
Hukan Antiteknoiogi 
INDONESIA punya banyak orang pin

tar di bidang ilmu dan teknologi. Tetapi 
negeri inidilanda rentetan musibah di 

. pusat-pusat pembangunan kota bertekno
logi canggih. Kok bisa? 

Di peralihan tahun Jakarta dihajar ban
jir tanpa ampun. Di ujung barat laut 
negeri ini sebuah kapal jeri karam mem
boyong ratusan penumpangnya ke dasar 
laut. Sebuah jembatan layang di salah 
satu pusat keramaian lalu-lintas Jakarta 
Barat runtuh menimpah pekerjanya sen
diri. Belakangan sejumlah orang terbakar 
hidup-hidup di dalam sebuah bus umum 
di jalan tol J agorawi. Yang lain terbakar sewaktu bekerja di sebuah 
pus at pertokoan di Bogor. 

Bita benar negeri ini tidak kekurangan ilmuwan pandai, maka 
paling sedikit ada dua kemungkinan besar mengapa berbagai musi
bah itu terjadi. Pertama, para ilmuwan kita tidak mau mengamal
kan ilmunya sesuai nalar ilmiah atau norma moral dan sosial. 
Kemungkinan lain, para ilmuwan kita sesungguhnya mau, tetapi 
tidak berdaya mempraktekkan ilmunya sesuai dengan nalar ilmu 
yang telah dikuasainya dari mancanegara. Mereka dihadang ber
bagai hambatan di luar kendalinya. Bahkan ancaman sanksi berat. 

Bisa juga yang terjadi adalah kombinasi dari kedua kemungkin
an di atas. Yang pasti, ilmu dan teknologi tidak cukup untuk mem
bangun kesejahteraan sebuah bangsa. Bahkan berangkali bukan il
mu dan teknologi yang terpenting untuk pembangunan itu. 

Sangatlah berbahaya apabila berbagai musibah itu dipandang se
mata-mata atau terutama sebagai kecelakaan teknis. Sebagai ke
kurangan dalam bidang teknologi, ilmu, jumlah ilmuwan atau 
dana. Semua itu sudah terlalu sering jadi kembing hitam. 

*** 
. BUKAN kebetulan Jakarta menjadi pelanggan terpenting 

. banyak musibah nasional. Ada match dan link-nya. Peredaran uang 
di negeri ini terpusat di Jakarta. Di lbu Kota terhimpun ilmuwan 
dan projesional teknologi canggih berkaliber internasional. Di sana 

pula diteliti perkembangan dan penelitian ilmu dan teknologi pa
ling canggih. Tapi apa jadinya? 

Tanpa tata sosial yang mendukung, dana-teknologi-ilmuwan tak 
bisa bekerja sebagaimana mestinya. Air dan api yang kita butuhkan 
dalam hidup sehari-hari justru menjadi pembunuh kita. Tanpa 
tegaknya hukum dan tanggung jawab projesibnal, teknologi men
jadi alat manipulasi dalam skala raksasa. Ilmu diamalkan sepo
tong-sepotong sebatas melayani kepentingan sepihak. 

Tanpa hukum berwibaiva dan mengabdi kepentingan umum, se
mua bekerja menurut !ielera, iman, dan najsu masing-masing indi
vidu. Celakanya, tidak semua orang duduk sama tinggi, duduk 
sama rendah. Yang lebih berkuasa berpeluang mengunyah buah 
pembangunan sambi I meludahkan sepalinya pada pihak yang 
lemah. Nasib dan kualitas sistem trasportasi, perencanaan kota, 
pembangunan gedung, atau lingkungan hidup diserahkan kepada 
belas kasih dan kesadaran sosial masing-masing pengelola secara 
suka-rela. . 

**. 
SESUDAH tabrakan maut di tol Jagorawi, sopir busnya dengan 

mudah dapat dihukum berat. Juga para penanggung jawab lang
sung kasus karamnya kapal Gurita. Sesudah kebakaran di pusat 
pertokoan di Bogor, semua gedung bertingkat di Jakarta dapat di
periksa, dan alat pengaman kebakarandapat diperbaiki. 

Secara teknis-praktis, semua itu mudah dilakukan. Yang lebih 
sulit adalah meningkatkan penghargaan pada nyawa man usia tak 
bersalah. Penghargaan yang tidak bersijat individual dan suka rela, 
tetapi melalui tegaknya hukum yang melindungi masyarakat luas 
dari kecerobohan berteknologi tinggi para pelaksana pembangun
an: ilmuwan, teknokrat, pengusaha, . dan pejabat negara. 

Rontoknya jalan layang Grogol hanyalah sepercik kecil akibat 
dari rontoknya filsajat, hukum dan etika di bidang sosial-politik
ekonomi. Semua ini memang lebih abstrak ketimbang aspal dan be
ton jalan tal. Karena abstrak, menghargai nyawa orang lain tidak 
ada dalam pendidikan ilmu teknologi. Ironisnya, justru ilmu pasti 
alam dan teknologi kini dinobatkan sebagai primadona pendidikan 
nasional. Setiap universitas dituntut lebih banyak membuka pen
didikan ilmu pasti alam ketimbang sosial. 

Dalam konteks itulah masyarakat mengharapkan perhatian 
ekstra hati-hati pada teknologi berisiko tinggi seperti teknologi 
nuklir. Berbagai peristiwa menunjukkan rendahnya penghargaan 
bagi keselamatan dan nyawa orang tak berdosa. Bukti menun
jukkan kita belum mampu mengelola sampah rumah tangga, 
selokan kota, atau transportasi umum dengan aman dan bertang
gung jawab. Akibatnya sudah sangat mengerikan. Apalagi bila 
bertenaga nuklir. *** 
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