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Apa tujuan dari perkuliahan ini?


Setelah mengikuti mata kuliah ini
mahasiswa dapat menjelaskan dan
memahami hakekat sistem
komunikasi dan kaitannya dengan
sistem yang lain serta penerapannya
berikut periodisasi sistem komunikasi
yang ada di Indonesia

1

10/22/2010

Pokok Bahasan







Sistem Komunikasi
Komunikasi sebagai Proses
Komunikasi sebagai Sistem
Komunikasi dalam Sistem
Kaitan Sistem Komunikasi dengan
sistem yang lain (di Indonesia)
Periodisasi Sistem Komunikasi di
Indonesia
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Pokok Bahasan 1


1.

2.

Sistem Komunikasi
Subpokok bahasan :
Pengertian dan unsur sistem
komunikasi
Sistem komunikasi dalam perspektif
struktural fungsional

Today’s Special….


Pertemuan 1: Apakah ‘sistem’ itu?



Pengertian dari ‘sistem’ :

1. Suatu hubungan yang berlangsung diantara
2.
3.

satuan-satuan atau komponen secara teratur
(Awad, 1979 dalam Amirin, 1992: 1)
Sistem adalah keseluruhan atau totalitas yang
terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi
dan dengan keseluruhan itu berusaha mencapai
tujuan yang telah ditetapkan (Hamalik, 1993: 19)
A system is composed of interacting part that
operate together to achieve some objective or
purposes (Gordon B. Davis dalam Effendi, 1984:
48)
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Berdasarkan definisi di atas…


Dimensi suatu sistem :

1.Interrelated & Interdependent
2.Wholeness
3.Balancing & Equifinality
4.Hierarchy

Unsur-unsur sistem:








Himpunan yang terdiri dari bagian2
Ada keterkaitan antara bagian2 tersebut
Masing2 bagian bekerja secara mandiri
sekaligus bersama-sama sehingga satu
sama lain saling mendukung
Semua aktivitas yang ada pada bagian
dan himpunannya ditujukan pada
pencapaian tujuan bersama
Terjadi di dalam lingkungan yang rumit
dan kompleks
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Penggunaan istilah ‘sistem’






Sistem sebagai suatu wujud (entitas)
Sistem sebagai suatu metode atau tata
cara, misalnya sistem belajar jarak jauh
Sistem digunakan untuk menyebutkan
alat-alat yang secara keseluruhan
memberikan sumbangan terhadap
fungsinya, misalnya sistem syaraf
Sistem merujuk pada himpunan ide yang
terorganisasi

End of session 1….


Quiz (1st)
a. What is a system?
b. Describe & explains briefly whether
element of a system.
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Session 2

a.

b.
c.

Ciri Sistem (William A. Shorde & Dan
Voich Jr. (Amirin, 1992: 50) :
Perilaku berdasarkan tujuan tertentu
sehingga sistem terorientasikan pada sasaran
tertentu.
Keseluruhan yang meliputi jumlah/ totalitas
semua bagian-bagian sistem
Transformasi, bahwa bagian-bagian yang
beroperasi menciptakan sesuatu yang
mempunyai nilai.

Ciri sistem…
d. Keterbukaan, sistem saling
berhubungan dengan sistem lain dan
sistem yang melingkupinya
e. Antar hubungan, bahwa antar bagian/
subsistem harus merupakan hal yang
saling cocok satu sama lain
f. Mekanisme kontrol, harus ada suatu
kekuatan yang mempersatukan dan
mempertahankan sistem tersebut
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Pertemuan 2
Subpokok bahasan:
1. Teori Sistem
2. Pengertian Sistem Komunikasi
Indonesia


Dialektika Hegel




G.W.F. Hegel mengemukakan satu pola logika yang
disarikan dari tulisan Plato tentang ‘percakapan
sokratik’ yaitu dialog antara dua orang atau lebih
yang mempunyai pandangan yang berbeda tentang
dunia tetapi mencari ‘kebenaran’ melalui
kesepahaman diantara mereka.
Pola logika ini menurut Hegel ada
di dalam setiap sejarah. Karena itu,
ia menyebutnya sebagai dialektika
sejarah.
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Model Dialektika Hegel

