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Revolusi Global Informatika 
P ERKEMBANGAN teknolo

gi informasi mendapat per
hatian rutin dari Kompas 

sepanjang tahun 1994. Tak 
mengherankan, pokok itu diulas 
istimewa dalam tiga tulisan Ca
tatan Akhir Tahun 1994 di Bi
dang Iptek (Kompas, 26/12/94). 
Pokok-pokok terpenting dari 
perkembangan iptek itu sudah 
dipaparkan dengan bagus. Te
tapi belum cukup dijelaskan apa 
implikasi sosialnya. Tulisan ini 
berupaya menawarkan catatan 
pelengkapnya. 

Globalisasi infonnasi 
Kita telah sering mendengar 

istilah 'globalisasi' dan 'masya
rakat informasi'. Keduanya me
nyarankan perubahan kuantita
tif dalam kemudahan hidup. 
Kbususnya bagi kaum hartawan 
di negeri industrial. Globalisasi 
dipahami sebagai gejala tinggi
nya intensitas dan frekuensi ko
munikasi/mobilitus mamlSla dl 
bumi. Masyarakat yang hidup di 
dunia semacam itu disebut "ma
syarakat informasi" karena la
lu-lintas informasi menjadi pu
sat kegiatannya. 

Perubahan sosial itu dibilang 
kuantitatif karena yang diamati 
terutama/hanya perubahan se
jumlah hal lama. Misalnya jum
lah pesawat telepon/ televisi/ 

, komputer/antena parabola. Atau 
I jumlah jam siaran dan pilihan 

saluran tv, jumlah pemirsa tv, 
pelanggan jaringan e-mail. Atau 
daya-olah alat elektronik lain 
yang lebih eepat dan andal, se
muanya terukur dalam angka. 
Harganya lebih murah, dan pe
makaiannya lebih mudah bagi 
kaumawam. 

Gejala ini memang ada dan 
menjangkau banyak kalangan. 
Namun jelas kaum hartawan di 
negeri industrial kaya menjadi 
penikmat yang pertama dan 
utama "globalisasi" dan "ma-
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syarakat informasi" dalam pe
ngertian kuantitatif demikian. 
Wajarlah ada yang menolak de
ngan sinis perbineangan "glob
alisasi" atau "masyarakat infor
masi" untuk konteks negara 
berkembang seperti Indonesia. 

Hampir bersamaan dengan 
terbitnya laporan akhir tahun 
Kompas, sebuah koran besar In
donesia yang lain menerbitkan di 
halaman terdepan laporan peng
alaman seorang eksekutif tenar 
ber-globalisasi. Di sini "glob ali
sasi" diartikan kemewahan ber
keliling dunia dengan pesawat 
jet di kursi kelas utama dan me
ngembangkan usaha dagang di 
berbagai negara. Padahal "glob
alisasi" justru memungkinkan 
orang bekerja dengan bertukar 
informasi hampir tanpa hambat
an (infol!nas! Upi::t saja, kapan so
ja, di mana saja, dengan siapa sa
ja) tanpa beranjak setapak purr 
dari meja kerjanya. 

"Globalisasi" perlu dipaharni 
seeara lebih luas dan mendalam. 
Yakni sebagai perubahan kuali
tatif dalam tata sosial bagi umat 
manusia, termasuk kaum mis
kin, lapar dan terhina. Marsi
nah, atau mereka yang menderi
ta di Bosnia, Kedungombo, dan 
Nipah, telah menjadi tokoh
tokoh dalam jaringan informasi 
global. Contoh-eontoh lain ada
lah Doraemon, SDSB, AIDS, 
dan World Cup. 

Perubahan kualitatif 
Perubahan kualitatif itu sudah 

disinggung dalam laporan 
Kompas, tapi seeara pendek dan 
samar. Misalnya dikatakan "ter
ciptalah satu dunia 'aneh' yang 
baru ... tidak ada lagi atasan 
maupun bawahan, tak ada pemi
lik, tak ada sensor, dan tak ada 

batas negara." Belum jelas aneh
nya bagaimana. Juga dikatakan: 
"Inilah dunia tanpa ruang dan 
waktu" . Lalu yang apa yang 
masih tersisa di dunia ini? 

Mengapa hal-hal maha serius 
itu disebutkan tanpa penjelasan 
memadai? Karena itu sebuah la
poran jurnalistik, bukan lapor
an peneli tian ilmiah? Barangkali 
ada alasan lain. ITB bisa menja
di pusat internet di Indonesia, 
seperti dilaporkan Kompas. Na
mun tidak dengan sendirinya 
ITB menjadi pusat pemahaman 
apa implikasi sosial dari per
kembangan iptek berpusat di 
Bandung itu. 

