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MENYEIMBANGKAN
KEMBALI DUNIA
Wajah Peradaban Manusia
Tanpa dirasakan bahwa bumi yang saat ini dipijak
oleh manusia telah mengalami perubahan yang begitu
hebat. Manusia sebagai predator tertinggi di bumi
menjadi penguasa alam dan memiliki kekuatan untuk
mengolah dan mengupayakan berbagai penemuan
dan perubahan yang mengubah wajah peradaban
umat manusia. Menurut pakar sejarahwan, jaman
peradaban manusia berkembang dari era jaman
batu, perunggu, besi hingga era revolusi industri 1.0
ketika ditemukannya teknologi mesin uap di negara
inggris. Situasi ini dimulai sekitar abad ke-18 ketika
masyarakat pertanian menjadi lebih maju, jaman ini
merupakan era sangat fenomenal, teknologi mesin uap
mengubah sejarah dalam melakukan proses produksi
yang lebih efisien dan murah. Tiada lagi permasalahan
waktu dan tempat spesifik yang diperlukan untuk
memproduksi sesuatu.
Laju penemuan teknologi kian bergerak cepat,
watak manusia yang tidak pernah puas dan selalu
mengupayakan inovasi, tercetuslah istilah revolusi
industri 2.0 yang dikenal dengan era lini produksi
atau assembly line (Conveyor Belt). Era ini muncul
diawali penemuan tenaga listrik oleh 2 (dua) orang
jenius bernama Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison.
Kedua manusia jenius ini mampu membuat sistem
kerja listrik sebagai sumber penggerak mesin. Di jaman
ini proses produksi berubah total, tidak ada lagi satu
tukang yang menyelesaikan satu mobil dari awal hingga
akhir, para tukang diorganisir untuk menjadi spesialis,
cuma mengurus satu bagian saja, seperti misalnya
pemasangan ban, dan pemasangan perangkat lainnya.
Pertanyaan selanjutnya, apakah dunia mengalami
perlambatan dalam inovasi teknologi? Faktanya,
tidak. Revolusi Industri 3.0 merupakan era sistem
komputasi data, akibat dari Perang ke-2, sosok
Alan Turing menjadi pria yang menciptakan alat
komputasi pemecah kode buatan Nazi Jerman. Di
era ini merupakan cikal bakal munculnya komponenkomponen penting pelengkap komputer seperti
semikonduktor, transistor, hingga microchip yang
saat ini digunakan. Angka selanjutnya setelah angka
3 (tiga) adalah angka 4 (empat), benar, revolusi

0188

industri tetaplah bergerak maju tanpa henti. Revolusi
Industri 4.0 yang saat ini kita rasakan merupakan
era modernisasi yang luar biasa. Era ini dimulai sejak
tahun 2000-2005 ketika internet mulai berkembang
serta memiliki kecepatan tinggi, gagasan istilah
menjadi revolusi industri berawal dari oleh kawanan
ahli berbagai bidang asal Jerman, pada tahun 2011
lalu di acara Hannover Trade Fair. Lalu, gagasan ini
diikuti oleh negeri Paman Sam, Amerika Serikat yang
juga menggagas Smart Manufacturing Leadership
Coalition (SMLC), sebuah badan hukum nirlaba yang
terdiri dari produsen, pemasok, perusahaan teknologi,
lembaga pemerintah, universitas dan laboratorium
yang memiliki tujuan untuk memajukan inovasi di balik
Revolusi Industri 4.0.
Kini industri 4.0 menjadi suatu hal yang benar-benar
luar biasa, konsep automatisasi yang dilakukan oleh
mesin tanpa memerlukan tenaga manusia benar-benar
terealisasi.Tidak hanya itu, saat ini pertukaran data
juga dapat dilakukan secara on-time saat dibutuhkan
selama terhubung dengan jaringan internet. Sehingga
aplikasi Smart Factory dalam laju proses produksi dan
pembukuan yang berjalan di pabrik dapat bergerak
oleh pihak yang berkepentingan kapan saja dan
dimana saja selama terhubung dengan internet.
Apalagi, industri 4.0 dimeriahkan dengan teknologi
Internet of Things (IoT), Big Data, percetakan 3D,
Artifical Intelligence (AI), kendaraan tanpa pengemudi,
rekayasa genetika, robot dan mesin pintar. Salah satu
hal terbesar didalam Revolusi Industri 4.0 adalah
Internet of Things.
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Ketimpangan Yang Terabaikan

Potret lain kerusakan lingkungan dapat dilihat dari

Era revolusi industri merupakan titik awal perubahan

beberapa lembaga survey, ada data menunjukkan

besar terhadap cara manusia dalam mengolah sumber

bahwa 86% sampah plastik di dunia berasal dari Asia

daya dan memproduksi barang. Revolusi ini sebuah

dan salah satunya Indonesia. Situs lingkungan hidup,

fenomena yang memberikan perubahan secara

Ecowatch, memprediksi pada 2025 Indonesia akan

besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur,

menjadi salah satu dari lima negara penyumbang

pertambangan, dan transportasi. Manusia

sampah plastik terbesar di dunia. Kebanyakan sampah

mendapatkan begitu banyak nilai tambah dari hasil

plastik di Indonesia adalah sedotan. Jumlahnya

penemuan teknologi tersebut. Sayangnya, di saat

sangat fantastis mencapai 93,2 juta unit per hari.

sedang menikmati teknologi dan penemuan yang

Jika sampah sedotan itu dibariskan bisa mencapai

mutahir, tanpa disadari telah timbul masalah baru yang

16.784 km. Itu sama dengan jarak Jakarta- Kota

secara perlahan merusak tatanan kehidupan manusia.

