan pemahaman mahasiswa yang baik tentang teknologi, ia akan menjadi manusia 

terdepan dalam mengarahkan kemajuan masyarakat. Jika teknologi punya dampak buruk, mereka 

bisa menjadi pelopor dalam gerakan literasi media (media literacy). Sebab, mau tidak mau 

teknologi tetap membawa muatan-muatan negatif. Kesadaran akan pentingnya literasi media 



memungkinkan mereka (baik selama menjadi mahasiswa atau setelah lulus) bisa mengarahkan 

masyarakat ke tujuan yang baik dalam memanfaatkan teknologi itu sendiri. 

Mengapa itu penting? Ada ungkapan yang tidak tertulis tetapi diyakini kebenarannya, yakni 

“Hidup ini maju ke depan dan tidak mundur ke belakang.” Artinya, perubahan terus akan terjadi 

kearah kemajuan dan tidak sebaliknya. Tak heran, jika perubahan yang terjadi begitu cepat tanpa 

disadari manusia itu sendiri. Itu semua karena perantaraan teknologi, maka kesadaran diri akan 

dampak teknologi komunikasi sangatlah penting.  

 

Keniscayaan Teknologi 

Kaitannya dengan perkembangan teknologi komunikasi muncul pertanyaan baru;   

sebenarnya yang membawa perubahan itu teknologi atau manusia? Itu semua bisa dijawab dengan 

teori determinisme teknologi yang pernah dikemukakan oleh Marshall McLuhan.  Ide dasar teori 

ini adalah bahwa perubahan yang terjadi pada berbagai macam cara berkomunikasi akan 

membentuk pula keberadaan manusia. Teknologi membentuk individu bagaimana cara berpikir, 

berperilaku dalam masyarakat dan teknologi tersebut akhirnya mengarahkan manusia untuk 

bergerak dari satu abad teknologi ke abad teknologi yang lain. Misalnya dari masyarakat suku 

yang belum mengenal huruf menuju masyarakat yang memakai peralatan komunikasi cetak, ke 

masyarakat yang memakai peralatan komunikasi elektronik. 

Analoginya bisa begini. Pada awalnya, manusialah yang membuat teknologi, tetapi lambat 

laun teknologilah yang justru memengaruhi setiap apa yang dilakukan manusia. Zaman dahulu 

belum ada Hand Phone (HP) dan internet, tanpa ada dua perangkat komunikasi itu proses 

penyebaran pesan juga berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi sekarang dengan ketergantungan 

pada dua perangkat itu manusia jadi sangat tergantung. Apa yang bisa kita bayangkan jika manusia 

yang sudah sangat tergantung dengan HP atau internet dalam sehari tidak memanfaatkannya? 

Adakah sesuatu yang kurang dalam hidup ini? Inilah yang dinamakan determinisme teknologi 

(meskipun toh teknologi yang menciptakan manusia itu sendiri). 

McLuhan pun berpikir bahwa budaya kita dibentuk oleh bagaimana cara kita berkomunikasi. 

Paling tidak, ada beberapa tahapan yang layak disimak. Pertama, penemuan dalam teknologi 

komunikasi menyebabkan perubahan budaya. Kedua, perubahan di dalam jenis-jenis komunikasi 

akhirnya membentuk kehidupan manusia. Ketiga, sebagaimana yang dikatakan McLuhan bahwa 

“Kita membentuk peralatan untuk berkomunikasi, dan akhirnya peralatan untuk berkomunikasi 

yang kita gunakan itu akhirnya membentuk atau mempengaruhi kehidupan kita sendiri”. 

Kita belajar, merasa, dan berpikir terhadap apa yang akan kita lakukan karena pesan yang 

diterima teknologi komunikasi menyediakan untuk itu. Artinya, teknologi komunikasi 

menyediakan pesan dan membentuk perilaku kita sendiri. Radio menyediakan kepada manusia 

lewat indera pendengaran (audio), sementara televisi menyediakan tidak hanya pendengaran tetapi 

juga penglihatan (audio visual). Apa yang diterpa dari dua media itu masuk ke dalam perasaan 

manusia dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, kita ingin menggunakannya 



lagi dan terus menerus. Bahkan McLuhan sampai pada kesimpulannya bahwa media adalah pesan 

itu sendiri (the medium is the message). 

Media tak lain adalah alat untuk memperkuat, memperkeras dan memperluas fungsi, dan 

perasaan manusia. Dengan kata lain, masing-masing penemuan media baru yang kita pakai betul-

betul dipertimbangkan untuk memperluas beberapa kemampuan dan kecakapan manusia. 

Misalnya, ambil sebuah buku. Dengan buku, seseorang bisa memperluas cakrawala, pengetahuan, 

termasuk kecakapan dan kemampuannya. Seperti yang sering dikatakan oleh masyarakat umum, 

dengan buku, kita akan bisa “melihat dunia”. 

