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1. Pendahuluan

 Euforia Facebook, “Facebook helps you connect and share with the
people in your life”. Akhir-akhir ini kata Facebook tidak asing lagi bagi sebagian
besar pengguna Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Facebook adalah
sebuah situs dalam world wide web (lebih lazim dikenal sebagai internet) [1] yang
telah menjadi demikian fenomenal. Mulai dari anak muda sampai orang tua dapat
dikatakan sementara terjangkit euforia Facebook (FBers, FB mania)[2]. Facebook
sendiri sebenarnya sudah ada pada awal tahun 2004, namun baru pada tahun 2006
aksesnya dibuka untuk umum. Dalam kurun waktu yang relatif singkat Facebook
tak disangka telah mengalami pertambahan jumlah pengguna yang sangat besar.
Data per 1 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh checkfacebook.com menyebutkan
jumlah pengguna Facebook di seluruh dunia telah mencapai angka 225.443.400,
dan tentunya masih akan terus bertambah. Di Indonesia saja, pengguna situs yang
bertajuk membantu anda untuk terhubung dan berbagi dengan orang-orang dalam
hidup Anda, sudah berjumlah hampir tujuh juta orang. Dengan jumlah ini, Indonesia
menduduki peringat dunia terbesar ketujuh (nomor satu di Asia Tenggara), dan dalam
kategori jumlah pertumbuhan terbesar, Indonesia menduduki peringkat kedua[3].
Lebih lanjut, Facebook kini bahkan dianggap menjadi bagian dari gaya hidup
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masyarakat pengguna teknologi informasi. “Hari gini ga punya Facebook? Ga gaul,
ga eksis,” demikian ujar salah seorang kawan. Begitu bombastisnya fenomena
Facebook ini, hingga kisah berdirinya pun diangkat ke layar lebar dengan judul The
Social Networking (rilis 2010). Sontak perkembangan Facebook yang demikian
fenomenal ini (konon melampaui sukses situs sejenis yang lebih dahulu hadir semacam
Friendster dan MySpace) menuai beragam tanggapan. Di Indonesia, MUI (Majelis
Ulama Indonesia) sempat hendak mengharamkan Facebook karena dianggap
memberi andil terhadap praktik-praktik amoral semacam perselingkuhan dan
pornoaksi [4]. Tentu saja hal ini mendapat beragam tanggapan pro dan kontra.
Pada dimensi yang lain, Facebook dituduh menjadi biang keladi menurunnya
kedalaman hubungan sosial yang personal. Para pengguna Facebook menjadi lebih
akrab dengan komputernya atau peranti sejenis lainnya yang terhubung dengan
koneksi internet. Alih-alih tidak kerasan karena sendiri dan kemudian memilih
berkumpul dengan teman-teman, sekarang mereka menjadi betah sendirian asalkan
ada peranti yang tersambung dengan internet [5].  Dengan adanya Facebook, mereka
“terbantu” untuk melakukan aktivitas sosial. Tidak berhenti sampai di situ, Facebook
juga divonis dapat menurunkan produktivitas kerja dan menyebabkan kecanduan
[6].

2. Kajian Pustaka

Facebook kiranya dapat dipahami sebagai bagian kecil dari perkembangan
teknologi informasi. Ia mengambil bagian didalam dua perkembangan teknologi
informasi terpenting abad ini yaitu komputer dan internet. Perkembangan dan
kehadiran teknologi baru sesungguhnya telah sejak lama menuai tanggapan pro dan
kontra. Paling tidak terdapat dua kubu utama yang saling beroposisi yaitu Neo-
Luddite dan Teknofilia. Luddite berawal pada permulaan abad ke-19 ketika para
pengikut Ned Ludd menghancurkan mesin-mesin di pabrik sepanjang Yorkshire
dan Nottinghamshire, Inggris. Mereka melakukan hal ini dengan alasan bahwa alat-
alat baru yang ada akan merusak pekerjaan dan pola kehidupan mereka yang sudah
mapan. Akibat dari tindakan ini, mereka akhirnya diadili dan kemudian dihukum
gantung. Ikhtiar Ned Ludd dan rekan-rekannya ini menandai bentuk semangat untuk
menghadang laju perkembangan teknologi manufaktur tekstil yang dianggap akan
mengubah dunia secara radikal, dan bukan hanya di bidang tekstil melainkan juga di
bidang industri produksi dalam skala besar.

