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istem komunikasi terbentuk dan diterapkan secara berbeda-beda oleh 
masing-masing negara. Kategori dari rentang perbedaan pembentukan 

dan penerapan sistem komunikasi ini biasanya tercakup di antara sistem 
komunikasi autoritarian dan sistem komunikasi libertarian. Menjadi suatu hal 
yang penting tentunya untuk memahami persamaan dan perbedaan masing-
masing sistem ini, baik dari sistem yang secara klasik dikategorikan sebagai 
sistem ekstrim autoritarian dan libertarian maupun yang kemudian berada di 
antara kedua sistem ekstrim ini seperti sistem komunikasi tanggung jawab 
sosial, sistem komunikasi komunis, sistem komunikasi yang secara khusus 
dicirikan oleh basis agama serta sistem komunikasi yang di Indonesia dikenal 
sebagai sistem komunikasi Pancasila. Materi perkuliahan yang terdiri dari 
sembilan modul ini akan membantu Anda memahami perbandingan 
antarsistem komunikasi yang ada di dunia ini. 

 Untuk memudahkan cara Anda mempelajari materi Perbandingan Sistem 
Komunikasi ini, tiga modul pertama difokuskan pada pemahaman tentang 
sistem komunikasi secara umum. Untuk tujuan ini tentu menjadi suatu hal 
yang lebih memudahkan bila sistem komunikasi dipahami secara khusus 
dengan melihat komparasinya terhadap sistem sosial dan sistem politik 
(Modul 1). Setelah memahami modul pertama, Anda akan lebih mudah lagi 
dalam mempelajari sejumlah pendekatan yang biasa dipakai dalam 
perbandingan sistem komunikasi. Tiga pendekatan yang dimaksud dan 
dijelaskan dalam Modul 2 adalah pendekatan sistemik, pendekatan demokrasi 
dan hak asasi manusia, serta pendekatan ideologi dan kultural. Pada modul 
ketiga, Anda akan mempelajari perbandingan sistem dan hubungan antara 
sistem komunikasi, sistem sosial dan sistem politik. Tercakup dalam bahasan 
pada Modul 3 ini adalah tinjauan tentang sistem dan kepentingan, 
suprastruktur, infrastruktur dan penataan nilai, serta komunikasi dan 
hubungan antarsistem. 

 Dasar-dasar tentang sistem komunikasi yang diberikan pada tiga modul 
pertama selanjutnya akan lebih memudahkan lagi dalam menilik masing-
masing sistem komunikasi yang dijabarkan pada setiap modulnya. Secara 
berurutan, keenam modul berikutnya akan menilik sistem komunikasi 
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autoritarian, sistem komunikasi libertarian, sistem komunikasi komunis, 
sistem komunikasi tanggung jawab sosial, sistem komunikasi Pancasila dan 
sistem komunikasi di Timur Tengah. Masing-masing modul tentang sistem 
komunikasi ini sengaja disusun dengan urutan (1) uraian tentang dasar 
masing-masing sistem, (2) penerapan masing-masing sistem komunikasi di 
sejumlah negara, dan (3) kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem 
yang ada. Dalam tinjauan tentang penerapan masing-masing sistem 
komunikasi itu, tiga landasan yang dipakai untuk mengkajinya adalah tentang 
kebebasan berkomunikasi yang dimungkinkan, opini publik yang 
berkembang dan kehidupan media massanya. 

 Setelah mempelajari kesembilan modul di dalam materi perkuliahan 
Perbandingan Sistem Komunikasi, Anda diharapkan sudah memiliki 
pengetahuan dan kemampuan dalam mengenali sistem-sistem komunikasi 
yang ada di dunia, membandingkan eksistensi masing-masing sistem 
komunikasi serta dapat mencermati kekuatan dan kelemahannya. Lebih 
lanjut, Anda pun diharapkan dapat mencermati sendiri sistem komunikasi apa 
yang sesungguhnya paling tepat untuk diterapkan di Indonesia, dengan 
mengingat pada karakter khas masyarakat Indonesia, sistem sosial dan sistem 
politik yang ada di Indonesia serta aspirasi masyarakat terhadap sistem 
komunikasi yang paling tepat bagi mereka.  
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 KOMPETENSI UMUM: 
Setelah mempelajari modul ini mahasiswa dapat 
menjelaskan perbedaan dan persamaan, dasar 
dan penerapan serta kekuatan dan kelemahan 
sejumlah sistem komunikasi dominan yang ada 
di dunia 

3 
Mahasiswa memahami kaitan antara 
sistem, kepentingan, supra dan 
infrastruktur, tata nilai, komunikasi 
dan hubungan antarsistem. 

1 
Mahasiswa memahami ruang 
lingkup dan pengertian sistem 
politik, sistem sosial dan sistem 
komunikasi. 

2 
Mahasiswa memahami  pendekatan 
sistemik, pendekatan demokrasi dan 
HAM, serta pendekatan ideologi dan 
kultural untuk sistem komunikasi.           

4 
Mahasiswa dapat memahami dan 
menjelaskan dasar, penerapan 
serta kekuatan dan kelemahan 
sistem komunikasi otoritarian 

5 
Mahasiswa dapat memahami dan 
menjelaskan dasar, penerapan 
serta kekuatan dan kelemahan 
sistem komunikasi libertarian 

6 
Mahasiswa dapat memahami dan 
menjelaskan dasar, penerapan 
serta kekuatan dan kelemahan 
sistem komunikasi komunis 
 

7 
Mahasiswa dapat memahami dan 
menjelaskan dasar, penerapan 
serta kekuatan dan kelemahan 
sistem komunikasi social 
responsibility 

9 
Mahasiswa dapat memahami dan 
menjelaskan dasar, penerapan 
serta kekuatan dan kelemahan 
sistem komunikasi berbasis agama 
 

8 
Mahasiswa dapat memahami dan 
menjelaskan dasar, penerapan 
serta kekuatan dan kelemahan 
sistem komunikasi Pancasila di 
Indonesia 


