
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Dalam menjalani kehidupan, tentunya kita sebagai makhluk sosial perlu 

melakukan suatu interaksi. Apalagi, telekomunikasi pada zaman sekarang ini yang 

terus berkembang dengan pesat dan secara tidak langsung membuat manusia 

untuk bergantung sekaligus menggunakannya dalam setiap aktifitas. Pada zaman 

sekarang banyak berbagai media yang dapat digunakan dalam berkomuniaksi, 

baik media cetak maupun elektronik. Media berasal dari bahasa latin, yaitu 

medium yang berarti perantara atau sesuatu yang dipakai untuk menghantarkan, 

menyampaikan, atau membawa seuatu. Kata medium dalam American Heritage 

Electronic Dictonary (1991)
1
 diartikan sebagai alat untuk mendistribusikan dan 

mempresentasikan informasi. Dari kedua media tersebut media elektroniklah yang 

sangat efektif dan efisien dalam menyampaikan pesan dan informasi dalam 

berkomunikasi.  

                                                 
1
 www. ahdictionary.com (diakses pada tanggal 1 Maret 2013 ) 
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Media ini menggunakan perangkat elektronik untuk alat penyampaian pesan dari 

komunikator kepada komunikan. Pesan dapat dilihat, didengar, atau dibaca oleh 

komunikan sesuai jenis medianya karena media elektronik lebih kompleks dari 

sekedar media cetak. Apalagi dengan kemajuan teknologi yang semakin hari 

semakin cepat. Pada zaman yang telah banyak berkembang ini, media 

elektroniklah yang paling banyak digunakan masyarakat luas. Karena bentuknya 

yang mudah untuk diikuti dan saat ini pun untuk mendapatkannya juga tergolong 

mudah dan murah, tak butuh banyak biaya untuk menggunakan media elektronik 

ini.  

 

Untuk mencapai tujuan yang sama antara komunikator dan komunikan  tentunya 

haruslah mempunyai persepsi dan pencapaian persamaan makna antara pelaku 

komunikasi, agar pesan yang disampaikan dapat di pahami dan tidak terjadi 

kesalah pahaman persepsi, baik berkomunikasi secara satu arah. Dalam 

komunikasi satu arah ini pengirim dan penerima informasi tidak dapat 

berkomunikasi secara langsung melalui media yang sama, contohnya adalah 

televisi atau radio. Kedua adalah komunikasi dua arah. Dalam komunikasi dua 

arah ini pengirim dan penerima informasi dapat melakukan komunikasi secara 

bersamaan melalui media yang sama, contohnya adalah telepon. Dan yang ketiga 

adalah komunikasi semi dua arah
2
. Dalam komunikasi semi dua arah ini pengirim 

                                                 
2
 Kudo, Ilham. 2011. (Post 14 Juli 2011.),( Diakses pada tanggal 24 Mei 2013 ). 

http://kudotelekomunikasi.wordpress.com/2011/07/14/simplex-half-duplex-full-duplex 
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dan penerima informasi melakukan komunikasi secara bergantian, contohnya 

adalah handy talkie atau chat room.  

 

Dalam perkembangannya teknologi pada masa kini sangat bervariatif dengan 

keunggulannya masing-masing yang dapat di manfaatkan oleh kita sebagai 

makhluk sosial untuk melakukan kegiatan, salah satunya yang terpenting adalah 

sebagai sarana berkomunikasi. Tentunya dengan perkembangan teknologi saat ini 

kita dapat berkomunikasi sekaligus memutuskan ruang dan waktu.  

 

Teknologi yang demikian, mampu mempermudah kita untuk berinteraksi tanpa 

harus bertemu langsung, contoh lainnya adalah kita bisa melakukan komunikasi 

jarak jauh dengan adanya e-mail, ponsel, media sosial seperti facebook, twitter, 

skype, blackberry masengger, yang dapat menggantikan surat. Seiring dengan 

perkembangan jaman dan lmu pengetahuan, teknologi diberbagai bidang juga 

mengalami perkembangan. Misalnya saja dibidang teknologi komunikasi. 

