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M.Shohibul Ulum:

Kesenjangan teknologi terjadi ?

Dampak perkembangan teknologi bagi

manusia?

Susi:

Peran iptek dalam pembangunan ?

Cara mengatasi perkembangan teknologi yang 

negatif?
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BAB I  PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang 
unik dapat mengembangkan 
ilmu Pengetahuan dan Teknologi

teknologi kini dijadikan 
sebagai elemen utama dalam 
program perencanaan 
pembangunan dalam suatu 
negara. 

Negara yang maju dan
negara berkembang
memanfaatkan teknologi 
ini untuk membangun 
sendi-sendi 
perekonomiannya
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IPA dan Teknologi

a. ILMU 

Secara nyata ilmu dapat dipandang sebagai:

• Sebagai produksi, artinya ilmu merupakan
semua hal tentang pengetahuan yang telah
diketahui, yang telah disepakati oleh sebagian besar
masyarakat ilmiah secara umum

• Sebagai proses, artinya ilmu merupakan kegiatan 
sosial untuk memahami alam dengan metode ilmiah

• Sebagai paradigma etika ( nilai ), artinya ilmu 
merupakan acuan atau panduan dalam 
mengembangkan segi – segi nilai etika yang 
berhubungan dengan makhluk hidup
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b. TEKNOLOGI

Teknologi berasal dari bahasa Yunani “techno “  

yang artinya keterampilan atau seni.  

Diturunkan :  kata teknik dan teknologi.

Teknik : cara atau metode untuk mencapai persyaratan
keterampilan dalam bidang tertentu.

Teknologi : penerapan ilmu untuk tujuan praktis, cabang
ilmu tentang penerapan tersebut dalam praktek dan industri, 
kumpulan semua cara untuk memenuhi obyek materi dari
kebudayaan. 
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• Jadi, teknologi adalah pemanfaatan ilmu oleh suatu
masyarakat pada suatu saat, untuk memecahkan suatu
masalah yang dihadapi dengan mengerahkan segala alat
yang ada sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan yang ada.

• Beberapa ciri teknologi adalah:
a. Teknologi tidak bergerak dalam suatu vakum, artinya 

teknologi akan terus selalu mengalami perkembangan 
untuk mencapai suatu kesempurnaan dan kemajuan.

b.Teknologi merupakan landasan dasar bagi 
perkembangan industri modern tetapi juga 
merupakan mata tombak kekuatan ekonomi. 

c. Oleh karena teknologi berenang dan berkecimpung
dalam ekonomi politik bangsa-bangsa di dunia, maka
teknologi identik dengan kekuasaan.
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c. HUBUNGAN TIMBAL BALIK  ANTARA ILMU DAN 

TEKNOLOGI.

Hubungan ilmu dan teknologi mengalami

perkembangan dari abad ke abad. Dalam tahap awal

teknologi dapat dilaksanakan dengan menggunakan

kaidah-kaidah empirik dan keterampilan yang

dikumpulkan dari pengalaman.

“ ilmu bisa mendahului teknologi

Teknologi dapat juga mendahului ilmu “

9
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Tahapan
BidangTeknologi Penunjang/konsep-konsep

yang bersangkutan

I

Sampai revolusi

industri

Pertanian

Permesinan

Kedokteran

Keterampilan mekanik dan

pembayaran peralatan dan kaidah

empiris

II

Sesudah Revolusi

industri samapai

permulaan abad 20

Permesinan

Kontruksi

Teknik Listrik

Mekanika

termodinamika

Listrik, magnit dsb Sains Klasik

III Abad 20 
Teknologi

Material

Struktur atom dan

molekul

Pengetahuan

material

Ikatan Kimia dsb

Sains

moderen

Tahapan pengembangan IPA dan teknologi
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d.  KONSEP IPA MODERN

Perkembangan dan teknologi, selain didukung oleh

pemakaian metode ilmiah, juga didukung oleh penyusunan

konsep dan ilmu.

