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PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI 
 

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, komunikasi antar manusia telah ada setua 

peradaban manusia itu sendiri. Namun sampai saat ini belum ditemukan dokumentasi 

yang menjelaskan bagaimana bentuk komunikasi pertama yang terjadi pada saat itu. 

Everett M. Rogers melalui bukunya Communication Technologi : The New Media 

in Society antara lain mengatakan bahwa sejarah perkembangan komunikasi dapat dibagi 

dalam empat (4) era perkembangan. Era tersebut sebagai berikut : 

1. Era komunikasi tulisan 

Selama ratusan tahun, tulisan menjadi metode utama dalam 

berkomunikasi. Sampai Gutenberg menemukan alat cetak pada th 1465, 

buku-buku penting seperti Bibel diperbanyak melalui tulisan. Kebanyakan 

buku-buku tersebut diperbanyak di lingkungan gereja Katolik. Dengan 

demikian jumlah buku yang dapat dibaca sangatlah sedikit jumlahnya.    

2. Era komunikasi cetakan 

Sejak ditemukannya alat cetak oleh Gutenberg, distribusi buku menjadi 

lebih luas. Hal ini dimungkinkan karena dengan alat cetak tersebut dapat 

dihasilkan satu buah buku perhari. Bandingkan dengan era komunikasi 

tulisan dimana dalam satu tahun hanya dapat dihasilkan dua buah buku. 

Mulai era ini dapat dikatakan membawa perubahan yang cukup mendasar. 

Era kegelapan (dark age) menjadi era pencerahan (enlightment), mulai 

terdapat pendidikan formal dan pertumbuhan yang cepat dalam ilmu 

pengetahuan. Penyebarluasan buku ini menjadi factor penentu dalam 

peradaban Barat.  

Akan tetapi karena sebagian besar masyarakat di Eropa belum melek 

huruf, alat cetak belum menjadi media massa. 380 tahun kemudian pada 3 

September 1833, Benjamin Day meluncurkan surat kabar dengan nama the 

New York Sun. 

3. Era telekomunikasi 

Telekomunikasi elektronik pertama terjadi pada 24 Mei 1844 ketika 

Samuel Morse, penemu telegraph mengirim pesan dari Baltimore ke 



Washington DC yang berbunyi : What bhat God wroght?. Pesan yang 

dikirimkan secara elektronik tersebut dapat melintas batas suatu Negara. 

4. Era komunikasi interaktif 

Era ini dimulai pada tahun 1946 ketika ENIAC menemukan mainframe 

computer  dengan 18.000 cacuum tubes oleh Universitas Pennsylvania, 

Amerika Serikat. 

 

Gambaran secara rinci dari keempat periode tersebut dapat dilihat sebagai berikut : 

 

35.000 SM Zaman Cro-Magnon : Diperkirakan bahasa mulai digunakan 

22.000 SM Ahli sejarah menemukan lukisan dalam gua. 

 

Era komunikasi tulisan : 

4.000 SM Bangsa Sumeria menulis dalam lembaran tanah liat 

Th.1041 Pi Sheng, di Cina menemukan sejenis alat cetak buku sederhana 

Th.1241 Tulisan dalam lembaran tanah liat diganti oleh tulisan dalam lembaran 

metal di Kore 

 

Era komunikasi cetakan : 

Th.1456 Gutenberg menemukan alat mesin cetak ( metal ) hand press 

Th.1833 Penerbitan suratkabar penny press yang pertama, The New York Sun       

Th.1839 Daguerre menemukan metode fotografi yg praktis untuk suratkabar 

 

Era telekomunikasi : 

Th.1844 Samuel Morse mengirimkan pesan melalui alat telegraph pertama 

Th.1876 Alexander Grahamm Bell mengirimkan pesan melalui pesawat telepon 

yang pertama 

Th.1894 Penemuan film bioskop 

Th.1895 Guglielmo Marconi mengirmkan pesan melalui radio 

Th.1912 Lee de Forest menemukan ‘vacum tube’ 

Th.1920 Siaran radio pertama oleh KDKA di Pittsburgh, Amerika Serikat 



Th.1933 RCA di Amerika Serikat mendemonstrasikan TV 

Th.1941 Siaran TV komersial pertama 

 

Era komunikasi interaktif : 

Th.1946 Penemuan mainframe computer, ENIAC dengan 18.000 vacum tubes oleh 

Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat. 

Th.1947 William Shockley,John Bardeen dan Walter Brattain menemukan pesawat 

radio transistor 

Th 1956 Penemuan video tape oleh perusahaan Ampex, Redwood City, California, 

Amerika Serikat 

Th 1957 Rusia meluncurkan satelit angkasa luar pertama,SPUTNIK 

Th.1969 Pesawat luar angkasa NASA berpenumpang manusia mendarat di Bulan, 

dikendalikan oleh minicomputer yang besarnya 3000 kali lebih kecil dari 

ENIAC 

Th 1971 Penemuan microprocessor, sebuah unit pengendali computer (CPU) 

dengan semiconductor chip oleh Ted Hoff 

Th 1975 Pemasaran microcomputer pertama, Altair 8800 

Th 1975 HBO ( Home Box Office ) mulai menyiarkan siaran TV kabel melalui 

satelit 

Th 1976 Sistem teletext pertama diperkenalkan oleh BBC dan ITV di Inggris 

Th 1977 Qube, system TV kabel interaktif pertama diperkenalkan di 

Columbus,Ohio, Amerika Serikat 

Th 1979 Sistem videotext pertama diperkenalkan oleh British Post Office,Inggris   

 

Perkembangan akhir teknologi komunikasi dewasa ini adalah fenomena perkawinan 

antara teknologi komputer dan telekomunikasi yaitu internet. Kajian dalam bidang 

teknologi ini telah memposisikan internet sebagai konvergensi. Internet mampu 

menampilkan teknologi media yang sebelumnya berkumpul bersama dalam dunia maya 

dan bisa diakses dari segala belahan dunia secara ”real time”. Saat ini kita yang ada di 

Indonesia bisa baca majalah Time, Herrald Tribun yang terbit dari belahan negara lain 

secara real time bersamaan dengan masyarakat yang berada di dekitar wilayah dimana 



media tersebut terbit. Bukan hanya media cetak yang sudah bisa diakses melalui internet, 

tetapi radio dan televisi.  

Perkembangan teknologi internet yang diawali dari program pertahanan Departemen 

Pertahanan Amerika Serikat, akhirnya telah menjadi suatu perwujudan ”Global Village”-

nya McLuhan. Borderless World –dunia tanpa batas. 