Tesis

Antitesis

Sintesis

Being (Knowing)

Negation (Essence)

Concept (Notion)

Negative

Concrete

Abstract

Dialektika dan teori sistem






Karl Marx mengadaptasi model
dialektika Hegel ke dalam proposisi
materialisme berdasarkan kuasa (power)
Charles Darwin mengadaptasinya ke
dalam konsep ‘adaptasi’ dan ‘evolusi’.
Ludwig von Bertalanffy, seorang
biologis, mengadaptasinya ke dalam apa
yang disebutnya sebagai ‘sistem’.
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Ciri-ciri sistem






Sistem terdiri dari objek-objek/komponen.
Sistem terdiri dari atribusi-atribusi/nilai
Sistem mempunyai relasi internal diantara
objek-objeknya.
Sistem memiliki lingkungan (environment).
Lingkungan menciptakan sistem yang
terbuka dan sistem yang tertutup.

Contoh Sistem
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Hierarchy-The Janus Effect






Sistem cenderung bersinggungan antara
satu dengan yang lainnya. Dengan kata
lain, sebuah sistem adalah bagian dari
sistem yang lain.
Hirarki ini menyebabkan terbentuknya
oposisi subsistem-suprasistem.
Arthur Koestler menyebutnya sebagai
The Janus Effect.

Balance-Equifinality




Keseimbangan dalam pengertian sistem dapat
dikatakan sebagai kondisi Homeostasis, yang
artinya ‘dapat merawat dirinya sendiri/mandiri’ (selfmaintenance).
Kemampuan menjaga keseimbangan mengarah
pada kemampuan sistem untuk mencapai tujuan
yang ingin dicapai (goal) atau diselesaikan (task
accomplishment).
Kondisi ini disebut
sebagai Equifinality.
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Change-Interchange-Adaptability






Interaksi dengan lingkungan membuat sebuah sistem
menerima (input) dan melepaskan (output) energi.
Paradoks sistem adalah kebutuhannya untuk tetap
seimbang tetapi pada saat yang bersamaan sistem
tersebut harus terus berubah agar mampu beradaptasi
dengan lingkungannya (morphogenesis).
Sistem yang kompleks terkadang harus berubah
secara terstruktur, dan terkadang itu berarti sistem
tersebut harus tidak seimbang (out of balance) selama
beberapa waktu.

Pengertian Sistem Komunikasi Indonesia






Sistem komunikasi sebagai sebuah
sistem untuk berkomunikasi (a system
for communicating).
Sistem komunikasi Indonesia adalah
sebuah sistem untuk berkomunikasi
dalam batas-batas NKRI.
NKRI dipandang sebagai sistem
komunikasi.
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Pertemuan 3
Subpokok bahasan:
1. Komunikasi sebagai proses politik
2. Komunikasi sebagai proses ekonomi


Komunikasi sebagai proses politik




Nurudin (2004) mengatakan bahwa
berdasarkan interelasinya dengan
sistem yang lain, sistem komunikasi
adalah subsistem dari sistem politik.
Setujukah anda?
Bagaimana seandainya dalam politik
tidak terjadi komunikasi?
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Komunikasi sebagai proses politik


Menurut Gabriel Almond, komunikasi ibarat
aliran darah yang mengalirkan pesan politik
berupa tuntutan, protes, dan dukungan
(aspirasi dan kepentingan) ke jantung (pusat)
pemrosesan sistem politik. Dan hasil
pemrosesan itu dilahirkan kembali oleh
sistem komunikasi politik yang selanjutnya
menjadi feedback sistem politik (Alfian, 1993
dalam Nurudin, 2004)

