
Industri Media dan Kurikulum "Technopreneur" 

Semua perguruan tinggi (PT) sebaiknya mengevaluasi dan mengkaji ulang mata kuliah yang 
diberikan kepada mahasiswa mereka. Selama ini, teori yang diberikan di bangku kuliah 
terkadang tidak sesuai dengan apa yang terjadi dan dibutuhkan masyarakat. (Pikiran Rakyat, 
4/10). 

Berita tersebut mengusik kalangan perguruan tinggi karena dengan semakin berkembangnya 
industri, justru semakin sengit persaingan para lulusannya. Contoh konkretnya, fenomena 
membeludaknya mahasiswa ilmu komunikasi. Dewasa ini, calon mahasiswa yang berminat 
memilih bidang keilmuan komunikasi cukup tinggi. 

Salah satu pemicunya adalah perkembangan industri media. Ini ditunjukkan dengan animo 
alumni komunikasi yang berbondong-bondong masuk ke industri ini, baik sebagai employee 
(pegawai) maupun entrepreneur (pengusaha). 

Apakah betul industri media semakin terbuka bagi lulusan komunikasi? Dan apakah lulusan 
komunikasi juga sudah siap memasuki industri media tersebut dengan bekal kurikulumnya? 

Satrio Arismunandar, News Producer Trans TV, menyebutkan, perkembangan terkini dunia 
jurnalistik dan industri media menuntut penyesuaian serta pembaruan dalam kurikulum 
pendidikan ilmu komunikasi di PT. Khususnya, berlaku bagi mahasiswa program S-1 yang 
memilih konsentrasi jurnalistik, selain public relations dan periklanan. 

Menurut dia, kurikulum ilmu komunikasi di PT diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan 
nyata di dunia industri. Pada saat yang sama, juga dirancang untuk mendorong perkembangan 
ilmu komunikasi itu sendiri. Untuk maksud itu, ada dua aspek yang perlu kita perhatikan. 

Pertama, menyangkut perangkat keras (hardware) atau produk teknologi informasi dan 
komunikasi. Berbagai produk teknologi yang berkembang pesat akhir-akhir ini praktis telah 
menjelma menjadi medium-medium baru dalam penyampaian informasi. 

Kedua, menyangkut pergeseran struktur dan mekanisme dalam industri media itu sendiri yang 
mengakibatkan perubahan dalam pola kerja dan operasional industri media. Pergeseran ini terjadi 
terutama karena didorong oleh faktor-faktor lingkungan global, seperti proses globalisasi yang 
imbasnya memengaruhi industri media di Indonesia. 

Globalisasi pada intinya ingin menjadikan dunia sebagai satu pasar global. Ciri-ciri pokok 
globalisasi, yaitu pergerakan bebas bagi gagasan, informasi, uang, tenaga kerja, produk dan jasa 
di tingkat global; makin tipisnya batas-batas teritorial antarnegara; serta terjadinya saling 
keterkaitan (interconnectedness) antara satu unsur dan yang lain. 

Globalisasi terlihat dari masuknya berbagai program televisi asing dengan mudah untuk ditonton 
oleh publik Indonesia, baik melalui saluran televisi siaran yang biasa maupun melalui TV kabel. 
Selain itu, masuknya modal asing dalam industri media nasional, seperti pembelian sebagian 
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saham antv oleh Star TV, yang merupakan bagian dari imperium media News Corp (Rupert 
Murdoch). Tekanan globalisasi makin meningkatkan iklim persaingan di dalam industri media. 

Perkembangan pertama yang patut disimak adalah perkembangan dalam medium komunikasi 
massa itu sendiri. Perkembangan yang pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi, serta 
terjadinya konvergensi teknologi, menyebabkan lahirnya berbagai jenis media baru. Hal itu tidak 
secara sederhana dapat kita pilah dengan kategori media cetak atau elektronik. 

Sebagai contoh, handphone (HP) jenis terbaru memiliki fungsi yang beraneka ragam, mulai dari 
kalkulator, notepad (untuk membuat tulisan), untuk presentasi, untuk transaksi perbankan, 
menggantikan peran komputer biasa untuk menjelajah internet, mengirim dan menerima e-mail, 
menerima dan mengirim berita, bahkan menerima siaran televisi. 

Sampai kuartal ketiga tahun 2006, di seluruh dunia sudah terdapat 100 juta pengguna HP (3G), 
dan 264 juta sambungan saluran pita lebar (fixed broadband line). Diperkirakan, saluran tetap ini 
akan mencapai 500 juta dalam beberapa tahun. Tercatat sudah lebih dari 120 operator HP di 
seluruh dunia yang meluncurkan layanan TV bergerak, lebih dari 90 persen mempergunakan 
jaringan seluler dua arah yang ada. Dari jaringan seluler ini ada lebih dari 2,5 miliar pengguna 
dengan teknologi unicast dan broadcast MBMS (multimedia broadcast multicast service). 

Semakin interaktif 

Secara teknologi, kini sudah dimungkinkan munculnya IPTV (internet protocol televisions) atau 
TV internet yang teknologinya sudah dipamerkan di International Telecom Union World di 
Hong Kong, akhir tahun 2006. IPTV bisa berwujud siaran TV biasa atau bank acara dan film 
yang dapat diakses penonton, mirip pay-tv di hotel-hotel berbintang. 

IPTV memiliki banyak keunggulan ketimbang TV siaran konvensional karena si penonton bisa 
sesuka hati memutar ulang siaran yang terlewatkan. Selain itu, IPTV juga bisa membuat siaran 
menjadi interaktif. Sebagaimana teknologi lain yang berbasiskan internet, kendali IPTV pun ada 
di tangan penonton. 

