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TEKNOLOGI DAN KEUTUHAN CIPTAAN
MENURUT JENNIE XUE

Jennie Xue merupakan penulis asal 
Indonesia dan saat ini tinggal di 
California Utara, Amerika Serikat. 
Sejak 1994, ia mulai mengisi kolom 
opposite the editorial page di The 
Jakarta Post mengenai persoalan 
sosial dan kemanusiaan. Ia telah 
menulis sekitar 3000 artikel dan 
100 buku (elektronik dan cetak), 
diterbitkan di manca negara dalam 
bahasa Indonesia serta Inggris. 
Salah satu bukunya yang terkenal 
di Indonesia adalah The Legend’s 
Leadership: Sukses Tiada Henti Sir 
Alex Ferguson (Kanisius, 2013). 

Jennie menempuh pendidikan 
tingkat SD sampai SMA di Santa 
Theresia Jakarta. Pada 1994, ia 
menjadi lulusan terbaik Fakultas 
Hukum Universitas Indonesia. 
Kemudian pada 1995 ia mengambil 
program pendek American Studies 
di University of California Berkeley. 
Pada 2003, ia memperoleh gelar 
MSc di California State University 
East Bay. Sedangkan studi 
doktoralnya berstatus all but 
dissertation. Proses studi di AS ia 
jalankan tanpa beasiswa, dibiayai 
dan diperjuangkan dengan kerja 
keras.

Ketika bermigrasi ke AS, Jennie 
fokus pada publikasi dan 
perusahaan teknologi di AS, 
Inggris, Jerman, Singapura, 
Australia, Denmark, Kanada, dll. Ia 
mempunyai klien seperti aplikasi 
Grammar dan Plagiarism Check 
ProWritingAid (Oxford di Inggris) 
serta aplikasi Dropshipping Oberlo 
anak perusahaan Shopify (Kanada 
dan Jerman). Ia juga aktif menulis 

untuk majalah bisnis Forbes (USA) 
dan Forbes Indonesia. Selain itu, 
ia menjadi konsultan bisnis di 
sejumlah startup di San Jose dan 
sebagai digital marketing strategist 
di Silicon Valley.

Pada 2003, karya Jennie Guide to 
Become a Management Consultant 
mendapatkan nominasi EPPIE 
Award (USA) untuk e-book terbaik 
se-AS. Selanjutnya, pada 2016, 
karyanya yang berjudul White Paper 
Writing for Business diterbitkan oleh 
BookBoon. BookBoon merupakan 
penerbit ebook terbesar di dunia 
yang berada di Denmark. 

Pada 1998-2015, ia membaktikan 
diri dalam bidang kemanusiaan dan 
HAM. Hal ini dilakukan melalui lobi-
lobi independennya di tingkat kota, 
negara, dan negara bagian. Ia juga 
mengedukasi politisi dan publik 
AS mengenai situasi serta kondisi 
Indonesia saat itu, termasuk di 
Partai Demokrat. 

Aktivisme dan perspektif hidup 
Jennie sering diwawancarai 
media internasional seperti VOA, 
Swiss Public Radio, SF Gate, The 
Independent, The Record, KCRA-
TV, Entrepreneur, Home Business, 
Sun Sentinel (Florida), dll. Ia juga 
pernah membantu Solidaritas Nusa 
Bangsa yang dipimpin Ester Jusuf 
untuk menyampaikan suara-suara 
minoritas Indonesia di US Congress, 
Senate of Representative, dan Partai 
Demokrat. Sejumlah pihak yang 
mendukungnya adalah Al Gore, 
Tipper Gore, Senator Tom Lantos 
(almarhum), dan beberapa walikota 
California.