Sekarang ini banyak teknologi komunikasi yang bermunculan ditengah 

masyarakat hal ini terjadi karena kebutuhan masyarakat akan informasi yang terus 

meningakat sehingga dibutuhkan suatu alat penyampaian pesan atau informasi 

yang cepat dan tepat. Salah satu produk teknologi komunikasi tersebut adalah 

teknologi Handy Talky.  

 

Handy Talky adalah suatu alat komunikasi searah yang digunakan untuk 

berkomunikasi dengan bentuknya yang mirip dengan telepon seluler, dan 

menggunakan audio sebagai jenis pesan yang disampaikan dan diterima. Audio 
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didefinisikan sebagai macam-macam bunyi dalam bentuk digital seperti suara, 

musik, narasi, dan sebagainya yang bisa didengar untuk keperluan suara latar, 

penyampaian pesan duka, sedih, gembira, penting dan macam-macam disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi. Di sisi lain audio juga dapat meningkatkan daya ingat 

serta bisa membantu bagi pengguna yang memiliki kelemahan dalam penglihatan. 

Pengguna suara pada media tertentu seperti Handy Talky dapat mentransfer 

informasi dan pesan secara bergantian.  

 

Handy talky juga merupakan alat komunikasi yang murah serta bebas pulsa yang 

bisa jadi pilihan untuk berkomunikasi dalam berbagai bidang pekerjaan . Kalau 

dulu hanya bisa dipakai oleh kalangan militer , sekarang gadget ini bisa 

dimanfaatkan oleh siapa saja . Khas Handy Talky mirip handset telepon, mungkin 

sedikit lebih besar tapi masih satu kesatuan, dengan antena mencuat dari atas. 

Handy Talky yang banyak digunakan dalam setiap situasi di mana komunikasi 

radio portabel yang diperlukan, termasuk bisnis, keamanan publik, rekreasi di 

alam terbuka, dan sejenisnya, dan perangkat yang tersedia pada titik harga yang 

banyak
3
.  Melalui Handy Talky kita dapat berkomunikasi secara semi dua arah, 

artinya baik komunikator dan komunikan tidak dapat memberikan feed back atau 

umpan balik secara bersamaan karena baik komunikator dan komunikan harus 

saling bergantian ketika berbicara.  

 

                                                 
3
www.Infotipsdunia.blogspot.com./2010/07/handy-talky-cara-jadul-berkomunikasi.html, ( Diakses 

Pada Tanggal 13 April 2013 ) 
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Handy Talky sendiri adalah sebagai media komunikasi yang digunakan untuk 

berinteraksi atau saling memberikan pesan dan informasi bagi sesama 

penggunanya. Media komunikasi bisa bermacam-macam bentuknya tergantung 

dari bentuk komunikasi yang dilakukan. Pada masalah ini mengapa diperlukannya 

media komunikasi sebagai sarana penghubung atau alat bantu dalam 

memindahkan pesan dari sumber kepada penerima karena jarak komunikator dan 

komunikan terkadang tidak dalam satu wilayah atau jarak yang yang cukup jauh 

untuk menyampaikan pesan dan informasi secara tatap muka sehingga 

dikhawatirkan terjadi noise yang cukup besar, selain kecepatan juga dituntut 

dalam hal ini. Dengan menggunakan media komunikasi seperti Handy Talky 

pengguna tidak perlu bertemu atau bertatap muka untuk berkomunikasi secara 

cepat. 

 

Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam 

acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan 

Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai 

dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. 