Pertumbuhan dan laju perkembangan teknologi informasi dalam jumlah besar
dewasa ini juga mendapat tanggapan dari kalangan Neo-Luddite [8]. Sama halnya
dengan gagasan Luddite mula-mula, para penentang komputer dan internet seringkali
membuat prediksi tentang efek buruk dari cara-cara baru melakukan beragam hal,
di antaranya kegiatan membaca buku cetak akan menjadi kuno dan digantikan oleh
e-book, komunikasi personal melalui tatap muka akan semakin tersingkir. Mereka
juga beranggapan bahwa generasi masa depan akan menjadi para pecandu komputer,
generasi di mana isolasi sosial semakin menjadi-jadi ketika masing-masing individu
hidup dalam dunia fantasi mereka sendiri, dunia yang kemudian dikenal sebagai
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cyberspace/dunia maya.Di lain pihak, terdapat kalangan yang menganggap bahwa
kegelisahan semacam itu tidak tepat. Mereka percaya dan beranggapan bahwa
inovasi teknologi merupakan obat mujarab yang mampu menyembuhkan berbagai
persoalan manusia. Mereka adalah teknofilia, sebuah istilah yang dilontarkan oleh
Neil Postman. Ia mendefinisikan kalangan ini sebagai orang-orang yang memandang
teknologi ibarat kekasih yang dipuja-puja tanpa ada cacat dan cela, sebentuk
imakulata, sehingga masa depan bersamanya tidak perlu dikhawatirkan [9]. Gugus
gagasan mereka adalah ideologi teknologi. Ideologi teknologi bersandar pada
bagaimana masalah teknis dapat dipecahkan dan pengembangan lebih lanjut
dimungkinkan. Dengan kata lain, persoalan cara merupakan perhatian utama, dan
persoalan tentang nilai dari tujuan yang akan dicapai ditinggalkan begitu saja. Ketika
internet mulai dikembangkan, orang-orang yang berkualifikasi tenggelam ke dalam
usaha untuk terus memperbaiki persoalan-persoalan teknis dan pengembangan lebih
lanjut. Tantangan untuk terus meningkatkan keunggulan teknologi menjadi tujuan
pada dan bagi dirinya sendiri, lepas dari pertimbangan yang jauh lebih luas (dampak
etis, psikologis, sosial, dan aspek legal).

Aspek kedua dari ideologi ini berpijak pada asumsi bahwa kemajuan teknologi
adalah yang paling baik. Kaum teknofilia percaya bahwa kelak dunia akan semakin
ditentukan dan diatur oleh inovasi-inovasi teknologi. Segala sesuatu yang telah usang
akan ditinggalkan karena temuan-temuan baru akan mengalahkan yang lama. Hal ini
menjelaskan meningkatnya inisiatif pemerintah di berbagai negara untuk menggalakkan
program-program yang sarat dengan unsur teknologi. Negara dan individu-individu
yang hendak meningkatkan atau mempertahankan kemakmuran hidupnya harus
melakukan inventasi melalui teknologi. Lebih lanjut, pendukung teknofilia beranggapan
bahwa teknologi ada pada posisi netral dan sepenuhnya hanya melayani tujuan dari
penggunanya. Dengan kata lain, sejauh mana bermanfaat atau tidaknya sebuah inovasi
teknologi  ditentukan oleh penggunanya sendiri. Di sini mereka menyakini bahwa
perkembangan teknologi yang lebih baru adalah lebih efisien. Namun persoalannya
sekarang sekalipun pernyataan tersebut kita anggap benar, sampai sejauh mana
setiap inovasi itu sungguh-sungguh bernilai dan bagaimana pengaruh/dampak yang
ditimbulkannya.

