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Era 
Informasi 
dan Dampaknya 
Bagi Kehidupan



Today’s Lecture

• Karakteristik era 
informasi

• Pengaruh dan dampak Era 
Informasi bagi kehidupan



DISADVANTAGES OF 
INFORMATION 
TECHNOLOGY 







Are smartphone 
making us 
antisocial...?



Selamat Datang di Era Informasi



Revolusi Era Informasi



Revolusi Era Informasi



Evolusi Era Informasi

James A. Senn’s
Information Technology, 3rd Edition



Evolusi Era Informasi:
Era Pertanian

Periode sampai
tahun 1800an, 
dimana mayoritas
pekerja adalah
petani yang hidup di 
sekitar lahan
pertanian. People vs Land



Evolusi Era Informasi:
Era Industri

The period from the 1800s 
to 1957, when work 
processes were simplified 
through mechanization and 
automation.

Impacts on history: 

Economic expansion created the 

rise of professionals, population 

expansion, and improved standard 
of living People vs Machines



Era Informasi

• Era Informasi: Periode yang dimulai awal tahun
1957, mayoritas pekerja memulai mengembangkan
kreativitas, distribusi dan aplikasi informasi. 

• Knowledge Workers: Workers involved in the creation, 
distribution, and application of information.



Karakteristik Era Informasi (1):

“Melekat Erat”

Manusia dikelilingi dengan

IT bahkan terikat atau

sangat tergantung dengan

TI dalam segala aktivitas



Karakteristik
Era Informasi:
“Kelekatan”



Karakteristik Era Informasi:

“Melekat Erat”



Karakteristik Era Informasi (2):

“Connectivity”



Karakteristik Era Informasi:
“Connectivity”

TI seperti komputer, telefon,dan

televisi mampu melampaui batas

individu atau organisasi dalam

mendapatkan atau berbagi informasi

Konektivitas, kemampuan untuk menghubungkan perangkat TI, jaringan

komunikasi dan sumber informasi secara bersama-sama. Konektivitas

juga merupakan batu fondasi dari era informasi.



Ada 4 Jenis Konektivitas

❖ Telecommuting : Kemampuan seseorang
untuk tetap berhubungan dan
berkomunikasi secara elektronik dengan
kantornya sementara dia bekerja di rumah
atau di jalan. 

❖ E-mail : perangkat untuk membuat, 
mengirim dan menerima pesan melalui
jaringan komunikasi.

❖ E-business : munculnya internet membuka
peluang terjadinya pertukaran ekonomi
secara on-line. 

❖ Network Database : Database adalah
perpustakaan tempat penyimpanan data 
secara elektronik yang dapat diakses oleh
pengguna komputer yang terhubung



SOSIAL MEDIA



Karakteristik Era Informasi:

“Connectivity”

Ungkapan lama: “mangan ora
mangan sing penting kumpul”, 

Era informasi: “kumpul ora kumpul
sing penting connect”



Information Trust (3)

Di era informasi, sangat
banyak sumber infromasi
yang dapat dipilih untuk

dipelajari, digunakan
sebagai pertimbangan

pengambilan keputusan
atau sekedar untuk sarana

bersenang-senang.



Ketersediaan Informasi (4)

Di era informasi, semua
bentuk informasi

(suara,teks, video, dll) 
tersedia setiap saat dan di 

setiap tempat. Sifat
ketersediaan informasi ini

merupakan salah satu
kunci yang melekat pada

era informasi.



DAMPAK 
TEKNOLOGI 
INFORMASI



ADVANTAGES OF INFORMATION 
TECHNOLOGY 

Globalization Communication 

Cost 
effectiveness 

Bridging the 
cultural gap 

More time 
Creation of new 
jobs 



DISADVANTAGES OF 
INFORMATION 
TECHNOLOGY 

• Unemployment 

• Privacy 

• Lack of job security 

• Dominant culture 



Dampak pada 
rahasia pribadi 
(Privacy) 

• Perkembangan TI 
disamping membawa
keuntungan bagi pribadi
individu dan organisasi, 
yang berupa kemudahan
dan murahnya akses
informasi, namun dapat
pula membawa kerugian
terbukanya akses pribadi.



Dampak TI
❖ Dampak terhadap harapan konsumen

• Melalui internet dan teknologi informasi yang lain, produk-produk

baru dapat dengan cepat diperkenalkan.