Dengan kata lain secara umum tugas protokol adalah sebagai penghubung dalam 

komunikasi, sehingga proses penukaran pesan bisa berjalan dengan baik dan 

benar. Tugas protokoler turut menentukan keberhasilan kegiatan yang 

dilaksanakan oleh organisasi atau institusi. Disamping itu, protokol juga 

merupakan bagian yang melekat dari aktivitas perusahaan dan turut mewarnai 
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budaya kerja, terutama bagi para petugas protokol yang sangat dekat perannya 

dalam mendukung tugas kepemimpinan, baik di tingkat lokal maupun nasional.
4
 

 

Diperlukan adanya keberadaan protokol dalam sebuah lembaga/ perusahaan 

adalah karena protokol ikut menentukan terciptanya suasana yang mempengaruhi 

keberhasilan suatu acara yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Selain itu dapat 

menciptakan tata pergaulan yang mendekatkan satu sama lain dan dapat diterima 

oleh semua pihak, terciptanya upacara yang khidmat, megah, dan agung, serta 

terciptanya ketertiban dan rasa aman dalam menjalankan tugas. Dari sedikit uraian 

diatas kita mengetahui bahwa Handy Talky merupakan suatu alat komunikasi 

yang dapat dikatakan sudah kuno atau ketinggalan jaman baik dengan segala 

kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Dengan begitu kompleks nya tugas 

protokol di jaman modern ini mereka masih menggunakan  

 

Handy Talky sebagai saran utama dalam berkomunikasi antar sesama protokol 

pada saat menjalankan tugas keprotokolannya, dan tidak menggunakan teknologi 

atau alat komunikasi yang canggih lainnya seperti ponsel yang sudah berbasis 

android , blackberry, tablet dll. Dalam penelitian ini peneliti mengambil tempat di 

Dinas Protokol Kabupaten Tanggamus yang pertama karena Handy Talky 

merupakan salah satu perangkat hardwere yang harus dimiliki oleh protokol pada 

instansi pemerintahan daerah sebagai media komunikasi  dalam menjalankan 

tugasnya, serta  kepemimpinan Kepala Daerah Kabupaten/ Bupati sendiri yang 

                                                 
4
 Kuliahitukeren. PENGERTIAN PROTOKOLER : Sejarah Protokol dan Perkembangannya.  

( Diakses Pada Tanggal 26 Mei 2013 )  

http:// www.kuliahitukeren.blogspot.com/2011/07/protokoler-sejarah-protokol-dan.html 



7 

 

baru pelantikan yakni pada tanggal 15 februari 2013, sehingga dengan masa 

kepemimpinan yang baru ini akan berpengaruh kepada tugas  protokol ,contoh 

dalam pelantikan bupati, protokol harus cepat dalam menyiapkan sesuatu yang 

dibutuhkan begitu pula dalam berkordinasi sesama tim protokol demi 

menyukseskan acara, kedua mengingat letak geografis. 

 

Dinas Protokol yang masuk dalam wilayah Kabupaten Tanggamus dimana 

Kabupaten Tanggamus sendiri memiliki keadaan geografis yang mayoritas 

pegunungan. Untuk faktor teknis pemasangan tower/ repeater tentu akan 

mempengaruhi kualitas sinyal. Bagi ala-alat komunikasi seperti Ponsel, Handy 

Talky maupun alat lainnya yang menggunakan sinyal. Jika untuk Ponsel 

diperlukan sekitar 100 antena atau lebih tower/ repeater kecil yang disusun 

membentuk sel untuk menghubungkan antar tower, tapi  jika Handy Talky yang 

memakai gelombang frekuensi radio cukup didirikan 1 - 3 buah di puncak-puncak 

gunungan dan dapat mengcover daerah yang luas, terutama daerah-daerah 

terpencil yang bisasnya sulit dilakukan alat komuniaksi lainnya. 

 

Jika menggunakan Handy Talky pada jenis frekuensi HF ( Hight Frekuensi ) pada 

kisaran 2  - 24 Mhz biasanya digunakan untuk radio komunikasi jarak jauh karena 

sifat gelombanya dapat memantul sehingga tidak memiliki hambatan pada objek. 

Dan ditambah lagi dengan kemampuan frekuensi ini untuk memantul pada lapisan 

ionoshphere, sehingga jarak sejauh apapun dapat dijangkau oleh frekuensi ini, 

dengan catatan dalam keadaan cuaca yang cukup bagus.. Tetapi jika 

menggunakan jenis frekuensi VHF ( Very Hight Frekuensi ) yang biasanya 
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digunakan untuk radio jarak dekat yang beroprasi pada kisaran 100 – 300 Mhz. 