Komunikasi sebagai proses politik




Manuel Castells (Information Age)
mengatakan bahwa “communication is
power”. Anda setuju?
Menguasai media berarti menguasai politik
itu sendiri?
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Tradisi politik Indonesia saat ini

Tradisi politik Indonesia saat ini
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Tradisi politik Indonesia saat ini

Komunikasi sebagai proses ekonomi




Zaman informasi melahirkan ekonomi informasi
(Information economy)
Castells (2000) said ““the rise of the informational,
global economy is characterized by the development
of a new organizational logic which is related to the
current process of technological change, but not
dependent upon it. It is the convergence and
interaction between a new technological paradigm
and a new organizational logic that constitutes the
historical foundation of the informational economy.”
(163-4)
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Economy 2.0

Komunikasi sebagai proses ekonomi




Komunikasi tidak dipandang lagi sebagai
saluran dimana pesan bertukar dan
saling dipahami tetapi telah menjadi
komoditas lewat komodifikasi bentuk dan
pengaruh teknologi.
Informasi adalah mata uang baru yang
mengerakkan komponen-komponen
ekonomi.
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Komunikasi sebagai proses ekonomi

Pertemuan 4
Subpokok bahasan:
1. Komunikasi sebagai proses sosial
2. Komunikasi sebagai proses budaya
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Komunikasi sebagai proses sosial






Aspek sosial dari komunikasi dipandang sebagai
jaring tindakan dimana kelembagaannya terbentuk
melalui proses yang konstruktif.
Komunikasi sebagai proses sosial bergerak
melalui eksternalisasi, obyektivasi, dan
internalisasi.
Eksternalisasi adalah suatu ekspresi kedirian
(Aku) terhadap dunia, baik dalam aktivitas maupun
mentalitas. Melalui eksternalisasi, komunikasi
digunakan manusia untuk mengekspresikan
dirinya dengan membangun dunianya (konstruktif).

Komunikasi sebagai proses sosial






Obyektivasi adalah disandangnya produk2 aktivitas
(baik fisik maupun mental) suatu realitas yang
berhadapan dengan para produsennya dalam suatu
kefaktaan. Faktisitas tersebut saling membedakan.
Internalisasi adalah peresapan kembali realitas oleh
manusia dan mentransformasikannya sekali lagi ke
dalam struktur-struktur subyektif
Dengan kata lain, melalui eksternalisasi masyarakat
adalah produk manusia, obyektivasi menjadikannya
kenyataan manusia, serta internalisasi
menjadikannya produk masyarakat.
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Komunikasi sebagai proses sosial






Kepaduan kenyataan yang saling berhubungan
dan mempengaruhi tersebut diartikan sebagai
proses sosial.
Proses sosial dapat diartikan pula sebagai proses
pengaruh timbal balik antara berbagai kehidupan
bersama (individu, masyarakat, organisasi,
lembaga kemasyarakatan, asosiasi, dll.)
Di dalam proses sosial, komunikasi dapat pula
menjadi cara dalam melakukan perubahan sosial
(social change)

Komunikasi sebagai proses sosial






Dalam perannya menjembatani komponen2 dalam
sistem sosial, komunikasi juga dipengaruhi oleh sikap,
perilaku, pola, norma dan pranata masyarakatnya.
Media yang digunakan dalam komunikasi sosial
berperan melegitimasi bangunan sosial yang ada.
Komunikasi adalah alat yang luar biasa guna
mengawasi salah satu kekuatan penting masyarakat;
konsepsi mental yang membentuk wawasan orang
mengenai kehidupan. Mereka yang berada dalam
posisi mengawasi media, dapat menggerakkan
pengaruh yang menentukan menuju arah perubahan
sosial.
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Fungsi komunikasi sebagai proses
sosial di masyarakat










Komunikasi menghubungkan antar berbagai
komponen masyarakat.
Komunikasi membuka peradaban (civilization) baru
manusia.
Komunikasi adalah manifestasi kontrol sosial dalam
masyarakat.
Komunikasi berperan sebagai sosialisasi nilai ke
masyarakat.
Individu berkomunikasi dengan orang lain
menunjukkan jati diri kemanusiannya.