Pada 2004-2008, Jennie mengajar 
sebagai adjunct professor di 
Western Governors University dan 
mengampu dua mata kuliah, yaitu 
essay writing dan college paper 
writing. Ia mengajar lebih dari 50 
kelas dan satu-satunya writing 
professor yang non-native speaker 
of English di institusi tersebut. Ia 
aktif sebagai aktivis Foreclosure 
Crisis di Mountain House, 
California. Foreclosure Crisis 
disebabkan oleh krisis finansial 
dan krisis KPR subprima (suprime 
mortgage loan crisis) pada 2008 
yang diawali oleh keruntuhan Bear 
Stearns dan Lehman Brothers. 
Ia mendapat dukungan dari 
Representative Jerry McNerney 
dalam memperjuangkan pajak 
tanah dan bangunan (property 
taxes) berdasarkan nilai terbaru 
yang telah jatuh 70 persen dari 
harga beli.

Jennie menjadi voluntir advisor 
kurikulum untuk anak-anak 
berbakat Cugenang Gifted School 
yang didirikan Rikrik Rizkiyana di 
Jawa Barat. Sekolah ini merupakan 
lembaga pendidikan formal gratis 
pertama di Indonesia bagi anak-
anak berbakat yang kurang mampu. 
Akhirnya, ia mendirikan startup 
pelatihan UX Writing yang akan 
diluncurkan pada 2021. Dengan 
logika, ia bekerja di ranah teknologi 
dan analisis bisnis. Dengan suara 
hati, ia berbakti bagi kemanusiaan 
dan Tuhan.
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Menurut Saudari, apa itu teknologi 
dan kategori apa yang mencirikan 
sesuatu itu disebut teknologi?

Teknologi merupakan segala 
sesuatu yang digunakan untuk 
mempermudah dan meningkatkan 
kualitas hidup manusia. Oleh 
karena itu, teknologi bisa material 
atau imaterial, tangible atau 
intangible. Terkait hal ini, proses 
digitalisasi membuat manusia 
tergantung pada pseudo material-
imaterial seperti konten, software, 
dan aplikasi. Pada era post-
industrial teknologi semakin tidak 
kasat mata. Teknologi paling 
dasar yaitu batu asah tombak, 
diciptakan dua juta tahun lalu. 
Dalam perjalanan waktu muncul 
AI (artificial intelligence) yang 
diperdebatkan para pakar teknologi 
sebagai ancaman peradaban 
manusia. Berdasarkan dua ekstrem 
tersebut, ditemukan teknologi 
analog, digital, dan hyper-digital.  

Berdasarkan studi literatur 
dan pengalaman kerja Saudari, 
bagaimana proses pertumbuhan 
dan perkembangan teknologi?

Refleksi mengenai teknologi 
dimulai sejak periode Yunani 
Kuno. Ketika berbicara mengenai 
teknologi, terdapat empat tesis 
yang harus diperhatikan dengan 
baik. Pertama, teknologi merupakan 
imitasi alam (Platon, Demokritos, 
Herakleitos, dan Aristoteles). 
Kedua, teknologi merupakan 
sesuatu yang membedakan antara 
alam dan artefak (Aristoteles 
dan Avicena). Ketiga, teknologi 
merupakan materi-forma-efisien-
forma (Aristoteles). Keempat, 
teknologi merupakan imaji 
pekerjaan tangan artisan seperti 
pertukangan, keramik, metalurgi, 
dan agrikultur (Aristoteles dan 
Platon).

Secara pribadi, saya memandang 
teknologi sebagai usaha manusia 
yang bukan sekadar mengimitasi 
alam, tetapi juga menguasai 
dan melampauinya. Misalnya, 
biotektologi dan AI memungkinkan 
peradaban manusia mencapai 
tahap yang tidak terbayangkan 
pada periode sebelumnya. Miliaran 
kemampuan otak manusia 
dapat digabungkan menjadi 
superkomputer maha dasyat. 
Bahkan perkembangan bioteknologi 
memungkinkan manusia hidup 
lebih dari 150 tahun. Teknologi 
stem cell, transplan organ, implan 
sel-sel yang dibiakkan di petri dish, 
dan berbagai permutasi infertility 
treatment.

Pertumbuhan dan perkembangan 
teknologi pada tataran tertentu 
dapat melampaui kemampuan 
manusia untuk mengendalikannya. 
Menurut Manuel Cebrian, mesin 
berintelijensi super telah hadir 
dengan daya kreasi dan daya 
destruksi yang mengerikan 
layaknya film-film fiksi sains. Tanpa 
programmer, algoritma-algoritma 
telah saling kawin-mengawin 
sehingga membentuk susunan 
algoritma terkini yang tidak 
dapat dipahami dan dikendalikan 
manusia.

