
BEBERAPA PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PENTING  

  

Dalam kehidupan manusia dewasa ini tidak terlepas dari Ilmu Alamiah dan ilmu 

terapannya berupa teknologi dalam berbagai bidang. Ilmu Alamiah murni memang 

tidak berperan langsung terhadap kehidupan manusia tetapi antara ilmu murni dan 

ilmu terapan (teknologi) mempunyai hubungan yang erat.  Dari kosep ilmu murni 

dapat dikembangkan menjadi ilmu terapan. Sebaliknya, teknologi atau ilmu terapan 

memberikan sumbangan penemuan penemuannya kepada prinsip atau hukum -hukum 

baru dan seterusnya.  

 

I.  BIOTEKNOLOGI 

 

Dalam rangka memenuhi dan meningkatkan mutu kebutuhan hidup, manusia 

memanfaatkan biologi terapan yang digabungkan dengan teknologi moderen sehingga 

tercipta ilmu baru yang dikenal dengan Bioteknologi atau juga sering disebut 

Biomasadepan. Dalam perkembangannya lebih lanjut muncullah bioteknologi 

kedokteran, bioteknologi farmasi, bioteknologi pertanian, bioteknologi perternakan 

dan sebagainya.  

 

Beberapa ahli membagi batasaan bioteknologi sebagai berikut :  

 Kegiatan yang menitikberatkan pemanfaatan aktivitas biologi dalam lingkup 

teknologi proses dan produksi secara besar -besaran dalam industri  

 Pemanfaatan prinsip-prinsip ilmiah dan kerekayasaan tehadap jasad, sistem 

atau proses biologi untuk memproduksi benda hidup, benda mati dan jasa bagi 

kehidupan manusia  

 

1.  Bioteknologi Kedokteran  

1)  Sinar-X 

Manfaat sinar-X dalam dunia kedokteran adalah digunakan untuk foto 

rontgen organ tubuh manusia seperti paru -paru, tulang, lambung, dl l.  

 

2)  Sinar laser  

Manfaat sinar laser dalam dunia kedokteran adalah digunakan dalam 

operasi alat -alat  dalam tunuh manusia.  

3)  Sinar Radioaktif  

Manfaat sinar-X dalam dunia kedokteran adalah digunakan untuk 

menyucihamakan alat alat kedokteran seperti suntikan, pi sau dan gunting 

bedah. Dalam genetika kedokteran sinar radioaktif digunakan sebagai 

alat untuk mengatur dampak kelemahan untuk diperbaiki ,dan sebagainya.  

 

4)  Bank Sperma dan Bayi Tabung 

Bank sperma beku dan bayi tabung secara ilmiah telah banyak dilakukan 

dinegara yang menganut paham kebebasan dan cara seperti  ini sering 

dilakukan oleh seorang wanita yang mengkehendaki anak diluar 

pernikahan atau sebuah keluaga yang telah lama menikah namun belum 

dikaruniai anak. Sperma dipakai untuk membuahi sel  telur,  jika 

pembuahan telah terjadi dalam tabung maka zigot ditanam kembali  

kedalam rahim sang ibu.  

 

5)  Pencangkokan Alat -alat Tubuh 

Pencangkokan alat -alat tubuh yang dalam keadaan biasa akan selalu 

ditolak karna hal tersebut merupakan benda asing bagi pasien namun 

melalui  bioteknologi dengan perantara gen maka pencangkokan dapat  

dilaksanakan dengan baik. Alat -alat tubuh yang bisa dicangkok adalah 

ginjal, kelenjar hati, kelenjar pulau langerhans pada pengkreas.  

 

6)  Rekayasa Genetika 

Dengan rekayasa genetika dapat diciptakan v aksin yang dapat 

menghasilkan immuglobin (zat kebal) terhadap beberapa penyakit seperti  

hepatit is, kanker hati, dan lepra. Dengan rekayasa genetika juga para 



ahli dapat menciptakan vaksin untuk penyakit hemifili,  yaitu penyakit  

keturunan yang mengakibatkan  darah penderita sukar membeku.  

