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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Seperti yang kita ketahui,teknologi kini telah merembes dalam kehidupan. 

kebanyakan manusia bahkan dari kalangan atas hingga menengah kebawah 

sekalipun.Dimana upaya tersebut merupakan cara atau jalan di dalam mewujudkan 

kesejahteraan dan peningkatan harkat martabat manusia 

  Atas dasar kreatifitas akalnya, manusia mengembangkan IPTEK dalam 

rangka untuk mengolah SDA yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.Dimana 

dalam pengembangan IPTEK harus didasarkan terhadap moral dan kemanusiaan 

yang adil dan beradab,agar semua masyarakat mengecam IPTEK secara 

merata.Begitu juga diharapkan SDM nya bisa lebih baik lagi,apalagi banyak 

kemudahan yang kita dapatkan.Namun,berbanding terbalik dengan realita yang ada 

karena semakin canggih perkembangan teknologi,telah membuat masyarakat 

menjadi malas yang disebabkan oleh kemudahan-kemudahan yang ada tersebut. 

Disatu sisi telah terjadi perkembangan yang sangat baik sekali di aspek 

telekomunikasi,namun pelaksanaan pembangunan IPTEK masih belum merata. 

Masih banyak masyarakat kurang mampu yang putus harapannya untuk 

mendapatkan pengetahuan dan teknologi tersebut.Hal itu dikarenakan tingginya 

biaya pendidikan yang harus mereka tanggung.Maka dari itu,pemerintah perlu 

menyikapi dan menanggapi masalah-masalah tersebut, agar peranan IPTEK dapat 

bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang ada. 

Kalaupun teknologi mampu mengungkap semua tabir rahasia alam dan 

kehidupan, tidak berarti teknologi sinonim dengan kebenaran. Sebab iptek hanya 

mampu menampilkan kenyataan . Kebenaran yang manusiawi haruslah lebih dari 

sekedar kenyataan obyektif. Kebenaran harus mencakup pula unsur keadilan. Tentu 

saja iptek tidak mengenal moral kemanusiaan, oleh karena iptek tidak pernah bisa 

menjadi standar kebenaran ataupun solusi dari masalah-masalah manusia. 
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B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada makalah ini adalah : 

1. bagaimana pelaksanaan dan pengembangan IPTEK di Indonesia serta 

apakah peranan IPTEK ditengah zaman yang semakin pesat dapat 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia? 

2. Apakah dampak dari teknologi terhadap kehidupan manusia?  

C. Tujuan 

 Adapun tujuan dari makalah ini adalah : 

1. Dapat mengetahui peranan IPTEK dalam meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. 

2. Untuk mengetahui dampak dari IPTEK terhadap kehidupan manusia 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. Pelaksanaan Dan Pengembangan Iptek Di Indonesia 

Peradaban bangsa dan masyarakat dunia di masa depan sudah dipahami dan 

disadari akan berhadapan dengan situasi serba kompleks dalam berbagai cabang ilmu 

pengetahuan, sebut saja antara lain; cloning, cosmology, cryonics, cyberneties, 

exobiology, genetic, engineering dan nanotechnology. Cabang-cabang IPTEK itu 

telah memunculkan berbagai perkembangan yang sangat cepat dengan implikasi 

yang menguntungkan bagi manusia atau sebaliknya 

Untuk mendayagunakan Iptek diperlukan nilai-nilai luhur agar dapat 

dipertanggungjawabkan. Rumusan 4 (empat) nilai luhur pembangunan Iptek 

Nasional, yaitu : 

 penerapan Iptek harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, 

lingkungan, finansial, bahkan dampak politis 

 pembangunan Iptek memberikan solusi strategis dan jangka panjang, tetapi 

taktis dimasa kini, tidak bersifat sektoral dan tidak hanya memberi implikasi 

terbatas. 

 berorientasi pada segala sesuatu yang baru, dan memberikan apresiasi tinggi 

terhadap upaya untuk memproduksi inovasi baru dalam upaya inovatif untuk 

meningkatkan produktifitas. 

 keseluruhan tahapan pembangunan Iptek mulai dari fase inisiasi, 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, implikasi pada bangsa 

harus baik, yang terbaik atau berusaha menuju yang terbaik. 

B. Dampak Dari Iptek Terhadap Kehidupan Manusia 

  Perkembangan dunia iptek yang demikian pesatnya telah membawa manfaat 

luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Pengembangan iptek dianggap 

sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Sementara orang bahkan memuja iptek 
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sebagai liberator yang akan  membebaskan mereka dari kungkungan kefanaan dunia. 

Iptek diyakini akan memberi umat manusia kesehatan, kebahagiaan dan imortalitas. 