Sejauh Saudari ketahui, apa saja 
dampak positif dan negatif dari 
teknologi?

Implan memori telah dimungkinkan 
dan mengakibatkan isu-isu moral 
semakin kompleks. Misalnya, 
memori orang jahat yang 
mempunyai kehendak untuk 
membunuh diimplan ke dalam otak 
orang yang baik dan tidak bersalah. 
Bagaimana hakim dan tim juri 
pidana dapat mengenali memori 
yang asli dan hasil implan? Selain 
persoalan moral, yang menjadi 
concern utama saya yaitu terkait 

minimnya kemampuan inteligensi 
manusia dalam menguraikan 
benang kusut AI. Semakin 
rumitnya algoritma deep learning 
dan neural networks yang secara 
otomatis saling kawin-mengawin 
menjadi algoritma-algoritma super 
kompleks yang tidak bisa diuraikan 
oleh kecerdasan terbatas alami.

Dampak negatif lainnya yaitu 
penyerangan data (cyber attack) 
dan perang siber (cyber warfare). 
Oleh karena itu, cybersecurity 
menjadi salah satu elemen penting 
dalam menjalankan teknologi 
yang terintegrasi dengan internet, 
lantaran serangan-serangan dapat 
terjadi setiap saat. Meskipun 
demikian, teknologi mempunyai 
dampak positif yang dapat 
dirasakan dalam kaitannya dengan 
kualitas hidup, kelangsungan hidup, 
kesehatan, kecepatan, dan kondisi-
kondisi repetitif serta mekanis. 

Misalnya, beberapa tahun lagi, 
tidak ada lagi cavity atau lubang 
gigi yang akan menyebabkan gigi 
dicabut. Mengapa? Karena telah 
ditemukan bioteknologi yang 
membiakkan sel-sel gigi seseorang 
yang dapat ditransplantasikan ke 
dalam gigi berlubang atau bahkan 
menggantikan gigi keseluruhan. 
Sel-sel organ, termasuk jantung, 
dapat dibiakkan dari luar tubuh 
untuk ditransplantasikan kembali 
sebagai pengganti organ yang 
rusak.

Bagaimana pendapat Saudari 
terkait pengaruh teknologi 
terhadap aspek politik, sosial, 
ekonomi, dan budaya?

Pengaruh teknologi terhadap aspek 
politik, sosial, ekonomi, dan budaya 
nampak ketika kekuatan internet 
meratakan bumi. Menurut Michio 
Kaku, bumi dimungkinkan untuk 
memasuki peradaban tipe pertama, 
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dari tiga tingkatan atau tipe dalam 
jagad raya. Tipe-tipe peradaban 
tersebut dikemukakan Kardashev 
pada 1964 berdasarkan sumber 
dan magnitude energi planet. Ketika 
menjadi tipe peradaban pertama, 
aspek politik, sosial, ekonomi, dan 
budaya semakin cair serta tumpang 
tindih. Melalui akses internet 
pemerataan semakin mudah 
dan instan, sekurang-kurangnya 
dalam knowledge dissemination. 
Berdasarkan diseminasi serentak 
diharapkan berbagai macam 
persoalan dapat segera diatasi.

Ketika transfer mindset semakin 
merata, seharusnya berbagai 
macam persoalan berbasis 
sektarian dapat dengan mudah 
diselesaikan. Meskipun demikian, 
bisa jadi diseminasi informasi 
tidak mengubah mindset secepat 
yang diharapkan. Berdasarkan 
optimisme logis, dapat dipastikan 
bahwa teknologi yang semakin 
merata membawa manusia ke 
dalam peradaban yang lebih baik.

Berdasarkan pengamatan Saudari, 
apa saja peluang dan tantangan 
dengan semakin pesatnya arus 
teknologi?

