
ABSTRAK 

Studi Kualitatif Penggunaan Handy Talky ( HT ) Sebagai Media Bantu Pada 

Sebuah Instansi Pemerintahan 

 ( Studi Pada Dinas Humas dan Protokol Kabupaten Tanggamus ) 
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Adhitya Aji Pangestu 

 

Dalam perkembangannya teknologi komunikasi jaman sekarang banyak sekali 

mengalami kemajuan yang sangat pesat, hal ini didasari oleh kebutuhan manusia 

akan sarana komunikasi, informasi, pengetahuan, serta pemahaman yang 

beragam. Berbagai pilihan sarana teknologi komunikasi pun menjadi sebuah 

pilihan yang harus dipilih penggunanya dalam menjawab semua kebutuhan 

mereka. Dalam menjalankan tugas sebagai anggota Protokol di Kabupaten 

Tanggamus mereka dituntut serba cepat dan tepat dalam berkoordinasi saat 

menjalankan tugas. Handy Talky yang pada dasarnya merupakan suatu alat 

komunikasi kuno, namun perannya masih sangat dibutuhkan sampai saat ini. 

Dengan segala kekurangan dan kelebihannya di jaman modern seperti ini, Handy 

Talky mampu menjadi alat utama yang selalu digunakan para anggota Protokol 

dalam menjalankan tugasnya. Kebutuhan dasar akan informasi, pengetahuan, dan 

pemahaman menjadi dasar anggota protokol berperan aktif mencari dan memilih 

media komunikasi yang tepat untuk menjawab semua kebutuhan anggota 

protokol. Dengan demikian Handy Talky dapat dikatakan sebagai perpanjangan 

dari anggota tubuh manusia sebagai media bantu untuk komunikasi sesama 

makhluk sosial. Berkomunikasi dengan menggunakan Handy Talky termasuk 

dengan komunikasi kelompok, dimana anggota protkol mempunyai tujuan yang 

sama dalam berinteraksi menggunakan Handy Talky untuk mencapai tujuan 

bersama. Handy Talky menjadi sebuah pilihan utama dikarenakan kemampuan 

dalam menyampaikan pesan sangat cepat dan jarang sekali mengalami gangguan 

dalam proses mentransfer pesan jika dibandingkan dengan alat komunikasi 

lainnya. Selain itu anggota protokol pun tidak dikenakan biaya dalam 

pemakaiannya, dapat dikatakan gratis untuk pengoprasionalannya. Tak jarang 

dalam berkomunikasi menggunakan Handy Talky juga para anggota protokol 

memakai kode atau sandi-sandi sesama anggota protokol untuk menjaga 

kerahasian sebuah pesan. 

 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi secara 

partisipan pasif, dimana peneliti mengamati tetapi tidak terlibat dalam kegiatan 

tersebut. Observasi dilakukan selam tiga bulan dengan cara mengikuti lima 

kegiatan anggota protokol dalam bertugas. Wawancara dengan para informan 



yang didapat dengan teknik snowball sampling dan dengan dokumentasi untuk 

pengumpulan data. Pada teknik analisis, hasil penelitian yang didapat dilapangan 

direduksi, kemudian disajikan dalam bentuk data untuk kemudian di tarik 

kesimpulan. 
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