IPTV bisa lebih personal, interaktif, HDTV (high definition television atau memiliki ketajaman 
gambar yang sangat tinggi), dan mengintegrasikan layanan komunikasi dan video. Selain 
membuka peluang distribusi dua arah dan multiple-stream, IPTV menjadi awal layanan triple 
play, atau satu saluran untuk tiga macam layanan (telefon suara, hiburan/TV, dan internet). 
Teknologi IPTV ini sudah berkembang di Eropa dan Amerika Utara yang sudah memiliki 
infrastruktur komunikasi pita lebar. Di dua kawasan itu sudah empat juta rumah tangga 
tersambung dengan IPTV. Diperkirakan pada tahun 2009, jumlah pelanggan akan meningkat 
cepat menjadi 36,8 juta. 

Di Indonesia, hambatan penyelenggaraan IPTV karena belum tersedianya saluran komunikasi 
pita lebar yang memadai. Perlu investasi yang sangat besar karena harus mengganti perangkat 
dan jaringan yang lama. 
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Selama ini banyak mahasiswa komunikasi memaknai industri media hanya terbatas media 
televisi, radio, koran, dan internet. Padahal, dalam perkembangan terakhir sebaran jenis industri 
media demikian pesat dan beragam, yakni filmed entertainment, television distribution 
(broadcasting, cable, satellite) radio, recorded music, advertising, internet access, business 
information, magazine publishing, newspaper publishing, consumer book publishing, dan 
educational and professional books and training. (Charles Davis Faculty of Communication & 
Design, Ryerson University, 24 November 2006) 

Dari perkembangan industri media tersebut, terlihat bagaimana peluang dan tantangan alumni 
komunikasi ke depan. Jika dekade tahun 80-an alumni hanya ditunjukkan dengan industri koran, 
radio, majalah, dan televisi, kini sudah semakin luas. Itu semua merupakan peluang. Bagaimana 
tantangannya? 

Tantangannya kembali pada aspek kurikulum fakultas ilmu komunikasi (fikom). Dari aspek 
jurnalistik, mahasiswa bidang kajian jurnalistik harus berwawasan ICT (information 
communication technology). Artinya, mereka tidak hanya dituntut piawai mengkreasi pers dalam 
satu medium, tetapi juga multimedia dan cerdas mencermati konvergensi media. Untuk 
mencapai itu, semua kurikulum sebaiknya diarahkan pada hal-hal yang berkaitan dengan ICT. 

Munculnya ICT ini akhirnya memunculkan tren industri media baru, yakni a) communications 
(communications facilities, household A/V equipment, telephone and telegraph equipment, 
broadcasting and communications equipment, radio and TV broadcasting). b) Computing 
(computer equipment, semiconductors, electrical equipment and supplies, search and navigation 
equipment). c) Content (newspapers, periodicals, books, greeting cards advertising, business 
services, motion pictures, libraries, vocational, and schools). (Sumber: The Digital Economy, 
Don Tapscott) 

"Technopreneur" 

Kurikulum ilmu komunikasi harus mengikuti tren industri media yang berkembang di seluruh 
dunia. Ini sebagai harga mati dengan tidak mengabaikan local content yang bisa 
mempertahankan identitas diri. 

Dari uraian tersebut, bisa ditarik simpulannya sebagai berikut. Pertama, peluang dalam industri 
media ada dua, yaitu pegawai dan pengusaha. Kita tidak memaksa mahasiswa untuk menerjuni 
industri media sebagai pegawai atau pengusaha. Akan tetapi, pilihan yang sering muncul adalah 
menjadi pegawai. Dalam kondisi ini, seorang mahasiswa sering mengalami job shock. Misalnya, 
di salah satu stasiun televisi, standar gaji tidak cukup untuk bisa hidup di Jakarta, tetapi mereka 
berbondong-bondong untuk mencoba sampai akhirnya mengundurkan diri. Jadi, perlu ada 
kesiapan mental dalam memasuki industri media dengan menjadi pegawai. 

Kedua, selain hal tersebut menyangkut soal etos kerja. Banyak kalangan mahasiswa yang 
akhirnya banting setir ketika harus menjadi pegawai di industri media. Misalnya, soal jam kerja. 
Industri media memiliki ritme kerja yang keras dan penuh tekanan. 
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Dan ketiga, diupayakan sebanyak mungkin menciptakan karakter technopreneur. Hal ini jelas 
karena dalam perkembangan industri media baru, ICT sudah menjadi keniscayaan. Untuk itu, 
potensi dan soft skill mahasiswa fikom diarahkan untuk bisa menjadi technopreneur yang andal 
tanpa harus menjadi pegawai di industri media.  

Untuk mencapai penyiapan technopreneur, diperlukan kurikulum yang berorientasi ICT. Mata 
kuliah tidak perlu banyak, tetapi mengarah pada orientasi industri media. Selama ini ada 
dikotomi antara D-3 dan S-1. Dalam konsepnya selalu porsi praktik untuk S-1 lebih sedikit 
daripada D-3. Dalam kenyataannya, alumni S-1 juga kini diperlakukan seperti D-3. Persoalan 
praktis di lapangan ketika bekerja di industri media adalah bukan sejauh mana konsepsi dan teori 
industri media, melainkan apa yang bisa dilakukan dalam mendukung industri media tempat 
bekerja. Atau, apa yang bisa dilakukan untuk menyiapkan usaha di bidang industri media. 

Sudah siapkah mengubah kurikulum? (Askurifai Baksin, praktisi media, pengajar di Fikom 
Unisba dan UIN Sunan Gunung Djati)*** 

Sumber : 

http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=115536 
Pikiran Rakyat, Sabtu, 12 Desember 2009. 
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