 

 

2.  Bioteknologi Farmasi  

Dalam memerangi penyakit -penyakit yang disebakan oleh antigen atau 

bibit penyakit yang digunakan berbagai macam obat, yang pada zaman dahulu 

berupa ramuan beberapa macam tumbuhan yang berupa sari atau ekstrak. 

Tetapi pada zaman sekarang sesuai dengan kemajuan teknologi maka dibuat zat  

sintetis dan pada saat mutakhir, melalui biologi melekular dan rekayasa 

genetika, tubuh dipacu untuk memproduksi obat -obat sendiri. Obat -obatan 

hasil bioteknologi tersebut  antara lain humulin untuk diabetes,  protopin yang 

merupakan hormon pertumbuhan untuk memperbaiki anak -anak yang 

mengalami keterbelakangan pertumbuhan, alfainterferon untuk pengobatan 

sejenis leukimia, dan sebagainya.  

 

 

3.  Bioteknologi Pertanian  

Dalam rangka mencukupi kebutuhan pangan dunia yang terus meningkat 

maka produksi makanan secara knvensional tidak dapat memenuhinya, oleh 

karna itu dicari jalan melalui bioteknologi pertanian yang antara lain :  

 

1)  Penggunaan Hormon Pertumbuhan 

Penggunaan hormon pertumbuhan  yang mengubah tumbuhan dari  

diploidi menjadi poliploidi  sehingga dihasilkan produk yang “raksaksa” 

misalnya buah tomat, lobak, dll.  

 

2)  Kultur Jaringan 

Dalam mempercepat pembibitan tanaman, kultur jaringan lebih cepat tiga 

puluh kali dari pada cara tradis ional. Dengan demikian dapat mengatasi  

keterlambatan dan kekurangan bibit  dalam masa tanam dan juga 

meningkatkan kuali tas panen. Dalam perbanyakan tumbuhan secara 

kloning pada tumbuhan hias dan tumbuhan bernilai ekonomi tinggi dapat 

dilakukan secara besar -besaran dengan kultur jaringan. Untuk perbaikan 

sifat tumbuhan, maka si lang somatik dengan kultur jaringan dapat dibuat 

keragaman genetik dalam memperoleh tumbuhan yang memiliki sifat 

unggul. Untik penelitin penyakit tumbuhan, kultur jaringan dapat 

mengusahakan keragaman yang bebas virus dari tumbuhan yang 

terserang. Kultur jat ingan juga dapat membuat tanaman toleran terhadap 

stres serta kultur jaringan juga dapat melestarikan plasma nutfa yang 

disimpan ditempat yang dingin.  

 

3)  Rekayasa Genetika 

Rekayasa genetika tumbuhan dapat menciptakan tumbuhan yang dapat 

menciptakan racun sendiri  dari  insekta yang hendak memakannya.  

 

4.  Bioteknologi Perternakan 

Para ahli perternakan juga memanfaatkan bioteknologi perternakan, 

yakni penerapan rekayaa genetika yang melalui dua  tahap,yaitu:  

1)  Untuk memproduksi vaksin dan obat serta hormon pertumbuhan ternak  

2)  Melibatkan hewan dapat tumbuh lebih cepat dan makannya lebih sedikit ,  

atau menjadi ternak yang lebih unggul.  

 

 

II.  TEKNOLOGI INFORMASI  
 

Ilmu Alamiah Dasar telah memberikan sumbanga n yang besar terhadap 

perkembangan komunikasi dan informasi. Dengan teknologi informasi yang 

berkembang sangat pesat maka segala informasi dapat segera disampaikan keseluruh 

penjuru dunia.  Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi pada masa kini :  

1.  Percetakan 



Percetakan sebagai alat yang menghasilkan media komunikasi antar manusia.  

Dengan media massa berupa koran, kini  suatu berita dapat diikuti oleh orang 

banyak dalam waktu yang pendek, meskipun penyebarannya masih tergantung 

pada alat tranportasi.  