Hal ini disebabkan karena gelombang radio dipancarkan secara garis lurus 

(horizontal). Sehingga jika pada jarak antara 2 stasiun terdapat objek – objek 

seperti bangunan, pohon – pohon yang tinggi, ataupun pegunungan yang lebih 

tinggi dari pancaran gelombang radio, maka sudah pasti transmisi yang 

dikirimkan ataupun diterima akan terhambat.
5
 

 

Sebelum memakai  Handy Talky para protokol menggunakan Ponsel, tetapi 

memasuki tahun milenium Ponsel masih merupakan barang yang mewah  serta 

juga untuk biaya pulsa tergolong sangat mahal. Para protokol masih belum banyak 

yang mempunyai Ponsel, sehingga masalah berkomunikasi jarak jauh sering 

terhambat oleh faktor ini. Pada saat ini Handy Talky juga tidak digunakan setiap 

saat, jadi penggunakaan Handy Talky tergantung situasi dan kondisi dilapangan. 

Misalkan upacara dalam pengkordiniran mereka membutuhkan Handy Talky 

untuk berkomunikasi karena jarak dilapangan cukup luas dan membutuhkan akses 

pesan dan informasi yang cepat dari sesama protokol. 

 

Beda lagi halnya dengan acara didalam didalam ruangan  dan memiliki range 

area yang tidak luas, protokol cukup menggunakan isyarat dan tidak 

menggunakan Handy Talky karena takut dalam berlangsungnya acara suara yang 

ditimbulkan oleh penggunaan Handy Talky pada ruangan yang tidak luas akan 

                                                 
5
 www.slidshare.net/aplikasi-gelombang-pada-handy-talky, 24 mei 2013 
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menimbulkan noise pada acara tersebut, pesan yang disampaikan pun berbagai 

macam sesuai yang mereka butuhkan dan inginkan guna mencapai tujuan. Untuk 

contoh pesan biasanya meliputi pengecekan sarana dan prasarana acara, 

mekanisme acara dikordinasikan dan disiapakan agar sesuai rencana yang mereka 

susun. 

 

Mengapa perlu dilakukan penelitian mengenai penggunaan Handy Talky , karena 

Handy Talky merupakan sebuah perangkat komunikasi yang sudah kuno dan 

biasa digunakan pada kalangan militer dalam perkembangannya, dan juga seperti 

diketahui diatas mengenai sedikit sistematis cara kerja Handy Talky yang 

menggunakan frekuensi radio. Sedangkan pada jaman sekarang perangkat 

komunikasi sudah berbagai macam jenis berikut dengan kelebihan dan 

kemudahan. Beda halnya dengan Handy Talky yang masih menggunakan 

gelombanng radio dan bentuknya yang besar serta kerahasian pesan serta 

informasi yang dikirim tidak terjamin karena dapat di dengarkan oleh pihak lain 

selain pengguna , apa lagi ketika jalur frekuensi yang digunakan pada jalur yang 

sama. Dari pembahasan diatas yang menjadi minat penelitian ini adalah 

mengetahui penggunaan Handy Talky dalam berkomunikasi pada kalangan Dinas 

Protokol Kabupaten Tanggamus. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  

Bagaimanakah penggunaan Handy Talky sebagai media komunikasi bagi 

kalangan Dinas Protokol Kabupaten Tanggamus dalam membantu tugas    

protokol ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kegunaan 

berkomunikasi menggunakan Handy Talky pada kalangan Dinas Protokol 

Kabupaten Tanggamus, dalam membantu tugas protokol di Dinas Protokol 

Kabupaten Tanggamus . 

 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi dalam 

menentukan dan mengetahui penggunaan media Handy Talky sebagai alat 

berkomunikasi pada kalangan tertentu. Selain itu diharapkan dapat menjadi bahan 

studi  kualitatif pengguna media komuniaksi yang berupa Handy Talky pada 

penelitian lebih lanjut. 
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Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi parameter bagi instansi 

atau lembaga lain dalam menggunakan media Handy Talky agar tercipta 

komunikasi yang baik, agar dapat terciptanya persamaan makna untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

 