Klasik : dengan perhitungan (diukur)

konsep lintasan

Kuantum : mikroskopis

komputer

Konsep orbital
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Konsep IPA yang bersifat klasik mempelajari materi

dengan ukuran besar (makro), seperti konsep mekanik,

termodinamika, listrik, dsb sehingga berlaku mekanika

Newton atau mekanika klasik.

Konsep IPA modern mempelajari materi dengan teori

kuantum dengan ukuran mikro seperti teori atom, molekul

zat padat, ikatan kimia, pengetahuan material dan

sebagainya
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5. TEKNOLOGI MATERIAL

Perkembangan teknologi dalam abad ke-20 ini didorong oleh

perkembangan ilmu material, yang diikuti oleh berbagai disiplin

dalam IPA ( sains).

Tiga jenis material yang melandasi perkembangan teknologi

modern, yaitu:

1. Bahan-bahan polimer, yang dikenal sehari-hari sebagai

jenis plastik.

2. Bahan-bahan campuran atau paduan logam atau alloys.

3. Bahan-bahan listrik-magnet seperti semi

konduktor, yang melandasi elektron renik (micro

electronics).
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Material

Sifat-sifat

mekanik polimer, 

keramik Alloys

Sifat-sifat listrik magnet 

semikonduktor, super 

konduktor, sifat-sifat optik

Teknologi

struktural

Teknologi

Energi

Teknologi

Transportasi

Teknologi

Komputer

Teknologi

Komunikasi
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KONSEP TEKNOLOGI

Berbeda dengan IPA, penyelesaian suatu

masalah dalam teknologi memberi banyak pilihan

jawaban. Oleh karena itu, perlu dicari cara pemecahan

yang paling baik.

Konsep teknologi yang penting adalah:

a. Pengambilan keputusan

b. Sistem

c. Umpan balik

a. Pengambilan Keputusan

Contoh:

teknologi mobil : bahan bakar hemat dan

kecepatan tinggi
BAB II



Dari contoh diatas terlihat bahwa untuk mengambil
keputusan atau suatu masalah harus memperhatikan
empat unsur yaitu:

1. Model

2. Kriteria (persyaratan)

3. Pembatas (contraints)

4. Optimasi

1.  Model 

Model adalah penggambaran suatu masalah

secara kuantitatif, yang pada umumnya secara

matematis.

Contoh:

Jarak tempuh tiap pemakaian 1 liter bahan bakar.
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2. Kriteria
Kriteria atau persyaratan adalah tujuan yang ingin dicapai dari
pengambilan keputusan.

Contoh:

Kriterianya adalah pemakaian bahan bakar serendah
mungkin dan mencapai tujuan secepat mungkin.

3. Pembatas
Pembatas adalah faktor tambahan yang harus diperhitungkan
dalam pemecahan masalah.

Contoh: Rambu-rambu lalu lintas, cuaca, dll.

4. Optimasi

Optimasi adalah menentukan pemecahan masalah yang paling
baik atau optimum yaitu, pengambilan jalan tengah yang cukup
bijaksana diantara pembatas yang ada.

Contoh:

Keputusan untuk menjalankan kendaraan yang cukup hemat
energi dan cepat sampai tujuan adalah antara 50-70 km/jam,
jadi rata-rata 60 km/jam.



b. Sistem

Sistem adalah suatu objek atau peristiwa yang terdiri atas

rangkaian bagian yang merupakan suatu kesatuan dan saling

berinteraksi secara fungsional, dan memproses suatu masukan

menjadi keluaran.

Ada empat hal yang diperlukan untuk mengetahui apakah suatu

benda atau peristiwa adalah suatu sistem.

1. Dapat dipecahkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil.

2. Setiap bagian (komponen) memiliki fungsi

tersendiri.

3. Seluruh bagian melakukan fungsi bersama-sama.

4. Fungsi bersama yang dilakukan mempunyai

tujuan tertentu.
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Contoh:

Mobil dapat dipandang sebagai suatu sistem karena terdiri atas

beberapa komponen seperti karburasi, pengatur kecepatan,

pengatur penyalaan, roda dan sebagainya berinteraksi mencapai

tujuan agar dapat berjalan. Suatu sistem mempunyai misi

mempunyai tujuan.