Berbagai macam peluang 
berbasis teknologi semakin umum 
didistribusikan melalui internet. 
Karena segala sesuatu pada 
hakikatnya mempunyai algoritma 
tertentu berdasarkan penambangan 
data (data mining) dan analitik 
data (data analytics). Hal ini 
juga menjadi tantangan berat, 
mengingat suatu data mempunyai 
arti apabila bersih (clean data) 
dan dapat diukur (measurable 
data). Karena data kotor (raw data) 
menyebabkan kesalahan dalam 
pengambilan keputusan. 

Revolusi industri keempat 
merupakan revolusi industri digital 

yang ditandai dengan fusi teknologi 
yang mengaburkan seperti 
sperikal fisik, digital dan biologi. 
Hal ini dapat diamati berdasarkan 
velositas (percepatan), scope, dan 
dampak sistem (systems impact). 
Mengingat velositas data yang 
tinggi apabila dibandingkan dengan 
tiga revolusi sebelumnya, berbagai 
macam disrupsi akan terus 
berdatangan dan menjadi peluang 
luar biasa bagi yang menguasai 
teknologi. 

Sesuatu yang sederhana dalam 
dua dekade lampau, secara cepat 
dan akurat bertransformasi dengan 
teknologi sistemik. Misalnya, 
dalam pemerintahan (governance), 
pencatatan dan penggunaan data 
penduduk mempunyai potensi 
luar biasa untuk mengatasi 
setiap masalah. Masalahnya, 
setiap peluang mempunyai 
tantangannya. Ekonom seperti 
Erik Brynjolfsson dan Andrew 
McAfee mengkhawatirkan terjadi 
kesenjangan antara penguasa 
teknologi (teknokrat) dan pengguna 
teknologi (user) dengan mereka 
yang tidak mempunyai akses 
teknologi. Hal ini mengakibatkan 
pertentangan kelas antara para 
teknologis dan non-teknologis, 
di mana yang kedua pasti kalah 
secara sosial serta ekonomi.

Menurut Saudari, apakah teknologi 
mempunyai dampak pada 
keutuhan ciptaan?

Keseimbangan dan integritas 
ekologi atau keutuhan ciptaan 
membutuhkan campur tangan 
pemeliharaan manusia sebagai 
makhluk yang paling berakal 
budi. Posisi caretaker tersebut 
merupakan privilese manusia, 
meskipun makhluk lainnya 
mempunyai peran besar dalam 
menjaga keseimbangan ekosistem 
(ekosentris). Secara pribadi saya 

tidak percaya bahwa manusia 
mempunyai hak mengeksploitasi 
alam sebesar-besarnya 
(antroposentris). Hal ini bukan 
hak prerogatif manusia, karena 
manusia bukan pemilik alam 
semesta. Manusia adalah bagian 
dari alam dan manusia adalah 
perawat alam. Jadi, manusia tidak 
hanya memiliki HAM (hak azasi 
manusia atau human rights) namun 
juga “tanggung jawab manusia” 
(human responsibility). 

Jika premisnya manusia 
adalah pemenuh, penakluk 
dan penguasa bumi (Kejadian 
1:28), maka eksploitasi alam 
merupakan keniscayaan. Pada 
level tertentu, sebagaimana 
makhluk non-manusia lainnya 
telah melakukannya sejak 
awal penciptaan, manusia 
memang berhak mengambil 
sepanjang dibutuhkan tanpa 
menimbun berlebihan maupun 
mengeksploitasi demi keuntungan 
trilyunan dollar. Manusia sebagai 
makhluk ekonomi (human as 
economic creature) itulah yang 
menciptakan lubang-lubang 
keropos di dalam alam. Namun, 
manusia dengan akal budi inilah 
yang juga menjadi penjaga dan 
penyelamat keutuhan ciptaan.

Berdasarkan analisa Saudari, 
apakah dimungkinkan suatu 
teknologi ramah lingkungan 
dalam upaya menanggulangi 
krisis ekologi dan memungkinkan 
keutuhan ciptaan?