Meksiko. Jika pemakaian sedotan dan plastik lainnya

Kerusakan lingkungan merupakan sebuah masalah

tak dikendalikan mulai dari sekarang, kelangsungan

baru, lingkungan hidup menjadi korban atas keacuhan

lingkungan hidup dan bumi bisa terancam. Masalah

manusia terhadap berbagai limbah yang kurang

plastik tidak hanya di Indonesia, meski sebagai negara

diperhatikan pengolahannya. Keacuhan tersebut

penyumbang, masih banyak negara berkembang lain

sudah terakumulasi selama bertahun-tahun, dan saat

yang belum memiliki kesadaran untuk mengubah gaya

ini sudah banyak potret kerusakan lingkungan dimana-

hidup penggunaan plastik.

mana. Fakta saat ini salah satu potret kerusakan
lingkungan dapat dilihat dari tingkat kualitas udara,

Tidak hanya plastik, musuh lain yang sedang dihadapi

saat ini polusi udara merupakan masalah kesehatan

oleh dunia yaitu melawan adanya pemanasan global

lingkungan yang rumit terutama di negara-negara

yang kian mengancam kehidupan manusia di bumi.

berkembang. Survei yang dilakukan oleh WHO

Timbul pemanasan global dipicu oleh kegiatan manusia

di 1.600 kota yang tersebar di 91 negara di dunia

terutama berkaitan dengan penggunaan bahan fosil

menunjukkan hampir 90% orang-orang yang ada di

dan kegiatan alih guna lahan. Efek kegiatan tersebut

perkotaan menghirup udara yang tidak sehat.

menghasilkan gas-gas yang semakin lama semakin
banyak jumlahnya di atmosfer, terutama gas karbon
dioksida (CO2) melalui proses yang disebut efek rumah
kaca. Penggunaan bahan bakar fosil, gas metana
dan kegiatan deforestasi menciptakan efek negatif
terhadap tatanan kehidupan bumi.
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Menyeimbangkan Kembali Dunia
Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim menjadikan
bencana hebat di kemudian hari bagi keberlangsungan
umat manusia. Dunia yang telah mengabaikan atas
kerusakan ini harus menerima konsekuensi dampak
negatif. Dunia harus bergerak mengubah gaya hidup
yang lebih ramah lingkungan dengan penggunaan
Pakar ilmuwan NASA, bernama Josh Willis melakukan

energi terbarukan dan mengurangi penggunaan plastik

ekspediai melalui udara di atas Greenland, Denmark.

dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mendorong

Observasi sang ilmuwan terkejut dengan menemukan

aksi menyeimbangkan kembali dunia, United Nation

es yang mencair dan genangan air di tempat yangg

telah mengajak beberapa negara dari berbagai

seharusnya menjadi salah satu lokasi terdingin di Bumi

belahan dunia, mereka bersatu membentuk program

tersebut. Pada pertengahan Agustus 2021, gelombang

Sustainable Development Goals (SDGs) yang diresmikan

panas yang kuat melelehkan sebagian besar lapisan

pada tanggal 25 September 2015. Melalui program

es Greenland. Es Greenland mencair sekitar tiga

ini United Nation mengangkat rangkaian agenda

kali ukuran Texas, Amerika Serikat. Tentunya ini

pembangunan berkelanjutan 2030 yang menyertakan

menjadi bukti jelas dari dampak perubahan iklim

17 tujuan Pembangunan Keberlanjutan dengan tema

dan pemanasan global. Sepuluh tahun terakhir, para

“no left behind”.

yang memecahkan rekor di Greenland. Hal itu

Agenda program ini merupakan agenda transformasi

mengakibatkan air mengalir ke laut dan berkontribusi

untuk menata kembali wajah dunia yang sedang

pada kenaikan permukaan laut. Sepanjang tahun

menghadapi ketimpangan di berbagai aspek,

2021, area yang mencair besarnya mencapai 8,2

akibat dari kecorobohan selama bertahun-tahun.

juta mil persegi. Angka ini jauh di atas rata-rata dari

Pembentukan program ini merupakan bentuk

sebelumnya di tahun 1981- 2010 yaitu sekitar 1 juta

penebusan dosa manusia terhadap bumi atas telah

mil persegi.

bertahun-tahun mengabaikan lingkungan hidup yang
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ilmuwan Arktik telah mengamati peristiwa pencairan

semula diciptakan untuk kesejahteraan umat manusia.
Kini, manusia telah bersatu dan secara bertahap
memulai menyehatkan kembali bumi dari kehancuran
hebat di kemudian hari. Mari kita semua, kembalikan
wajah bumi yang sesungguhnya, dan mari sehatkan
kembali bumi kita yang tercinta.
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