Kemudahan sekarang menjadi hal yang biasa.

• Ti telah menciptakan bentuk 

Konsumen baru yaitu

“ e-consumer” 

• Konsumen baru ini mengharapkan 

inovasi, kemudahan akses, dan

TI di setiap waktu dan tempat 

• Sifat konsumen baru ini tidak 

“pasif” tetapi “aktif”



Dampak TI
❖ Dampak terhadap bisnis

• TI merubah secara radikal cara menjalankan bisnis

• TI merupakan salah satu faktor terpenting dalam keberhasilan bisnis

karena TI mempunyai potensi untuk dikembangkan di seluruh proses

bisnis dan dapat digunakan secara strategik untuk mengalahkan

kompetitor.

• Saat ini sebagian besar organisasi menghabiskan biaya yang besar

untuk mengembangkan TI. 

• Internet dan TI yang lain, menjadi fondasi ekonomi bagi keberhasilan

bisnis di era ekonomi digital ini.



Internet dan E-Business

• E-Business adalah penggunaan alat dan platform elektronik
untuk melaksanakan bisnis perusahaan (Kotler, 2003).



Keterlibatan TI dalam Bisnis

❖ Pimpinan bisnis dan manajer akan menanyakan beberapa hal : 

• Bagaimana kami dapat meningkatkan service pada pelanggan kami

dengan menggunakan TI ? 

• Bagaimana kami menggunakan TI untuk mengembangkan jalur

distribusi baru atau mengubah cara pendistribusian produk kami ?  

• Bagaimana kami dapat memanfaatkan TI untuk meraih 

pelanggan baru ? 



Keterlibatan IT dalam Bisnis

❖ Pimpinan bisnis dan manajer akan menanyakan beberapa hal : 

• Bagaimana kami dapat menggunakan TI untuk mentransfer

pengetahuan ke seluruh organisasi dan menciptakan 

"corporate memory" ( Bagaimana kami yakin bahwa design mobil kami

yang dikerjakan di 

Jepang dapat pula 

dikerjakan oleh 

desainer

di Jakarta ?)



• Bagaimana kami dapat memanfaatkan seluruh data tentang

pelanggan, pasar dan produk untuk menghasilkan produk dan

jasa baru yang lebih baik ?

• bagaimana kami dapat memanfaatkan

jaringan komputer untuk mendukung

perubahan ke arah bisnis berbentuk

berbentu elektronik ? 

Keterlibatan TI dalam Bisnis

❖ Pimpinan bisnis dan manajer akan menanyakan beberapa hal : 



Etika Berinternet
[University of Florida]

a. Internet tidak digunakan sebagai 
sarana kejahatan bagi orang lain, artinya 
pemanfaatan internet semestinya tidak 
untuk merugikan orang lain baik secara 
materil maupun moril.

b. Internet tidak digunakan sebagai 
sarana mengganggu komputer. Contoh 
nyata adalah penyebaran virus melalui 
internet.

c. Internet tidak digunakan sebagai 
sarana menyerobot atau mencuri file 
orang lain.

d. Internet tidak digunakan untuk 
mencuri, contoh pengacakan kartu kredit 
dan pembobolan kartu kredit.



Etika Berinternet
[University of Florida]
• e. Internet tidak digunakan sebagai sarana kesaksian palsu.

• f. Internet tidak digunakan untuk mengcopy software tanpa 
adanya pembayaran.

• g. Internet tidak digunakan sebagai sarana mengambil 
sumber-sumber penting tanpa adanya ijin atau mengikuti 
aturan yang berlaku.

• h. Internet tidak digunakan untuk mengakui hak intelektual 
orang lain.

• i. Bertanggung jawab terhadap isi pesan yang disampaikan.



Diskusikan peran Tekonologi Informasi dalam pertanian / agribisnis !
Carilah contoh sukses pemanfaatan Teknologi Informasi untuk bidang pertanian di 
berbagai belahan dunia ! Jelajahilah internet untuk mencarinya!

Petunjuk Pengerjaan :
1. Tugas dikerjakan dalam kelompok mahasiswa yang terdiri dari 2 mahasiswa.
2. Hasil diskusi ditulis dalam Microsoft Word.
3. Masing-masing mahasiswa mengupload hasil diskusi di E-learning

CLASS ACTIVITY
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