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Etimologi

Global •English: Globe; Dunia

•English: Kampung, Desa



Global VillageMcLuhan
• Desa Global adalah konsep mengenai perkembangan

teknologi komunikasi di mana dunia dianalogikan menjadi
sebuah desa yang sangat besar

Global VillageMcLuhan
• Marshall McLuhan memperkenalkan konsep ini pada awal tahun 60-an dalam

bukunya yang berjudul Understanding Media: Extension of A Man. Konsep ini
berangkat dari pemikiran McLuhan bahwa suatu saat nanti informasi akan sangat
terbka dan dapat diakses oleh semua orang.

Global VillageMcLuhan
• Sekarang , mungkin pemikiran ini tidak terlalu aneh atau luar biasa, tapi pada

tahun 60-an ketika saluran TV masih terbatas jangkauannya, internet belum
ada, dan radio masih terbatas antar daerah, pemikiran McLuhan dianggap aneh
dan radikal

Terminologi



Background

Desa Global terjadi sebagai akibat dari penyebaran informasi yang sangat
cepat dan massive di masyarakat

Penyebaran yang cepat dan massive ini menggunakan teknologi
informasi dan komunikasi (media massa)

manusia pada masa itu akan lebih menyukai komunikasi audiovisual 
yang ateraktif, informatif, dan menghibur

konsep ini terus berkembang. konsep ini dianggap sesuai dengan keadaan masa
kini, yakni teknologi komunikasi, salah satunya adalah internet terbukti dapat
menyatukan dunia



Positive & Negative Effect



Positive Effect

Update Information Realtime

Update Information

Intercontinental Realtime

Tele-Communication

Wide Information

World



Update Status: Selfie adalah Fenomena Global



Update Status: Dari Kepala Negara sampai kepada
Rakyat Jelata



Selfie-an Yuuuk….



Negative Effect

Kecanduan Internet

KECANDUAN

Orang tidak Bisa Hidup
Tanpa Internet

KETERGANTUNGAN

Orang Lebih Eksis di  Online 
dibandingakn dengan dunia

nyata

PERGESERAN TREND



Kecanduan Internet



Tidak Bisa Hidup Tanpa Internet



Eksis di Online dibandingakan Dunia Nyata



Characteristic

Tidak ada lagi
batas waktu dan

tempat yang jelas

Informasi dapat
berpindah dari
satu tempat ke
belahan dunia

lain dalam waktu
yang sangat

singkat

menggunakan
teknologi
internet



McLuhan meramalkan pada saatnya nanti, manusia akan sangat
tergantung pada teknologi, terutama teknologi komunikasi dan

informasi. McLuhan memperkirakan apa yang kemudian terjadi pada
masa sekarang, di abada ke-20 seperti saat ini



Manusia Dalam Mendium Komunikasi

Dalam bukunya The Gutenberg Galaxy (1962), Marshall McLuhan
memaparkan tiga periode sejarah manusia menurut medium
komunikasinya:

masa preliterate atau tribal, era di mana manusia berkomunikasi
menggunakan medium oral sehingga berkembanglah kehidupan “kultur
telinga”

era Gutenberg. Pada masa ini manusia telah masuk dalam tradisi menulis
yang kemudian berkembang menjadi tradisi print atau cetak seiring
dengan penemuan mesin cetak

perangkat elektronik yang mengaburkan batas-batas fisik, ruang dan
waktu, serta kepemilikan publik dan privat. Batas-batas daerah dan
negara hilang



Global Fhenomenon

Logika informasi adalah 
korelasi

secara pragmatis, relasi 
informasi membuat 

semaraknya dunia bisnis 
tertentu

Globalisasi yang menekankan 
keniscayaan pasar bebas sudah 

jelas banyak bersandar pada 
potensi jaringan informasi

informasi selalu 
mengandalkan 

pengetahuan (knowledge)



Marshall McLuhan, dalam karya 
monumentalnya Understanding Media: An Extension of Man, 

mengemukakan tinjauan kritis terhadap fungsi media

Media tidak saja menjadi kepanjangan tangan manusia, tetapi juga 
menyimpan kekuatan untuk mengubah perilaku manusia



Di era serba teknologi seperti sekarang, cara berkomunikasi dan melakukan transaksi
bisnis yang efektif tidak selalu harus melalui cara bertatap muka meskipun hal itu

bisa menimbulkan gugatan dari aspek budaya. Sebagai contoh transaksi perbankan
saat ini sudah bisa dilakukan dalam waktu cepat melalui internet banking. Melalui
sentuhan tangan di keyboardkomputer yang terhubung ke jaringan internet atau

melaui smartphone, sekarang nasabah sudah bisa melakukan transaksi perbankan
dari mana dan kapan saja



Media Is Message



• Perkembangan teknologi informasi mampu mengatasi dimensi waktu, ruang dan jarak. Kondisi
tersebut di atas sudah diramalkan oleh Marshall McLuhan (1983) sekitar empat dekade lalu, bahwa
peralihan dari era teknologi mekanik ke era teknologi listrik di Barat akan membawa peralihan pula
pada fungsi teknologi sebagai perpanjangan manusia menuju perpanjangan tahap akhirnya, dari
perpanjangan badan di dalam ruang, menuju perpanjangan sistem saraf.

• McLuhan tampaknya berpandangan optimis terhadap humanis teknologi, melihat bahwa
perkembangan teknologi informasi, khususnya televisi dan komputer telah memungkinkan
manusia hidup di dalam dunia yang disebut desa global, dunia yang tak lebih besar dari sebuah
layar kaca atau sebuah disket, disebabkan dapat diakumulasikan, direproduksi dan disiarkannya
kembali segala bentuk informasi melalui media tersebut

Humanis
Teknologi

•pemikir tersebut melihat ketidakterpisahan antara perkembangan sains dan
teknologi, pengguna¬an ruang dan waktu. Konsep kemajuan yang melandasi
perkembangan masyarakat modern, me¬nuntut penaklukan ruang serta
penghancuran ruang melalui waktu. Pada tapal batas terakhir yang dicapai, proses
penaklukkan ruang melalui waktu ini telah mengubah wajah dunia, yang kini
menjelma menjadi sebuah desa global McLuhan.



Discussion
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Bahan Bacaan & Materi

Download Materi, Silabus & Bahan Bacaan
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Ada Pertanyaan..?
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