Setelah sebelumnya melalui riset panjang yang dikembangan di Amerika melalui
ARPA (Advance Research Project Agency), akhirnya pada tahun 1979 internet
dikomersialisasikan. Kehadiran internet kemudian menghadirkan bentuk komunikasi
baru dan membuka jalan bagi para penggunanya untuk berbagi informasi yang diolah
di dalam sistemnya. Kegunaan yang paling pertama diperkenalkan dari hadirnya
internet adalah sistem surat-menyurat elektronik yang biasa dikenal sebagai e-mail.
Namun internet bukan sekadar korespondensi secara elektronik. Lebih daripada
itu, internet dalam perkembangannya menghadirkan berbagai macam kemungkinan
baru terhadap pengolahan informasi dan data. Dewasa ini internet bisa menjadi
perpustakaan besar, galeri gambar raksasa, papan informasi global, dan juga alat
utama untuk sejumlah besar komunikasi dan interaksi interaktif kelompok-kelompok
minat, lengkap dengan dukungan audio-visual. Dengan kata lain, sejumlah data digital
yang tidak dapat diperkirakan besarnya tersedia di dalamnya [10]. Untuk
mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang yang ditawarkan internet, dapat
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dibayangkan kombinasi dari perpustakaan, galeri, studio rekaman, sinema/bioskop,
papan iklan, sistem pos, taman belanja, bank, ruang kelas, taman bermain, surat
kabar, televisi, dan telepon dengan dukungan visual, dalam sebuah medan yang
sama. Hal-hal tersebut kemudian dapat juga ditambahkan dengan penyebarannya
dalam jumlah besar yang tidak dapat dibatasi oleh ruang geografis.

Global Village dan The World is Flat merupakan dua metafor yang biasa
digunakan untuk menjelaskan dampak kerterhubungan yang semakin mudah melalui
internet. Dunia kian hari kian lepas dari batas-batas geografisnya, karena aksesibilitas
yang mudah dari satu belahan dunia ke belahan dunia yang lainnya. Melalui internet,
dalam hitungan detik, pengguna internet mampu mengirim sejumlah besar informasi
ke belahan dunia lain. Ibarat satu kampung besar dalam dunia yang kian datar,
begitulah gambaran dunia kini melalui internet. Informasi dalam berbagai macam
bentuk kian tumpah ruah dan siap untuk dipungut dan dimanfaatkan.

Namun, keterhubungan yang melampaui batas-batas geografis serta
melimpahnya akses terhadap berbagai macam data dan informasi menyisakan sebuah
tanda tanya. Di mana lokasi interaksi yang sementara hadir ini? Ambil contoh, jika
seseorang berinteraksi melalui Facebook (memberi komentar terhadap sebuah foto,
misalnya), di mana lokasi interaksi yang sementara berlangsung? Tentunya secara
realitas yang dapat diindera, interaksi tersebut mengambil tempat/ruang di mana
seseorang tersebut berada. Bisa saja seseorang tersebut tengah duduk berhadapan
dengan komputer di ruang kerjanya atau di dalam kendaraan dengan menggunakan
peranti lain. Namun, di mana interaksi itu sesungguhnya terjadi? Karena sebenarnya
partner interaksi tidak ada bersama-sama ditempat itu.

Dari situasi semacam ini dapat dipahami bahwa terdapat sebuah lokasi atau
ruang baru yang hadir melalui internet. Ruang tersebut adalah ruang maya/cyberspace
yaitu sebuah ruang yang berada dalam dimensi non-place namun kehadirannya tetap
dapat dirasakan. Ruang ini tidak berada di dunia nyata (dengan demikian ia tidak
terikat dengan sebagian besar hukum-hukum fisik), namun tetap dapat diisi dengan
beragam aktivitas dan interaksi sehingga seolah-seolah sesuatu yang nyata [11].
Ruang maya, disadari atau tidak, dibentuk oleh sesuatu yang real, yang nyata, yang
tidak maya. Komputer beserta mikroprosesor yang ada di dalamnya, kabel-kabel,
serat optik, dan satelit komunikasi yang saling terhubung merupakan sesuatu yang
real. Bahkan manusia yang mengoperasikannya pun real. Hal ini kiranya dapat
dimaknai bahwa pada hakikatnya dunia yang maya tersebut seharusnya memiliki
keselarasan dengan dunia real. Namun ironisnya, yang terjadi di ruang maya seringkali
tidak memiliki keselarasan dengan ruang real. Ia mampu menciptakan realitas semu
yang tidak ada rujukannya pada ruang nyata. Hal inilah yang kemudian dikenal sebagai
pencitraan, sebuah simulacra [12].  Dalam ber-Facebook misalnya, seberapa sejauh
apakah penggunanya menyadari bahwa orang yang ada di dalam daftar “teman” itu
sungguh-sungguh ada di ruang nyata? Atau sejauh mana identitas pengguna
Facebook di dunia maya selaras dengan dirinya yang sesungguhnya di dunia real?