Komunikasi sebagai proses budaya
1.

2.







Asumsi dasarnya adalah komunikasi ditujukan
sebagai pertukaran kebudayaan dengan bahasa
sebagai alat utamanya.
Fungsi komunikasi sebagai proses budaya antara
lain:
Karena definisi budaya yang luas maka fungsi
komunikasi terutama adalah sebagai alat
penyebaran.
Komunikasi menghasilkan mata pencaharian hidup
manusia.
Komunikasi mendukung pengembangan
pengetahuan dalam budaya
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Tugas 1






Buatlah resume mengenai teori sistem,
sibernetika, dan teori informasi dari,
Stephen W. Littlejohn, Theories of
Human Communication, Chapter 3:
System theory.
Resume diketik rapih!
Dikumpulkan 2 minggu dari sekarang!
Bobot penugasan 10%

Pertemuan 5
Subpokok bahasan:
1. Komunikasi sebagai sistem
2. Rantai dan konglomerasi media
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Komunikasi sebagai sistem
Komunikasi sebagai sistem dapat
diartikan sebagai usaha memahami
komunikasi dengan pendekatan sistem
 Jenis-jenis sistem (Gordon B. Davis):
1. Sistem abstrak dan sistem fisik
2. Sistem deterministik dan sistem
probabilisitik
3. Sistem tertutup dan sistem terbuka


Model Sistem

INPUT

PROCESS

OUTPUT

SYSTEM
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Model Sistem
suprasystem
Multiple
input

Sub
System 1

Sub
System 2

Sub
System n

Multiple
output

Environment

Komunikasi sebagai sistem
Input
noise

Communicator

encoder

media

decoder

Communicant

Process

feedback

Output
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Rantai dan konglomerasi media






Konglomerasi media adalah contoh
nyata dari distorsi dalam sistem
komunikasi.
Paham keliru tentang siapa yang
menguasai media maka menguasai
komunikasi.
Sistem komunikasi direduksi menjadi
bagian dari komoditas sistem ekonomi.

Daftar konglomerat media (global)















Bertelsmann
Canwest Global
CTVglobemedia
CBS Corporation (owned by
National Amusements)
Comcast Corporation
Fininvest
General Electric
Hearst Corporation
Lagardère Media
Liberty Media
News Corporation
Rogers Communications
Sony













Time Warner
Grupo Televisa
The Times Group (distinct from
Times Newspapers of News
Corporation)
Viacom (owned by National
Amusements)
Vivendi
The Walt Disney Company
World Wrestling Entertainment
Bonnier
Schibsted
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Konglomerasi media secara global
1.

2.

3.

4.

Bertelsmann’s: RTL, +Jahr, Direct Group,
Random House
GE’s: RCA, NBC, The Weather Channel,
Universal Studio
News Corp.’s: CNN, The New York Post,
Wall Street Journal, MySpace, 20th Century
Fox, ANTV (20%), and lots..
Viacom’s: Paramount Pictures, MTV,
Nickelodeon

Konglomerasi media di Indonesia






ANTV, TVOne, Vivanews.com
Republica group
Kompas Media Group
Media Indonesia Group
Jawa Pos Group
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Faktor-faktor yang mempengaruhi
penurunan persaingan surat kabar
1.

2.

3.

4.

