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Tinjauan Mata Kuliah 
 

 

istem komunikasi Indonesia dapat dikatakan memiliki keunikan sebagai 

akibat dari bauran tiga fase peradaban yang melanda masyarakat 

Indonesia dalam satu fase waktu yang bersamaan. Di satu sisi, masyarakat 

Indonesia masih berada pada fase pertama peradaban masyarakat, yakni fase 

masyarakat agraris. Sistem komunikasi pada masyarakat agraris adalah 

sistem komunikasi bercorak tradisional, baik dengan menggunakan oral 

(komunikasi lisan/bahasa tutur) maupun dengan menggunakan media 

tradisional. Pada sisi lainnya, kita dapatkan masyarakat pada fase peradaban 

yang kedua dan ketiga, yakni masyarakat industrial dan masyarakat informasi 

khususnya untuk masyarakat Indonesia yang tinggal di perkotaan. Sistem 

komunikasinya, sudah barang tentu merupakan komunikasi modern dengan 

menggunakan media hasil pengembangan teknologi. Dengan demikian, 

sistem komunikasi di Indonesia pada dasarnya dibangun atas dua unsur 

sistem komunikasi, yakni sistem komunikasi tradisional dan sistem 

komunikasi modern.  

 

Mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia terdiri dari sembilan modul. 

Kesembilan modul tersebut akan mencoba mengupas dan membahas tentang 

sistem komunikasi Indonesia yang dibangun berdasar dua unsur, sistem 

komunikasi tradisional dan sistem komunikasi modern. 

 

Modul pertama membahas hal-hal mendasar tentang konsep sistem 

komunikasi Indonesia yang berangkat dari  pengertian sistem 

dengan ruang lingkupnya,  sistem sosial dan sistem politik Indonesia 

yang menjadi landasan konseptual dan operasional sistem 

komunikasi Indonesia, serta hakikat dari konsep sistem komunikasi 

Indonesia itu sendiri. 

 

Modul kedua membahas tentang aspek-aspek penting yang perlu dipahami 

mahasiswa berkaitan dengan sistem komunikasi lisan di Indonesia. 

Aspek-aspek tersebut meliputi berbagai bentuk komunikasi lisan 

yang menjadi bagian dari sistem komunikasi di Indonesia dan media 

rakyat sebagai bagian dari sistem komunikasi lisan yang masih dapat 

dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. 
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Modul  ketiga membahas tentang beberapa pendekatan dalam memahami 

sistem komunikasi dan beberapa model sistem komunikasi. 

Pembahasan ini dalam kerangka pemahaman yang bersifat normatif 

melalui pendekatan sistem pers. Selain itu akan dibahas pula posisi 

sistem komunikasi Indonesia di antara pusaran sistem komunikasi 

dunia. 

 

Modul keempat membahas tentang berbagai infrastruktur teknis yang 

dibutuhkan dan perlu disediakan bagi terwujudnya sistem 

komunikasi modern di Indonesia. Pembahasan akan difokuskan pada 

infrastruktur teknis untuk media cetak, media radio dan media 

televisi baik pada level produksi, distribusi maupun konsumsi. 

 

Modul kelima mengupas tentang Pers dan Sistem Komunikasi Indonesia di 

mana akan dibahas tentang kedudukan pers sebagai salah satu 

bentuk dari medium komunikasi massa, pers sebagai institusi sosial, 

pengertian pers, peran dan fungsi pers dalam kehidupan masyarakat, 

serta sistem pers di Indonesia. 

 

Modul keenam membahas tentang sistem penyiaran yang berlaku di 

berbagai negara dan sistem penyiaran Indonesia dengan melihat 

sejarah perkembangan televisi di Indonesia dari sejak kelahiran 

TVRI sampai munculnya UU Penyiaran pada tahun 2002 yang 

kemudian menjadi landasan pembentukan sistem penyiaran 

Indonesia saat ini. 

 

Modul ketujuh membahas tentang berbagai aspek mengenai radio terutama 

pada aspek manajemen teknis radio siaran dan konteks sosial dalam 

sistem kemasyarakatannya. Dalam modul ini, akan dijelaskan 

tentang sejarah radio, pengertian radio siaran, perangkat dan sistem 

kerja radio siaran, dan organisasi penyiaran radio, juga dibahas 

tentang sejarah radio di Indonesia, sistem siaran radio di Indonesia, 

regulasi penyiaran radio, radio komersial, radio publik, dan radio 

komunitas. 

 

Modul kedelapan mengupas tentang film dan hubungannya dengan sistem 

komunikasi. Di sini, akan dibahas tentang pengertian, jenis, dan 
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perkembangan film serta konteks ideologi film dalam sistem 

kemasyarakatan. 

 

Modul kesembilan mengupas tentang sistem komunikasi dalam 

hubungannya dengan media baru. Dalam modul ini akan dibahas 

tentang Dinamika media baru yang menyangkut kehadiran internet 

sebagai media baru dan hubungannya dengan media-media lain yang 

terlebih dahulu ada, serta Sejarah internet, pengertian dan sistem 

kerjanya, serta dinamikanya dalam sistem komunikasi yang ada. 

Pada Modul 9 ini juga disajikan ikhtisar tentang sistem komunikasi 

Indonesia.  

 

Setelah mempelajari sembilan modul tersebut, Anda diharapkan dapat 

memahami dan menjelaskan tentang sistem komunikasi Indonesia yang 

dibangun atas dua unsur sistem komunikasi, yakni sistem komunikasi 

tradisional dan sistem komunikasi modern, serta sistem sosial dan sistem 

politik yang menjadi landasan konseptual dan operasionalnya. 
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