Dengan demikian, apa pun yang kita lakukan di dalam ruang maya, dan apa
pun isinya, ruang maya merupakan suatu jaringan relasional dalam beberapa aspek
yang berbeda. Pertama, pada aspek materialnya ia ditopang jaringan fisik komputasi
yang terhubung lewat kabel telepon, serat optik, dan satelit komunikasi. Sedangkan
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pada aspek yang kedua terdapat jaringan nonfisik yang amat luas untuk banyak
kepentingan relasional. Dengan begitu, internet mengandung mata rantai logis yang
terimplementasi hanya melalui perangkat lunak/software misalnya, Facebook dan
bermacam-macam aplikasi di dalamnya.Situasi semacam inilah yang menjadikan
Facebook semakin menarik dan diminati. Ia mendekati dan memberi alternatif
terhadap pemenuhan salah satu hakikat manusia, makhluk yang rindu akan yang
sosial. Facebook hadir dalam sebuah ruang yang tidak dibatasi realitas real untuk
menjalin relasi sosial. Tidak ada lagi penundaan waktu, jarak fisik pun pupus pada
hitungan megabit/detik. Pada ruang ini berbagai macam realisasi diri sendiri dan
sesama diakomodasi tanpa sekat yang biasanya ada di ruang real. Masing-masing
individu serasa mendapatkan kebebasan serta kesetaraan yang seringkali tidak ditemui
dalam ruang real. Ruang maya pun pada akhirnya jauh lebih mengasyikan ketimbang
ruang real. Tidak heran apabila kemudian ia menjadi candu.

Alvin Toffler lebih dari dua dekade yang lalu telah mengingatkan bahwa tidak
seorangpun dapat mematikan tombol kemajuan teknologi. Ia bahkan menegaskan
“Hanya kaum Romantik dungu yang mengoceh tentang kembali ke keadaan
alamiah”[13]. Namun pada saat yang sama disadari bahwa meningkatnya kecepatan
dan sebaran kemajuan teknologi serta kaitan antara tatanan teknologi dan tatanan
sosial akan menciptakan suatu bentuk baru polusi psikologis, suatu akselerasi langkah
kehidupan yang tampaknya tidak dapat dibendung. Ini berarti ibarat dalam satu
tarikan dan hembusan nafas, ketika kemampuan teknologi kita meningkat, akibat
dan dampaknya juga ikut meningkat, entah disadari atau tidak.

Fenomena Facebook kiranya dapat ditafsirkan sebagai gejala yang sudah
dapat diantisipasi. Di tengah-tengah laju perkembangan teknologi yang demikian
pesat, orang kian lama kian dipaksa untuk terus meng-update segala hal yang baru.
Tidak dapat dipungkiri bahwa ada semacam dorongan untuk mencoba dan
beradaptasi dengan teknologi baru semacam ini. Namun perlahan tapi pasti, setiap
pengguna mesti tiba pada suatu pertanyaan reflektif dan bertanya pada dirinya sendiri,
sungguhkah saya membutuhkan situs semacam ini? dan sampai sejauh mana saya
menggunakannya sesuai kebutuhan yang terukur. Artinya, manfaat yang dihadirkan
Facebook hanya berlaku sejalan dengan kehadirannya. Tanpanya sekalipun
kehidupan dapat berjalan terus bukan?. Akhir-akhir ini gagasan yang diusung oleh
kalangan teknofilia bisa saja telah keluar sebagai pemenang. Fenomena Facebook
hanya merupakan contoh kecil betapa teknologi kian menyusup ke dalam setiap
aspek kehidupan sebagian besar umat manusia, hingga akhirnya yang sosial pun
dibawa masuk kedalam ruang maya. Facebook datang dengan tawaran untuk
membantu setiap penggunanya untuk tetap terhubung dan berbagi dengan orang-
orang dalam hidup mereka. Walau demikian, “keunikan” Facebook adalah ia
memasukkan berbagai macam fitur yang kaitannya dengan social networking
dipertanyakan. Bermacam permainan yang dijejalkan kedalam aplikasinya dan status
update yang bertajuk “What is on your mind” seakan merayu penggunan untuk
tetap terhubung bukan ke sesamanya, melainkan ke teknologinya. Ada semacam
upaya menggiring penggunanya untuk tetap mengakses sekalipun yang sosial dalam
kehidupan mereka tidak perlu ditolong, sebuah persoalan yang diandaikan
diselesaikan oleh penggunanya sendiri. Yang menjadi masalah sekarang adalah akan



131

semakin sulit bagi manusia dewasa ini untuk tidak larut dalam euforia-euforia semacam
ini. Orang-orang yang tinggal di daerah terpencil dan jauh dari pengaruh teknologi
semacam ini sekalipun sekiranya mereka memutuskan untuk keluar dan mencicipi
dunia luar, harus menghadapi masalah yang sama seperti yang kita hadapi.