Sungguh naif jika dikatakan 
ada pusat pengetahuan tentang 
implikasi sosial dari revolusi tek
nologi informasi itu. Namun kita 
perlu mengakui ada sejumlah 
eendekiawan yang secara khusus 
meneoba memahaminya dengan 
tekun dan radikal. Mereka biasa 
dikenal dengan julukan sebagai 
kaum post-modernis. 

Banyak dari kaum post-mod
ernis menilai masyarakat mu
takhir mengalami perubahan 
kualitatif, bukan sekadar kuan
titatif, karena perkembangan 
teknologi informasi. Informasi 
bukan saja bertambah jumlah
nya, tetapi berubah watak dan 
tingkahnya. Informasi tidak se
kadar menjelaskan realitas 
dunia, tetapi melahapnya. Juga 
mencetak fiksi baru yang mirip 
dengan realitas lama. 

Korbannya bukan euma yang 
disebutkan Kompas seperti ru
ang, waktu, sensor, dan jenjang 
sosial. Dua hal paling keramat 
dalam masyarakat modern juga 
telah diobrak-abrik: manusia 
dan realitas. Celakanya pernikir
an postmoderenis sering disalah-

pahaIni, karena kita masih 
terkungkung pemikiran modern. 

Manusia yang dibilang punah 
adalah mahluk modern yang di
pahami ratusan tahun di berba
gai negara. Yakni tokoh/sosok 
berjatidiri utuh, otonomi/selera 
pribadi, rasional (walau tak sem
puma) dan bebas (walau kebe
basan itu terhambat) dari reali
tas dunia. Dialah mahluk yang 
diagungkan dalam modernitas 
sebagai pusat makna sejarah dan 
subyek/agen perubahan sejarah. 

Realitas dunia yang dibilang 
punah adalah benda, peristiwa 
atau hal-hal kebendaan lain yang 
dianggap hadir utuh di luar eam
pur tangan manusia dan bahasa. 
Sifatnya obyektif. Dianggap da
pat dipelajari secara rasional, 
seperti yang berpuneak pada pe
ngetahuan ilmiah (iptek!). Ia 
dipelajari dalam rangka diken
dalikan dan diperalat si manusia. 
Realitas juga dianggap tunggal 
dan padu, walau terdiri dari ba
nyak unsur, walau dapat diamati 
berbeda dari berbagai sudut
pandang (relativisme modern). 

Dalam wawasan postmodern 
identitas manusia dan realitas 
adalah hal-hal fiktif atau rekaan 
yang diciptakan oleh bahasa/in
formasi/waeana. Bagaikan kali
mat dalam pengumuman atau 
puisi. Manusia dan realitas tak 
pernah punya hakikat dalam di
rinya sendiri. Mereka bermakna 
hanya sejauh diberi makna, Inisal
nya oleh bahasa. Makna mereka 
berlipat ganda, tapi tidak saling 
berpadu. Peeah berkeping-ke
ping. Ini sudah terjadi sejak ma
nusia berbahasa, tetapi menjadi
jadi dalam revolusi informasi. 

Runtuhnya 'manusia" dan 're
alitas' berarti runtuhnya tata 
masyarakat modern. Ilmu-ilmu 
ambruk, karena ilmu dibangun 
dari tahayul tentang tiga hal 
yang saling terpisah: Manusia 
rasional, realitas obyektif, dan 

alat yang seeara netral menghu
bungkan manusia dan realitas, 
yakni bahasa (juga teknologi). 
Hukum dan politik rontok, 
karena dibangun dengan asum
si 'manusia itu otonom dan ra
sional'. Seperti ilmu, hukum tak 
bisa berlaku tanpa ada yang di
namakan 'bukti' otentik/ sah/ 
obyektif dan subyek hukum. 

Dunia menjadi 'aneh' bagi 
yang belum mengenal postmo
derenisme. Istilah "masyarakat 
informasi" diragukan, karena 
yang dibilang "masyarakat" di
anggap sudah tamat riwayatnya. 

Postmodernitas 
sehari-hari 

Dalam laporan akhir tahun itu 
baik Onno W Purbo mau pun 
Redaksi Kompas memaparkan 
perkembangan teknologi infor
masi dalam kerangka berpikir 
modern. Ini ditandai oleh wa
wasan atas sejarah yang diang
gap bergerak maju, berkat per
kembangan teknologi, bagi kese
jahteraan umat manusia. Sejarah 
seakan-akan merupakan sebuah 
evolusi yang bergerak linier. 
Perkembangan iptek disambut 
gembira karena dianggap lebih 
pintar melayani 'manusia'. 