Untuk itu diperlukan suatu proses yang mengubah masukan menjadi

keluaran.

 Masukan 
Sistem 

(sebab) (akibat) 

Kecepatan 
Mobil 

mobil Bahan bakar 

Kebutuhan 
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C. Umpan Balik

Masukan Proses Keluaran

Umpan Balik
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Beberapa contoh percepatan kemajuan teknologi :
a. Percepatan Pada Kecepatan Transportasi

kecepatan perkembangan dari mobil ke pesawat terbang lamanya 50 tahun, 
dari kereta api ke mobil selama 80 tahun sedangkan dari penggunaan kuda 
ke kereta api berlangsung ratusan tahun

b. Penemuan Yang Semakin Efisien
Contoh : pembuatan obat-obatan (sintesis) oleh ahli kimia tidak perlu

mencoba semua kombinasi yang ada, karena bantuan pengetahuan
tentang struktur molekul.

c.  Elemen Yang dikombinasikan Semakin Bertambah
Misalnya penemuan api dapat untuk memasak, mencairkan logam, membuat 

gelas.

Kemajuan Teknologi

dikombinasikan Penemuan
baru
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Dari pengalaman :
1. Penemuan lama
2. Penemuan lama
3. Penemuan lama



 Prinsip dasar
penemuan baru

1. Elemen-elemen yang dapat dikombinasikan 
menjadi penemuan baru, 

2. Penemuan-penemuan di seluruh dunia dapat
tersimpan rapi dan dapat tersebar secara cepat
dan luas dengan lancarnya komunikasi.

3. Elemen-elemen yang dapat dikombinasikan tidak
saja semakin banyak, tetapi juga semakin
meningkat kemampuannya.

4. Kemampuan untuk memilih elemen-elemen yang 
akan dikombinasikan semakin efisien dan efektif,

5. Makin meningkatnya keinginan (motivasi) atau 
kebutuhan untuk memecahkan masalah

Dasar
perkembangan

teknologi
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JUMLAH ILMUWAN SETIAP PENDUDUK DI BERBAGAI NEGARA

Perkembangan IPA 

& teknologi di

berbagai negara

IPA dan Teknologi

Mempertahankan hidup

Memajukan kehidupan
manusia

Negara Ilmuwan per sejuta penduduk 

Amerika Serikat 

Inggris 

Jerman 

Kanada 

Jepang  

Argentina 

Brazil  

Kuba 

Korea 

Mexico 

2500 

1000 

1100 

900 

1400 

194 

70 

150 

230 

57 
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Kesenjangan IPA dan Teknologi antara Utara dengan Selatan

Pengaruh perkembangan IPA dan teknologi pada pembangunan 
di segala bidang kehidupan telah memperlebar kesenjangan 
antara negara industri maju (kelompok utara) dengan negara 
berkembang (kelompok selatan).

IPA, TEKNOLOGI DAN PEMBANGUNAN

NEGARA MAJU ( UTARA ):

penduduk 89% ahli / ilmuwan
¼ penduduk dunia

4/3 pendapatan dunia
Litbang-IPA-teknologi 97%

NEGARA BERKEMBANG ( SELATAN ) 
:

Penduduk 11% ahli / ilmuwan
¾ penduduk dunia

1/3 pendapatan dunia
Litbang-IPA-teknologi 3%
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dalam era globalisasi terdapat dua peristiwa yang perlu
memperoleh perhatian, antara lain:

a. Kecenderungan IPA dan teknologi digunakan oleh negara
maju sebagai wahana dan sarana diplomatik internasional
untuk apa yang disebut “pengelolaan stabilitas dalam proses
globalisasi”.

b. Sedangkan negara berkembang makin menyadari bahwa
penguasaan dan pengawasan IPA dan teknologi merupakan
faktor yang penting dalam menyusun Tata Ekonomi
Internasional Baru.
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Pengembangan IPA dan Teknologi
Dalam upaya pengembangan IPA dan teknologi terdapat dua hal:

 Masalah pencocokan teknologi dengan perkembangan masyarakat, termasuk masalah
alih teknologi.

