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Mediamorfosis adalah transformasi media 

komunikasi, yang biasanya ditimbulkan akibat

hubungan timbal balik yang rumit antara berbagai

kebutuhan yang dirasakan, tekanan persaingan dan 

politik, serta berbagai inovasi dan teknologi



ditandai dengan
berkembangnya

budaya media massa
dan printed era.

berkaitan dengan
berkembangnya mediate

d 
communication dengan

ciri kolaborasi
penggunaan computer 

dan media digital lainnya
dengan pola komunikasi

manusia

berkaitan dengan bagaimana
seseorang tergabung dalam

kelompok sosial tertentu, 
bagaimana mengasah

kemampuan menyelesaikan
masalah, dan 

berkembangnya storytelling

Spoken Language

Media Morfosis Meliputi 3 Babak Besar :

Written 
Language

Digital 
Language



Salah satu prinsip utama mediamorfosis adalah konvergensi.

Media digital memungkinkan dan merangsang perkembangan media

modern : konvergensi telekomunikasi, komunikasi data dan

komunikasi massa

Integerasi dipahami dalam 2 hal

Kombinasi Infrastruktur
Telekomunikasi, Komunikasi
Data, dan Komunikasi Massa

Komunikasi Sistem Tanda dan 
tipe Data



KOMUNIKASI 4.0

Mesin

Berkomunikasi

Satu Sama Lain

Era berkomunikasi dengan banyak
jaringan

Seluruh alur komunikasi berkaitan
berkat digitalisasi

Komunikasi menggunakan big data 
dengan jumlah data yang besar

Komunikasi semakin kompleks
dengan adanya komunikasi antara
orang dengan mesin serta mesin

dengan mesin

Intensitas komunikasi semakin tinggi
bahkan 24/7



REVOLUSI KECEPATAN 
DALAM 

‘DIGITAL COMMUNICATION’





Masyarakat 5.0: Masyarakat sebagai Ekosistem Pintar

Revolusi Industri

4.0Happen to Industry

1.0 Mekanisasi

2.0 Produksi masal

3.0 Komputer, otomasi

4.0 Internet of Things/Benda-

benda  dalam jaringan

Masyarakat

5.0Happen to Society

1.0 Masyarakat pemburu 

dan  pengumpul

2.0 Masyarakat pertanian

3.0 Masyarakat industri

4.0 Masyarakat informasi

5.0 Masyarakat pintar



Masyarakat 5.0: Interaksi Inovasi dan

Wellbeing
Menciptakan  

nilai tambah  
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mengaplikasik
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Implikasi Masyarakat

5.0

• Struktur demografi sebagai 
struktur  dasar dari ekosistem 
masyarakat  (tenaga kerja dan 
konsumen) sangat  perlu
diperhatikan

• Kinerja perusahaan tidak
hanya  ukuran keuangan tapi 
juga  wellbeing dari 
masyarakat dan  pekerja
– Perbankan

– Fintech

– Industri pengolahan

• Kegiatan lain baik dari 
pemerintah,  seperti kebijakan 
dan kegiatan  swasta lainnya.
– Kebijakan perumahan

– Festival



Masyarakat 5.0 : Kondisi yang diperlukan dalam Perusahaan 
Teknologi

Berorientasi
pada Demand

Memberikan
Nilah Tambah

Menyerap
Tenaga Kerja

Memperhatikan
Well-being dari

masyarakat, 
pekerja, mitra
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