 

2.  Telegraf 

Telegraf ditemukan sejak abad ke-18. keunggulan telegraf adalah membuat 

orang dapat berkomunikasi  jarak jauh, namun telegraf hanya dapat 

mengirimkan tanda-tanda yang harus diterjemahkan terlebih dahulu dan 

kemudian baru dikirim kembali jawaban yang  juga harus diterjemahkan lagi.  

 

3.  Telepon 

Telepon ditemukan oleh Bell pada tahun 1876. keunggulan telepon adalah 

orang dapat berbicara langsung dan menerima pembicaraan atau jawaban 

sebagaimana layaknya orang berbicara satu dengan yang lainnya.  

 

4.  Radio 

Radio dapat mengirimkan pesan-pesan atau informasi tanpa menggunakan 

kawat seperti telegraf dan telepon. Informasi tersebut dipancarkan melalui  

pemancar udara dengan demikian orang dapat berkomunikasi  walaupun diatas 

kapal yang tengah berlayar disamudra.  

 

5.  Bioskop atau Gambar Hidup 

Salah satu alat komunikasi massa yang sangat menggesankan yang menyajikan 

gambar hidup dan bergerak sehingga pesan yang dikomunikasikan menjadi 

lengkap dan mudah dimengerti .  

 

6.  Televisi  

Televisi ditemukan pada abad ke-20. televisi dapat mengirimkan pesan melalui  

suara maupun gambar. Dengan televisi orang dapat menggirimkan dan 

menerima berita yang lengkap, hiburan yang bermutu serta orang dapat 

meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan penerangan.  

 

 

 

7.  Satelit Komunikasi  

Satelit komunikasi juga stelit  (buatan manusia) yang beredar mengeli lingi  

bumi. Dengan adanya satelit  komunikasi maka informasi dapat disampaikan 

dengan lebih efektif dan efisien melalui  media yang beragam seperti  televisi,  

radio,  telepon, dll.  Penyebaran ilmu penge tahuan yang sangat cepat diharapkan 

dapat menimbulkan saling pengertian antar manusia diseluruh dunia. Untuk 

negara indonesia yang masih berkembang, satelit komunikasi sangatlah 

penting.  

 

8.  Komputer 

Komputer merupakan hasil pengembangan lebih lanjut dari per kembangn listrik 

(elektronika) dan dari komputer manusia dapat mengembangkan alat -alat  

lainnya,contohnya :  

1)  Telepon Ensiklopedia  

2)  Robot pelayanan rumah tangga  

3)  Internet  

4)  Pusat informatika  

5)  Komputer simulasi  

6)  Robot pekerja  

7)  Komputer analisis  

 

 

III.  TEKNOLOGI KEARIFAN LOKAL (Usaha Manusia Untuk Masa Depan)  

 

Setelah  memahami berbagai aspek Ilmu Pengetahuan Alam terhadap kehidupan 

manusia, maka ada dua hal yang sangat menonjol yang sangat perlu mendapatkan 



perhatian dan tindak lanjut.  Yang pertama adalah berkenaan dengan ketergantungan 

manusia terhadap sumber energi minyak bumi  dan yang kedua adalah berkenaan 

dengan akibat negatif yang timbul dari teknologi Ilmu pengetahuan Alam itu sendiri  

terutama yang menyangkut kadar polusi  akibat industri, penyalahgunaan teknologi 

Ilmu Pengetahuan Alam yang bisa berakibat fatal terhadap kelestarian hidup manusia 

itu sendiri  di  bumi kita.  

 

1.  Usaha Mencari  Sumber Daya Energi non -konvensional  

1)  Energi Matahari  

Matahari merupakan sumber energi yang tidak habis -habis.  Kehidupan 

manusia hampir sepenuhnya berkat energi matahari.  Energi matahari  

pada masa sekarang ini menjadi sangat populer karna teknologi Ilmu 

Pengetahuan Alam telah mendekat i taraf efisiensi penggunaannya.  