 Mengembangkan IPA dan teknologi sendiri melalui pendidikan dan penelitian.

Alih Teknologi
Tahap alih teknologi adalah :

 Alih Material
Dalam tahap ini termasuk usaha perakitan, belum ada pengalihan teknologi yang 
sesungguhnya. Dengan kata lain selatan belum terlibat dalam proses alih teknologi.

 Alih Desain
Sebagian atau seluruhnya sudah terjadi pengalihan desain, pola, rumus dan
sebagainya, sehingga komponen-komponen tertentu sudah dapat dibuat secara lokal.

 Alih Kapabilitas
Proses ini sudah mengikuti konsep unpacked technology, yang telah melibatkan
masyarakat ilmiah selatan.
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Kendala dalam alih teknologi :

 Masih banyak persoalan yang belum ada jawaban IPA dan
Teknologinya di utara, seperti pengelolaan ekosistem
tropik.

 Banyak jawaban IPA dan teknologi di utara yang tidak 
sesuai dengan struktur dan kemampuan politik, ekonomi, 
sosial dan budaya di selatan.



Pengembangan teknologi sebaiknya melalui 4 tahapan
transformasi, yaitu:

 Tahap penggunaan teknologi yang telah ada untuk proses
nilai tambah dalam rangka produksi barang-barang jadi
yang dipasarkan.

 Tahap integrasi teknologi yang telah ada ke dalam
rancangan produksi barang-barang baru.

 Tahap pengembangan informasi dan penciptaan teknologi
untuk merancang produk-produk yang diperlukan di masa
depan.

 Tahap pelaksanaan penelitian dasar.

IPA, TEKNOLOGI DAN
INDUSTRI
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Periodisasi teknologi ada 3:

 Teknologi yang mampu mengolah energi
Teknologi pada tahap ini adalah terciptanya mesin-mesin sehingga
sebagai masa mekanisasi.

 Teknologi yang mengolah informasi
Tahap ini mengantarkan manusia ke masa informasi dengan
perkembangan transistor, integrated circuit, chips, komputer, sinar
laser, dan fiber optics. Masa informasi ini masih terus berkembang
dan terobosan-terobosan baru masih terus terjadi.

 Bioteknologi
Bioteknologi bukan saja teknologi yang dapat mengubah atau
membuat terobosan dalam proses produksi dan jasa, tetapi lebih
dari itu diperkirakan bahwa bioteknologi akan mampu mengubah
wujud kehidupan manusia dalam abad yang akan datang.

PERIODISASI 
TEKNOLOGI

BAB II



Ilmu pada hakekatnya merupakan suatu kebutuhan 
dasar yang harus terpenuhi untuk kelangsungan 
kehidupan umat manusia. Ilmu itulah yang akan 
menunjukkan manusia menuju ke suatu jalan yang 
lurus dan terang benderang. 





KESIMPULAN

BAB 
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 Ilmu Pengetahuan Alam dalam terapannya 
berkembang beriringan dengan teknologi. 
Ilmu pengetahuan memungkinkan manusia 
mengembangkan teknologi. Tanpa ilmu 
maka teknologi tak mungkin dapat 
berkembang sebab teknologi merupakan 

penerapan ilmu.
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 Pengaruh perkembangan IPA dan teknologi pada 
pembangunan di segala bidang kehidupan telah 
memperlebar kesenjangan antara negara maju 
(kelompok utara) dengan negara berkembang 
(kelompok selatan). Sehingga teknologi dikatakan 
sebagai indikator utama dalam menilai apakah negara 
itu dikategorikan sebagai negara maju, negara 
berkembang, atau negara terbelakang. 
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“  Jadi, bisa disimpulkan bahwa antara ilmu, 
teknologi, dan pembangunan akan selalu 

berkembang secara berkesinambungan menuju ke 
suatu titik kesempurnaan bagi kemaslahatan dan 

kemajuan umat manusia seluruhnya”
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