Hilangnya segementasi efektif dari
surat kabar.
Persaingan keuntungan iklan dari
media siar
Penurunan jumlah pembaca masingmasing rumah tangga
Perubahan zaman dan masyarakat

Pro Kontra konglomerasi media






Lebih merupakan upaya efisiensi ekonomi
dibandingkan sosial sehingga mendorong industri
media tumbuh
Pengaruh UU Penyiaran No. 32/2002 pasal 6 ayat 3:
“Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga
penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu
yang dikembangkan dengan membentuk stasiun
jaringan dan stasiun lokal “
Konglomerasi media menimbulkan monopoli dan
sinergi media
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Pertemuan 6
Subpokok bahasan:
1. Teori komunikasi dunia maya


Teori Komunikasi Dunia Maya
Epistimologi dunia maya:
 ARPANET dan lahirnya internet
 Pesatnya pertumbuhan industri komputer
Konsep dasar dalam komunikasi digital:
 Dunia maya
 Virtual Reality
 Komunitas maya, chat rooms, MUD & Bot
 Interaktivitas & Hyperteks
 Multimedia
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Teori Komunikasi Dunia Maya







Teori Agenda setting
Teori Uses and gratification
Teori difusi inovasi
Digital divide
Media credibility
New media theory

Riset pada komunikasi dunia maya






Mediamorfosis
Riset multimedia
Interface studies
Internet addiction studies
Computer-mediated communication
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Pertemuan 7 dan 8
Subpokok bahasan:
1. Pengantar pada sibernetika
2. Ujian tengah semester (UTS)


What is cybernetic?




Berasal dari bahasa yunani κυβερνήτης
(kybernetes), epistimologi in english adalah
steersman, kata yang sama berepistem
adalah government.
The essential goal of cybernetics is to
understand and define the functions and
processes of systems that have goals and
that participate in circular, causal chains that
move from action to sensing to comparison
with desired goal, and again to action.
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What is Cybernetic?




1.

2.
3.
4.

Kata cybernetic pertama kali disebut dan dirujuk
sebagai “sebuah studi tentang pengaturan-mandiri
(self-governance)” oleh Plato dalam tulisannya yang
berjudul “The Laws”.
Setelah plato, beberapa ahli yang menggunakan
kata ini antara lain:
André-Marie Ampère—sistem pemerintahan dalam
mengklasifikasikan pengetahuan manusia.
James Watt—mesin uap dengan prinsip pengontrol.
Alfred Russel Wallace—prinsip evolusi
W. Edwards Deming—Total Quality Management

What is cybernetic?






“The study of regulation and control in systems, with
emphasis on feedback” (Littlejohn, 1996)
“The science of control and communication in
animals, men and machines. It extracts, from
whatever context, that which is concerned with
information processing and control.”
(http://www.cs.st-andrews.ac.uk/~mkw/IC_Group/
What_is_Cybernetics.html)
“The interdisciplinary study of the structure of
regulatory systems.” (Wikipedia)
Cybernetic theory has four components: variety,
circularity, process and observation.
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Components of cybernetic








Variety relates to the information and
communication/control theories and emphasizes
choices.
Circularity ignores concepts of hierarchy in systems,
favoring a more level playing field.
Process looks at feedback loops and involves
regulations within systems.
Observation involves decision making and how we
compute conclusions.

Kompleksitas perilaku sibernetik
Dapat diperkirakan
Kompleks
Tidak dapat diperkirakan

Bertujuan
Sederhana

Aktif
Perilaku

Tanpa tujuan
Pasif
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Umpan balik dalam sibernetika








Sibernetika sangat mendasasrkan studinya pada
pemnafaatan dua kutub umpan balik dan alur
informasi.
Dua kutub tersebut adalah umpan balik positif dan
umpan balik negatif.
Umpan balik positif tidak berarti lebih baik
sedangkan umpan balik negatif juga tidak berarti
lebih buruk.
Contoh penggunaan umpan balik negatif sederhana
adalah model kontrol amplifikasi, all-or-nothing
effect, dan selector.

Perubahan kondisi dalam sibernetika


The Steady state

Time
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Perubahan kondisi dalam sibernetika


The Growth state

Time

Perubahan kondisi dalam sibernetika


The Change state
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http:ahmadriza.wordpress.com


Presentasi ini bisa di unduh dari alamat
blog di atas!

Pertemuan 8


Ujian tengah semester!
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Tugas 2
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