 

2)  Energi Panas Bumi  

Energi panasbumi juga disebut energi geotermal. Bila te knologi Ilmu 

Pengetahuan Alam semakin maju maka panasbumi juga dapat 

dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran umat manusia.energi 

geotermal yang dapat kita manfaatkan saat ini adalah yang beraslal dari  

magma. Magma adalah batuan cair/  panas yang terd apat dalam 

kulit/kerak bumi. Sementara itu energi yang kita ambil  adalah melalui  

air atau uap air yang terkena panas magma.  

 

3)  Energi Angin 

Angin adalah udara yang bergerak. Udara itu dapat bergerak dikarnakan 

adanya perbedaan tekanan udara. Angin juga diman faatkan untuk 

penggerak perahu layar sehingga dapat menghemat bahan bakar. Energi 

angin juga dapat diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan 

generator. Karna sumber energi ini tersedia secara gratis dan angin tetap 

akan bertiup sepanjang zaman maka energi angin merupakan salah satu 

potensi  penting pengganti minyak bumi.  

 

 

 

 

4)  Energi Pasang Surut  

Salah satu bentuk energi alami yang terdapat dibumi yang tidak 

bersumber pada cahaya matahari adalah energi pasang surut. Energi 

pasang surut ini ditimbulkan o leh daya tarik antara bumi dan bulan. Pada 

saat air pasang maupun surut dapat dimanfaatkan untuk mengerakan 

generator listrik. Jelas energi pasang surut tidak ada batasnya selama 

bulan masih menjadi sateli t bumi.  

 

5)  Energi Biogas  

Yang dimaksud dengan biogas adalah gas yang dihasilkan dari sisa -sisa 

jasad hidup yang diuraikan oleh bakteri pengurai melalui proses 

pembusukan/pengguraian. Sebagai bahan dasar proses pembusukan atau 

penguraian adalah sisa-sisa jasad hidup misalnya seperti sampah 

pertanian atau kotoran hewan. Kemudian gas yang dihasilkan dapat 

dimanfaatkan untuk kegiatan rumah tangga maupun industri .  

 

6)  Energi Biomassa 

Yang dimaksud dengan biomassa adalah segala jasad hidup. Dalam 

kaitannya dengan energi pengganti ini biomassa yang dapat digunakan 

ialah berupa sampah-sampah organik misalnya sisa produksi pertanian. 

Pada hakikatnya biomassa dapat digunakan sebagai bahan bakar dan akan 

menjadi sangat ekonomis apabila berupa sisa -sisa yang tidak berharga. 

Biomassa dapat dijadikan energi karna masih menyimo an energi  

matahari.  

 

 



2.  Usaha Manusia untuk Melestarikan Hidupnya  

Usaha manusia untuk mencari energi pengganti minyak seperti yang baru saja 

kita pelajari itu hanyalah merupakan salah satu cara saja dari manusia untuk 

dapat mempertahankan aksistensinya yang  sangat penting bagi perikehidupan 

kita sehari -hari . Masalah lain yang juga sangat vital  adalah masalah 

penggunaan teknologi maju yang baru saja kita bicarakan pada pelajaran yang 

lalu. Sebagai contoh adalah tenaga nuklir yang maha dahsyat itu. Keuntungan 

memang banyak juga tetapi bahaya nuklir terutama dari bom atom maupun bom 

hidrogen yang dapat memusnahkan umat manusia beserta isi  permukaanbumi 

ini bukannya di hapuskan tetapi justru malah sebaliknya. Masalah yang juga 

vital , karena ikut menentukan kelest arian kehidupan manusia di muka bumi ini  

adalah masalah kependudukan. Betapa tidak, bumi kita hanya satu dan tidak 

bertambah besar, malah jumlah lahan untuk penghidupan tampaknya makin 

sempit. Masalah berikut yang sejajar pentingnya dengan masalah 

kependudukan adalah masalah kelestarian lingkungan hidup. Bahkan beberapa 

ahli  memandang kedua masalah ini sebenarnya satu, yaitu lingkungan hidup itu 

termasuk kependududkan atau sebaliknya.  
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