Jika menilik kembali argumentasi teknofilia, niscaya kelak Facebook akan
tergantikan dengan sesuatu yang lebih baru, atau ia akan ber-evolusi menjadi sesuatu
yang lebih baru. Sebagian besar pengguna Facebook tentunya masih ingat dengan
Friendster. Berbagai fenomena semacam Friendster dan Facebook kiranya tidak
terbendung lagi. Namun, polemik dan tantangan yang sama akan terus mengikuti
setiap perkembangannya. Perhatian kini perlu diarahkan bukan hanya berfokus pada
perkembangan teknologi belaka, melainkan pada sebuah upaya sadar untuk
mengidentifikasi serta memberi makna terhadap kehadiran setiap inovasi teknologi.
Menghadapi laju perkembangan teknologi tentu menuntut kearifan. Kearifan yang
ada pada titik keseimbangan antara kecurigaan neo-Luddite dan harapan yang
ditawarkan oleh kalangan teknofilia. Kearifan yang tidak menerima inovasi teknologi
begitu saja (taken for granted) sebagai sekedar cara baru dalam melakukan
berbagai macam aktivitas. Karena pada akhirnya, kekaburan batas tegas realitas
dan virtualitas ruang maya tidak mengurangi hasrat akan yang real, dan komunitas
virtual semacam Facebook tidak bisa sepenuhnya menjadi subsitusi komunitas nyata.
Manusia akan selalu membutuhkan persentuhan ragawi dan pengakaran dunia
komuniter untuk mengalami sesuatu sebagai nyata.

4.  Simpulan

Kehadiran Facebook sebagai salah satu bagian tidak terpisahkan dari
perkembangan teknologi informasi dan  komunikasi ternyata membawa dampak
yang tidak kecil bagi penggunanya. Pemaparan yang telah disajikan menunjukan
bahwa kini para pengguna teknologi semacam Facebook mesti lebih mawas diri
dalam mempergunakannya. Hubungan antara manusia dan teknologi memang kian
hari kian pelik. Ibarat laba-laba dan jaringnya, demikian pula hubungan manusia
dengan teknologi. Manusialah yang menciptakan teknologi dan ia hidup bersama-
sama dengan teknologi tersebut. Namun pada akhirnya tetap manusialah tuan dari
pada teknologi itu. Sehingga manusialah yang tetap mesti memberi nilai serta sadar
konsekuensi dibalik setiap kehadiran teknologi baru. Teknologi masih dapat
dipandang sebagai netral sejauh ia dipahami sebagai alat/tools yang memiliki nilai
intrinsik bagi interaksi sosial. Namun hal ini bukan tanpa praandaian lanjutan, gagasan
ini berlaku sebagai penopang suatu bentuk masyarakat yang memiliki kecenderungan
serta mengusahakan pemaksimalan kreativitas, energi/semangat, imajinasi dan potensi
individu-individunya, ketimbang memaksimalkan hasil akhir belaka, yang biasanya
berujung pada pola produksi industrial. Ini berarti, fokus perhatian sekarang tidak
bisa hanya tertuju pada perkembangan dan inovasi teknologi belaka, melainkan
juga pada sebuah upaya sadar untuk mengidentifikasi dampak serta memberi makna
terhadap kehadiran setiap inovasi teknologi tersebut.  Hal ini tentunya menuntut
kesadaran bahwa dibalik setiap kehadiran teknologi muktahir terdapat tanggung
jawab yang besar. Kita tidak dapat terlena begitu saja dan latah untuk sekedar
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mengikuti setiap inovasi teknologi tanpa pertimbangan yang mantap. Sedangkan
disisi yang lain, subjek pengguna serta pranata hukum dan sosial perlu cepat tanggap
dalam mengantisipasi inovasi-inovasi yang akan segera hadir. Disini peranan dunia
pendidikan dalam rangka membekali subjek pengguna teknologi menjadi krusial.
Karena pada akhirnya adalah tugas dan tanggung jawab dari setiap pengguna
teknologi untuk mempergunakannya dengan kesadaran kritis serta seturut fungsi
dan hakekat dari setiap teknologi yang ada.
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