Dalam peradaban modern yang muda, terlalu sering manusia terhenyak oleh disilusi 

dari dampak negatif iptek terhadap kehidupan umat manusia. Kalaupun iptek mampu 

mengungkap semua tabir rahasia alam dan kehidupan, tidak berarti iptek sinonim 

dengan kebenaran. Sebab iptek hanya mampu menampilkan kenyataan. Kebenaran 

yang manusiawi haruslah lebih dari sekedar kenyataan obyektif. Kebenaran harus 

mencakup pula unsur keadilan.   Tentu saja iptek tidak mengenal moral 

kemanusiaan, oleh karena itu iptek tidak pernah bisa mejadi standar kebenaran 

ataupun solusi dari masalah-masalah kemanusiaan.{mospagebreak} Dampak positif 

dan dampak negative dari perkembanganteknologi dilihat dari berbagai bidang: 

Bidang informasi dan komunikasi 

Dalam bidang informasi dan komunikasi telah terjadi kemajuan yang 

sangat pesat. Dari kemajuan dapat kita rasakan dampak positipnya antara lain: 

a. Kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan 

terbaru di bumi bagian manapun melalui  internet 

b. Kita dapat berkomunikasi dengan teman, maupun keluarga yang sangat jauh 

hanya dengan melalui handphone. Dll 

Disamping keuntungan-keuntungan yang kita peroleh ternyata kemajuan 

kemajuan teknologi tersebut dimanfaatkan juga untuk hal-hal yang negatif, antara 

lain: 

a. Pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris (Kompas) 

b. Penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet 

yang bisa disalah gunakan fihak tertentu untuk tujuan tertentu 
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Bidang ekonomi dan industri 

Dalam bidang ekonomi teknologi berkembang sangat pesat. Dari kemajuan 

teknologi dapat kita rasakan manfaat positifnya antara lain: 

1.   Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi 

2.   Terjadinya industrialisasi 

3.   Produktifitas dunia industri semakin meningkat 

Bidang sosial dan budaya  
Akibat kemajuan teknologi bisa kita lihat 

1. Meningkatnya rasa percaya diriKemajuan ekonomi di negara-negara Asia 

melahirkan fenomena yang menarik. Perkembangan dan kemajuan ekonomi 

telah meningkatkan rasa percaya diri dan ketahanan diri  sebagai suatu  bangsa  

akan  semakin  kokoh.  Bangsa-bangsa Barat tidak lagi dapat melecehkan 

bangsa-bangsa Asia.  

2. Tekanan, kompetisi yang tajam di pelbagai aspek kehidupan sebagai 

konsekuensi globalisasi, akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun dan 

pekerja keras. 

  Meskipun demikian kemajuan teknologi akan berpengaruh negatip pada 

aspek budaya: 

1. Kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja 

dan pelajar. Kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada upaya 

pemenuhan berbagai keinginan material, telah menyebabkan sebagian warga 

masyarakat menjadi “kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani. Dll 

 

 

 

 



 

7 

Bidang pendidikan 

Teknologi mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang pendidikan 

antara lain: 

1. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan 

pusat pendidikan. Dampak dari hal ini adalah guru bukannya satu-satunya 

sumber ilmu pengetahuan. 

2.  Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru, yang memudahkan siswa 

dan guru dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi terciptalah 

metode-metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi-materi 

yang abstrak, karena materi tersebut dengan bantuan teknologi bisa dibuat 

abstrak. 

Dengan kemajuan teknologi proses pembelajaran tidak harus 

mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa pos internet 

dan lain-lain.Disamping itu juga muncul dampak negatif dalam proses  pendidikan 

antara lain: 

1.  Penyalah gunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan 

tindak kriminal. Dll  

Bidang politik  

Di bidang politik internasional, juga terdapat kecenderungan tumbuh 

berkembangnya regionalisme. Kemajuan di bidang teknologi komunikasi telah 

menghasilkan kesadaran regionalisme. Ditambah dengan kemajuan di bidang 

teknologi transportasi telah menyebabkan meningkatnya kesadaran tersebut. 

Kesadaran itu akan terwujud dalam bidang kerjasama ekonomi, sehingga 

regionalisme akan melahirkan kekuatan ekonomi baru.       
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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpuan 

1. Dengan memperhatikan perkembangan dan kemajuan zaman dengan 

sendirinya pemanfaatan dan penguasaan IPTEK mutlak diperlukan untuk 

mencapai kesejahteraan bangsa. Visi dan misi IPTEK dirumuskan sebagai 

panduan untuk mengoptimalkan setiap sumber daya IPTEK yang dimiliki 

oleh bangsa Indonesia 

2. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam 

kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan 

kemajuan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi memang sangat 

diperlukan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi 

kehidupan manusia. Memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru 

dalam melakukan aktifitas manusia. Khusus dalam bidang teknologi 

masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-

inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Namun manusia 

tidak bisa menipu diri sendiri akan kenyataan bahwa teknologi mendatangkan 

berbagai efek negatif bagi manusia 

B. Saran 

  Untuk mencegah atau mengurangi akibat negatif kemajuan teknologi, maka 

saya berharap bahwa pemerintah di suatu negara harus membuat peraturan-peraturan 

atau melalui suatu konvensi internasional yang harus dipatuhi oleh pengguna 

teknologi. 

  


