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Tinjauan Mata Kuliah

P

enemuan internet merupakan awal berkembangnya media baru seperti
yang kita kenal saat ini. Penemuan ini pun telah mampu merubah dunia
sehingga berbagai kemudahan berkomunikasi dapat dirasakan di berbagai
bidang, baik sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Selain itu,
penemuan-penemuan inovasi terbaru di bidang teknologi informasi telah
mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan manusia yang terus meningkat di
era informasi. Bahkan, untuk masyarakat tertentu, internet telah menjadi
kebutuhan yang sangat penting. Hal ini terlihat dari meningkatnya data
pengguna internet di seluruh dunia.
Meningkatnya pengguna internet tidaklah terlepas dari perkembangan
era media sosial yang semakin marak digunakan sebagai media interaksi,
bahkan media sosial ini mampu menghubungkan setiap orang di seluruh
penjuru dunia. Telah banyak media sosial yang berkembang di masyarakat
sebagai penghubung dengan dunia luar, seperti facebook, twitter, youtube,
kaskus, my space, dan media sosial lainnya.
Perkembangan media sosial tersebut tak urung merubah juga sistem
interaksi masyarakat. Di era cyber ini semua orang memungkinkan untuk
berinteraksi dengan orang-orang di belahan dunia mana saja, tanpa batasan
geografis dan waktu. Perubahan ini telah mendorong pola bermasyarakat ke
cyber community (komunitas siber).
Fenomena ini menjadi sangat menarik untuk dikaji karena selain
membuat kemudahan manusia dalam menjalankan pekerjaannya juga telah
merubah juga sistem interaksi dalam masyarakat.
Buku Materi Pokok (BMP) Cyber Media membahas masalah tersebut di
atas yang terbagi ke dalam 9 (sembilan) pokok bahasan berikut.
Modul 1

:

Modul 2

:

Modul 3
Modul 4

:
:

Media dan Hukum-Hukum Dasar Perkembangan Information
Communication Telecomunication (ICT).
Sejarah Perkembangan Internet Sebagai Wadah Keberadaan
Cyber Media.
Sistem Informasi dan Internet.
Internet Sebagai Teknologi Sosial.
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Modul 5
Modul 6
Modul 7
Modul 8
Modul 9

:
:
:
:
:

Pengaruh Internet Terhadap Dunia Jurnalistik.
Aplikasi Bisnis Dalam Cyber Media.
Pemanfaatan Internet Untuk Aktifitas Public Relations.
Dampak Individual dan Sosial Penggunaan Internet.
Sejarah Internet Di Indonesia
dan Perkembangannya Di Masa Reformasi.

Setelah Anda mempelajari BMP ini diharapkan mempunyai kompetensi
berikut, yaitu mampu menjelaskan
1. pengertian tentang media dan hukum-hukum dasar perkembangan
Information Communication Telecomunication (ICT).
2. sejarah perkembangan internet sebagai wadah keberadaan cyber media
dan perkembangannya di Indonesia
3. pengertian sistem informasi dan internet.
4. pengertian internet sebagai teknologi sosial.
5. pengaruh internet terhadap dunia jurnalistik
6. aplikasi bisnis dalam cyber media
7. pemanfaatan internet untuk aktifitas public relations
8. dampak individual dan sosial penggunaan internet.
Agar semua materi mata kuliah ini dapat dipahami dan dikuasai dengan
baik, Anda dapat melakukan langkah-langkah berikut ini. Pertama, baca dan
pelajari dengan cermat semua materi kegiatan belajar dalam BMP ini. Kedua,
untuk menguji penguasaan dan pemahaman materi, kerjakan semua latihan
dan tes formatif. Ketiga, lakukan evaluasi dengan cara memeriksa hasil
pengerjaan latihan yang Anda lakukan. Untuk tes formatif, Anda dapat
mencocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban yang tersedia di bagian
akhir setiap modul. Keempat, jika Anda mengalami kesulitan dalam
mempelajari materi ini, berdiskusilah dengan teman atau tutor Anda. Selain
itu, pembahasan dalam BMP ini juga merupakan pokok-pokok pikiran dai
beberapa penulis yang Anda dapat lihat dalam daftar kepustakaan. Oleh
karena itu, jika Anda ingin mendalami hal-hal yang dibahas, bacalah materimateri rujukan tersebut.
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PETA KOMPETENSI
SKOM 4331/CYBER MEDIA

KOMPETENSI UMUM:
Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa dapat
menjelaskan konsep dasar cyber media serta dapat
menganalisis aktivitas yang ada dalam cyber media

6. Mahasiswa dapat
menjelaskan
aplikasi bisnis
dalam cyber
media

7. Mahasiswa dapat
menjelaskan
pemanfaatan
internet untuk
aktifitas public
relation

3. Mahasiswa dapat
menjelaskan sistem
informasi dan internet

8. Mahasiswa dapat 9. Mahasiswa dapat
menjelaskan
menjelaskan
dampak
sejarah internet di
individual dan
Indonesia dan
sosial penggunaan
perkembangannya
di masa reformasi
internet

4. Mahasiswan dapat
menjelaskan tentang
internet sebagai
teknologi sosial

5. Mahasiswa dapat
menjelaskan pengaruh
internet terhadap dunia
jurnalistik

2. Mahasiswan dapat menjelaskan sejarag perkembangan
internet sebahai wadah keberadaan cyber media

1. Mahasiswa dapat menjelaskan media dan hukumhukum dasar perkembangan Information
Communication Telecommunication (ICT)

