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Misi
di Berlin. Lindsey Ferris tertangkap gembong senjata pemusnah
massal,
Owen Davian. Upaya penyelamatan pun digagas. Tapi gagal.
Ferris tewas. Nggak lama
setelah itu, kolega Ferris menerima sepucuk
kartu pos. Bukan kartu pos biasa. Di
bawah perangkonya ada microdot.
Penerimanya adalah Ethan Hunt, agen IMF, Impossi
ble Mission Force
.
Itu satu cuplikan adegan pembuka Mission Impossible III yang
dibintangi Tom
Cruise. Fiksi?

Nggak.
Teknologi microdot bukan fiksi. Di Australia dan Afrika
Selatan saat ini,
dipakai untuk meminimalisir kasus pencurian
kendaraan. Kehadirannya bikin teknologi
GPS
(Global Positioning
System) terasa jadi out of
date
.

Gordan
Moore, salah satu pendiri Intel bahkan bilang kemampuan prosesor
komputer bertambah dua kali lipat tiap 18 bulan. Bayangkan, kalo
begitu terus, tahun
2030, ukuran transistornya hanya akan menjadi
sebesar atom hidrogen!

Konon,
di Amerika saja pada tahun 2005 saja ada 30 juta unit komputer yang
dibuang karena nggak kompatibel lagi. Konon, di seluruh dunia, tiap
bulan ada 40 juta
sambungan baru handphone. Dengan 2,5 miliar
ponsel aktif. Konon, tiap tahun 50 juta
mobil diproduksi di seluruh
dunia. Konon, benda paling primitif yang masih dipake
manusia saat
ini hanyalah api. Selebihnya udah jadi penghuni museum or jadi
memorabilia hard rock café
and planet hollywood.

Sekarang
memang era digital. Era X-Men yang bikin Matrix jadi usang. Saat
dimana Roger Moore nggak pantes jadi James Bond yang naik BMW Z8
yang canggih
tapi Pierce Brosnan. Kala ukuran handphone makin
lama makin menyusut jadi lebih
kecil dari telapak tangan. Waktu
dimana mesin cuci, kulkas dan AC jadi syarat standar
sebuah
apartment.

Berbahagialah

kita yang hidup di zaman penuh kemudahan ini. Benarkah? Nggak juga.
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Dalam sebuah penelitian tentang tingkat kebahagiaan. Ternyata kita
yang hidup
di tahun milenium nggak lebih bahagia dibanding kakek
nenek kita yang bangga nyebut
diri mereka sebagai flower
generation di tahun 1950an. Artinya, bahwa teknologi dan
kemajuan yang dicapai manusia zaman sekarang ini nggak menambah
kebahagiaan pada manusia.

*

Teknologi bagai madu dan racun. Kadang malah buah simalakama.
Diturutin salah, nggak diikutin ribet. Ada
tiga ironi teknologi dalam keseharian kita.
Pertama, mendekatkan
yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dengan orang-orang yang
“jauh”
kita jadi “dekat”. Kita bisa asyik chatting, ikut milis,
posting-postingan
komen di
threads, blogwalking, surfer
segala informasi di
search engine
, bahkan terkoneksi dengan
orang-orang-orang lewat friendster. Dunia jadi
boarderless
. Singapore
serasa sepelemparan batu dengan Amerika.

Tapi,
sebaliknya, dengan orang-orang yang dekat, malah jadi jauh. Saking
asyiknya, kerap malah kita abai terhadap keluarga. Lupa sahabat,
lupa bersosialisasi
dengan tetangga apartment kita.
Ada
loh penelitian di Amerika
dan Inggris yang bilang bahwa, chatting
di internet tuh jadi salah satu pemicu
perceraian
or putus
pacar. Nah loh!

Kedua,
kemajuan teknologi, beriringan pula dengan kemunduran. Teknologi
dipake juga sama para penjahat. Kayak cybercrime yang
mewabah. Or handphone
yang ternyata ga cuma alat komunikasi
tapi juga pemicu
timer
bom. Belum teknologi senjata, penipuan
kartu kredit, dan lain-lain.

Nggak
itu saja, teknologi juga bikin orang jadi manja. Dulu katanya pemain
bulutangkis di
Indonesia
tuh masih naik turun tangga. Stamina
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ikut terlatih. Tubuh jadi fit.
Sekarang, pake lift. Jangan-jangan lift ikut berperan terhadap
kemerosotan prestasi pebulutangkis ya :). Televisi bukan hanya makin
menarik,
tapi juga makin marak. Masyarakat betul-betul dimanjakan
dengan acara televisi. Tapi
akibatnya budaya baca pun tergerus. Mana
ada bangsa yang “maju” tanpa budaya baca
kan
?!

Ketiga,
makin canggih teknologi, orang jadi makin tergantung. Ada
loh orang
yang nggak jadi naik ke lantai dua pusat perbelanjaan
karena eskalatornya under-repair
ed
.
Sekarang banyak loh orang
yang rela turun dari MRT dan balik ke rumah karena HP
ketinggalan.
Nggak bawa hp rasanya ada yang kurang aja. Padahal dulu kan,
life goes on without it
. Konon di Indonesia, tukang ojek
en
tukang sayur aja punya hp. Demi kelancaran bisnis :).

Hidup
jadi nggak lengkap tanpa itu semua. Jadi tergantung. Bukan kita yang
memiliki benda itu tapi benda itu yang memiliki kita. Akhirnya, kita
jadi nggak “merdeka”.
Terikat dan terbelenggu olehnya.

Padahal,
dalam hidup ini, banyak hal yang nggak bisa digantikan dengan
teknologi secanggih apa pun. Misalnya, kasih sayang orang tua kepada
anak nggak
bisa digantikan oleh playstation 2 atau gadget
termodern sekalipun
kan.

Budaya
dongeng sebelum tidur nggak bisa digantikan dengan channel televisi
terbaik atau VCD pendidikan tercanggih. Pendampingan kepada anak
secara fisik
penting untuk menciptakan bonding dan
mengajarkan nilai-nilai hidup. Dan itu nggak
bisa dipercayakan
kepada
sesame street or seekor
tikur sengetop Mickey Mouse
sekalipun
kan.

Atau,
bukan berarti dengan menonton siaran kanal TV TBN, kita serasa udah
ke
gereja. Gereja nggak bisa digantikan dengan “gereja
televisi”, walau pengkhotbahnya
adalah pendeta or penginjil
tersohor sekalipun. Ada
aspek persekutuan yang
hanya bisa dipenuhi dengan kehadiran kita di
gereja. Ikatan persekutuan dan
persaudaraan yang saling menguatkan
dan mendoakan hanya bisa tumbuh subur
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secara maksimal dengan

pertemuan.

Teknologi
memang penting. Memang dibutuhkan. Tapi, jadikan ia “pelayan”
dan
bukan “tuan” atas hidup kita. Hadir untuk memudahkan hidup
kita demi mendatangkan
kebaikan, bukan untuk membuat kita nggak bisa
hidup tanpanya.

http://ayubyahya.blogspot.com
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