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TUGAS KETIGA   
Mata Kuliah : Teknologi Komunikasi 
Pengampu : Tri Nugroho Adi, M.Si. 
=========================================================================== 

1. Buku yang direview : Lievrouw, Leah A. & Sonia Livingstone. 2006, Handbook of New 
Media : Social Shaping and Social Consequences of ITCs, Sage Publication Ltd. 
London. Chapter 4 : Perspective on Internet Use: Access, Involvement an Interaction 

2. Tugas dikerjakan secara kelompok 
3. Format tugas berupa review ( Times New Roman; pt 12; spasi 1,5; A4 ) dengan 

panduan pokok pertanyaan sebagai berikut: 
1) Apa yang menjadi pokok bahasan dalam chapter ini? 
2) Ada dua perspektif yang berbeda (optimis vs pesimis) mengenai hal-hal yang 

terkait dengan access terhadap komputer/internet. Berikan deskripsi mengenai 
dua perspektif tersebut berdasar review literatur dalam chapter 4 ini. Kemudian 
berikan contoh kasus dalam konteks Indonesia.  

3) Jelaskan beberapa kendala yang memengaruhi penggunaan “new media” 
sebagaimana diidentifikasikan oleh Van Dijk (1999). Coba anda bandingkan 
dengan pendapat yang dikemukakan oleh Rojas et.al (2004). Selanjutnya, 
kemukakan contoh atau kasusnya dalam konteks Indonesia! 

4) Juga ada dua perspektif yang berbeda (optimis vs pesimis) terkait dengan isu 
apakah internet akan meningkatkan atau justru mengurangi partisipasi / 
keterlibatan masyarakat dalam politik. Beri deskripsi mengenai kedua perspektif 
tersebut, kemudian coba kaitkan dengan kondisi di Indonesia! 

5) Sama dengan pertanyaan  nomor 4 di atas ( deskripsi mengenai perspektif yang 
pesimis vs optimis) tetapi dalam isu internet dan “community involvement” , 
coba anda jelaskan! 

6) Terakhir, bagaimana dengan isu mengenai internet dan interaksi sosial serta 
internet sebagai “forms of expression” ..... deskripsikan dari perspektif yang 
pesimis dan optimis juga..... lengkapi pula dengan kasus di Indonesia! 

7) Apa KESIMPULAN UMUM yang bisa anda tarik berdasarkan review dan diskusi 
mengenai chapter ini? 

4. Paper yang merupakan hasil review kelompok dipresentasikan pada tanggal 30  
MARET /2 APRIL 2014; hasil review kelompok tersebut (beserta catatan tambahan 
setelah didiskusikan ) dikirim ke email sinaukomunikasi@gmail.com paling lambat 
pukul 21.00 WIB pada HARI KULIAH TERSEBUT (30 Maret /2 APRIL 14)................ ini 
merupakan komponen nilai kelompok. 

5. Setelah mengikuti diskusi kelas berdasarkan paper tersebut, maka setiap mahasiswa 
( tugas di rumah/ individual) wajib membuat tulisan (esai) sebanyak 850-1000 
kata/words, tema seputar materi chapter 4 tersebut. Topik tidak dibatasi asalkan 
masih seputar tema. Usahakan esai merupakan hasil pemikiran plus referensi yang 
memadai. Bahasa memakai Gaya Bahasa Indonesia Ilmiah Poluler.  

6. Esai pada poin (5 )tsb. wajib diposting ke dalam blog masing-masing.  Posting paling 
lambat  1 /3 APRIL  2015 pkl. 21.00 WIB. Posting-an (copy page ) kemudian di link via 
email sinaukomunikasi@gmail.com Tulisan dalam blog tersebut akan dinilai sebagai 
komponen tugas individual.  
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7. Segala bentuk pengabaian(-10/tugas), keterlambatan(-7,5/tugas) dan kecurangan (-
50/tidak lulus)di dalam pengerjaan tugas (individu/kelompok) akan berimplikasi 
pada penilaian/evaluasi kelulusan dalam mata kuliah ini.  

8. Untuk bisa berhasil dalam belajar mata kuliah ini kuncinya sederhana: belajarlah 
dengan niat tulus, kerja keras dan kerja cerdas, berkomitmen pada tanggung 
jawab pribadi, disiplin, tekun, tabah dan ikhlas..... 

9. Good luck.... 
 

 

 