Teknologi ramah lingkungan adalah 
sumber tenaga alam terbarukan 
seperti tenaga surya, air, angin, 
dan nuklir. Oleh karena itu, sudah 
saatnya manusia yang merupakan 
peradaban tipe pertama untuk 
fokus pada teknologi ramah 
lingkungan. Mengaplikasikannya 
dari unit masyarakat terkecil seperti 
keluarga dan individu sampai unit 



Gita Sang Surya, Mei-Juni 2021 17

terbesar, yaitu seluruh penduduk 
dunia. Niscaya keutuhan ciptaan 
bukan lagi suatu angan-angan.

Teknologi ramah lingkungan 
mencakup enam R, yaitu refine, 
reduce, reuse, recycle, recovery, dan 
retrieve energy. Teknologi-teknologi 
tersebut idealnya digunakan 
sebagai penjaga lingkungan 
(steward) dan penanggulangan 
krisis ekologi (corrector). Misalnya, 
proses daur ulang (udara, air, 
ombak, materi), eliminasi emisi 
industri dan transportasi, swadaya 
gedung-gedung dan wilayah, 
transportasi tanpa emisi, kebun-
kebun sayur vertikal, dan pemanas 
atau kompor gas alami. Terkait 
hal ini, menjaga keutuhan ciptaan 
sendiri berarti menjaga ekuilibrium 
antara manusia dengan ekologi. 
Peran teknologi tentu dapat 
diperbesar dengan berbagai 
temuan mutakhir yang membantu 
posisi steward dan connector 
tersebut.

Apa kesan dan pesan Saudari 
untuk masyarakat Indonesia yang 
merupakan pengguna teknologi?

Masyarakat Indonesia telah 
lama menggunakan teknologi 
analog dan digital. Selain itu, 
Indonesia merupakan pengguna 
teknologi internet yang sangat 
diperhitungkan. Pengguna internet 
di Indonesia mencapai 202,6 juta 
orang dari 274,9 juta jiwa (Kompas, 
23 Februari 2021) yang merupakan 
urutan keempat setelah China, 
India, dan USA (Statista, 2021). 
Dapat dikatakan bahwa Indonesia 
merupakan pasar besar yang 
mau tidak mau harus siap dengan 
teknologi digital, termasuk internet. 

Berdasarkan perilaku pengguna 
internet, masyarakat Indonesia 
termasuk aktif dan kreatif. 
Mereka memiliki kesadaran besar 

akan pentingnya internet untuk 
berbagai keperluan, termasuk 
pendidikan, pencarian informasi, 
kesehatan, pekerjaan, dan hiburan. 
Penggunaan tersebut termasuk 
positif, namun bisa ditingkatkan 
dengan kesadaran manusia 
sebagai steward ekologi.  Jadi, 
tunggung jawab manusia perlu 
disosialisasikan dengan gencar. 

Apa kesan dan pesan Saudari 
untuk masyarakat Indonesia 
supaya keutuhan ciptaan 
terejawantahkan?

Perlu ditingkatkan kesadaran akan 
kebutuhan manusia bahwa setiap 
makhluk membutuhkan satu sama 
lain. Satu makhluk terusik, maka 
semua ciptaan terusik. Bagaimana 
kita dapat mengedukasinya? Ini 
merupakan tantangan yang tidak 
kecil, karena besarnya penduduk 
Indonesia yang masih berada di 
bawah garis kemiskinan. Saya 
secara pribadi percaya akan 
kekuatan satu orang (the power of 
singlehood).  

Satu orang yang kuat dan lantang 
dalam menyuarakan kepentingan 
alam serta keseimbangan ekologi 
seperti Greta Thunberg dari Swedia, 
yang baru berusia 17 tahun dan 
memiliki Asperger’s Syndrome, 
bisa menggerakkan jutaan orang. 
Anggaplah satu orang itu adalah 
satu tusukan jarum. Dengan jutaan 
bahkan miliaran tusukan jarum, 
gajah sebesar apa pun pasti 
lumpuh dan tumbang. Demikian 
pula masalah yang berhubungan 
dengan ekologi. Satu suara dan 
satu tindakan saja dalam agregat 
pasti mempunyai efek luar biasa. 