Kompas mengingatkan "ada 
pula sisi negatifnya. Informasi 
yang masuk tidak tertutup ke
mungkinan mengundang unsur 
teror, subversif dan berbau por
nografis." Tentu saja ini tidak 
salah. Tetapi inilah keeemasan 
dari masa modern bagi subyek 
modern. 

Masalahnya bukan kuanti
tatif: apakah unsur-unsur sub
versif atau pornografik akan 
bertambah atau tidak. Tetapi: 
apakah subversi dan pornografi 
masih akan menjadi aneaman? 
Tidak kedaluwarsa? Maraknya 
teknologi informasi justru bisa 
memudarkan bobot teror, sub
vers!f atau pornografis pada ber
bagai teks yang dulu disensor de
ngan susah payah oleh negara. , 

(Bersambung ke hIm. 5 ko!' 8-9) 
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Revolusi--
Subyek modern (misalnya nega
ra) yang dulu teraneam oleh hal
hal begitu sudah memudar. 
Kompas sendiri sudah menyebut 
kemungkinan punahnya batas 
negara. Masih adakah negara ji
ka batas(an)nya tidak ada lagi? 

Dengan semangat instrumen
tal yang khas modern, Onno W 
Purbo menjelaskan manfaat in
ternet. Mahasiswa yang me
nyiapkan skripsi di bawah bim-

! bingannya akan memperoleh 
saran secara eepat, mudah dan 
murah. Itu benar. Tetapi perlu 
ditanyakan lebih jauh: apakah 
universitas, kuliah, dan skripsi 
masih akan terus diperlukan bi
la teknologi informasi berkem-

I bang sedikit lebih hebat daripa
da sekarang? 

Di awal laporannya Kompas 
menyebut gengsi dan manfaat 
meneantumkan nomor e-mail 
pada kartu nama. Tengok kon
tradiksinya. Kartu nama, seper-

, ti juga gengsi individu dan man
, faat ekonomis, merupakan pro

duk modem yang dipaeu mesin 
eetak, maraknya identitas indi
vidual dan hak Inilik pribadi. 
Dalam jagad e-mail, semua itu 
pudar, termasuk nama pribadi, 
profesi, jabatan, etnisitas, gelar, 
jenis kelamin, warna kulit, sta
tus pernikahan atau tampang-

I nya. Dalam jaringan internet 
manusia adalah sosok fiktif. Se
tiap orang yang ikut bergabung 
bisa berganti-ganti identitas. 

Penyelewengan 
teknologi 
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lalu dapat dipakai dan dikenda
likan 'manusia;y;esuai niatnya, 
jahat atau mulllb Sering terjadi 
sebaliknya. Dilaporkan Kompas, 
internet semula dikembangkan 
terbatas di lingkungan militer. 
Seperempat abad kemudian .... ifu-51 
ternet menjadi kekuatan suby~'
tif yang, paling merongrong ne
gara, lembaga yang dibangun 
dan dilindungi militer. Aksara 
awalnya menjadi teknologi in
formasi kerajaan. Misalnya un
tuk bikin prasasti atau kitab su
ei. Kini aksara tampil urakan 
dalam selebaran gelap atau 
grafiti subversif di WC umum. 

Postmodernitas, berbeda dari 
postmodemisme, merupakan 
kondisi kehidupan sosial. Ia ha
dir di antara kita seperti moder
nitas dan kapitalisme. Tanpa 
menunggu diundang, dieari atau 
direkayasa oleh teknokrat. Bu
kan mode atau gaya hidup yang 
bisa dipilih atau ditolak menu
rut selera individual. 

Suatu negara berkembang te
tap disebut kapitalis, biarpun 
masih memelihara unsur-unsur 
feodalistik. Begitu pula post-, 
modernitas atau masyarakat in~' 
formasi, biarpun di situ masih 
banyak yang buta-huruf. Bukan 
karena secara kuantitatif ba
nyak yang punya telepon-gerak
atau komputer. Tetapi dalam 
pengertian kualitatif, produksi" 
dan konsumsi informasi pada 
skala global menjadi kekuatan 
yang semakin menentukan ge~, ~ 
rak masyarakat. 

* Ariel Heryanto, stat pengajai: 
Teknologi bukan alat yang se- paseasarjana UKSW Salatiga. 
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