Ada banyak istilah yang menggambarkan fenomena perkembangan teknologi yang kian 

pesat itu. Ada istilah “Revolusi Komunikasi” sebagaimana dikatakan Daniel Lerner, “Masyarakat 

Pasca Industri” (the post industrial society) dari Daniel Bell, “Abad Komunikasi” atau 

“Gelombang Ketiga” (the third wave) dari Alvin Toffler, Global Village/kampung global 

(Marshall McLuhan). 

Akibat tiadanya batas-batas antara negara, maka dunia ini bisa disebut dengan Global 

Village. Kita bisa membayangkan, apa yang terjadi di sudut wilayah dunia ini secepatnya bisa 

diketahui warga dunia. Analoginya hampir sama dengan kehidupan di desa. Perbedaannya, kalau 

di pedesaan mengandalkan komunikasi tatap muka (gethok tular) sementara untuk dunia modern 

sekarang ini mengandalkan teknologi modern, salah satunya internet.  

Dengan perantaraan internet, masyarakat dunia bisa menjelajah setiap ruang dan waktu tanpa 

batas. Internet telah memberikan peran dalam penyebaran informasi, kebijakan, peristiwa yang 

ada di dunia ini. Negara yang mengisolasi diri dari pergaulan dunia lambat laun akan terpengaruh. 

Mengapa semua itu terjadi? Tak lain karena perkembangan teknologi komunikasi. 

Perubahan yang terjadi sebagaimana digambarkan di atas membawa implikasi ke banyak 

hal. Tidak saja perubahan proses komunikasi antar manusia tetapi juga perubahan institusi, 

organisasi, komunitas yang akhirnya berpengaruh pada keberadaan manusia itu sendiri. Secara 

konkrit lihat saja perubahan yang terjadi pada televisi kita. Beragam jenis dan format acara 

ditayangkan. Lihat saja reality show, infotainment, pembuatan iklan, pergaulan modern, 

eksploitasi orang-orang miskin dalam acara di televisi dan lain-lain. 

Lihat saja acara Jika Aku Menjadi (JAM) di sebuah stasiun televisi swasta Indonesia. 

Tayangan ini khas eksploitasi orang miskin yang dilegalkan dan dipertontontan lalu dianggap 

lumrah. Mengapa? Semua yang disajikan penuh dengan rekayasa pembuat acara. Talent selalu 

dipilih wanita. Sebab, wanita harus diakui gampang untuk “dipaksa” menangis, disamping juga 

wanita mudah untuk diekploitasi karena kecantikannya. Mengapa bukan talent laki-laki? Secara 

visual laki-laki tidak menarik dan tidak gampang diajak menangis, inilah perbedaannya. Jadilah 

eksploitasi dengan menjual kemiskinan. Jika Anda tidak setuju dengan pendapat ini, Anda boleh 

punya opini lain. 

Buku ini ditulis berdasarkan materi pokok dalam mata kuliah Perkembangan Teknologi 

Komunikasi dengan dikaitkan dengan konteks perkembangan teknologi era kekinian. Maka, 



banyak contoh yang dikemukakan berasal dari era digital. Tentu saja, contoh dibuat agar 

memperjelas maksud materinya yang sedang dibahas dengan memakai bahasa tutur.  Bbeberapa 

contoh dalam buku ini saya ulang untuk beberapa bab. Namun demikian, contoh sama dalam 

beberapa bab yang dibahas punya nuansa sendiri dengan  tetap mengaitkannya pada topik 

bahasannya. Jadi tidak sekedar mengulang saja tanpa konteks pembahasan yang pasti.  

Pada kesempatan ini penulis banyak mengucapkan terima kasih pada penerbit PT Raja 

Grafindo Persada yang telah memungkinkan buku ini bisa terbit. Kolega saya di Universitas 

Muhammadiyah (UMM) yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu telah pula memberikan 

atmosfir untuk terus menulis, mahasiswa saya yang memberikan umpan balik selama kuliah dan 

bisa memperkaya bahasan buku ini. 

Tak lupa pada keluarga saya, Wina Ekamawati (istri) dan kedua anak saya Nadien Zahrah 

Salsabila (Ara), Nadien Raihanah Izzah (Izzah) yang dengan sabar selalu memberikan waktu saya 

untuk menulis di rumah dan menghabiskan waktu di kampus. Semoga kerelaan dan kesabarannya 

menjadi ladang amal dan mempermudah urusannya di masa datang. 

Buku ini mempunyai kekurangan, jadi penulis membutuhkan masukan dan kritik untuk 

penyempurnaan di masa datang. Hanya saja, saya berharap Anda tidak menjadi “tukang kritik”. 

Alangkah lebih baik lagi jika kritik tersebut dituangkan dalam bentuk buku.  

Selamat membaca. 
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