
[1] 

 

Menembus Selubung Teknologi 

(Catatan Bedah Film The Matrix) 
 

Yesaya Sandang 

 

 

“Matrix adalah dunia impian  

ciptaan komputer yang dibuat  

untuk mengendalikan kita”  

~Morpheus~ 

 

Peluru melesat cepat kearah Neo, dan seketika itu pula ia mampu mengelak dari setiap butir 

peluru yang dimuntahkan oleh lawannya. Demikianlah salah satu cuplikan adegan dalam film 

The Matrix (TM) yang jika disaksikan sekilas lalu begitu saja akan nampak tak lebih dari sebuah 

film laga dengan tema masa depan yang sarat dengan kecanggihan efek-efek komputer (CGI). 

Namun jika diperhatikan dengan seksama, film ini penuh dengan gagasan-gagasan filosofis 

didalamnya. Bahkan dalam salah satu adegan yang sering luput dari perhatian penonton, jelas 

disusupkan disana salah satu buku yang menjadi sumber inspirasi film ini, yakni Simulacra and 

Simulation karya salah seorang sosiolog cum filosof Prancis, Jean Baudrillard (buku yang 

dipakai Neo untuk menyembunyikan program ilegalnya). 

 

Secara garis besar, Film TM berkisah mengenai gerakan pemberontakan terhadap dominasi 

teknologi yang telah mengambil alih keseluruhan hidup manusia. Teknologi berhasil 

mengkontrol manusia kedalam suatu dunia ciptaan semu yang disebut sebagai The Matrix. 

Dalam film ini manusia dijadikan sebagai produk ciptaan teknologi yang daripadanya dapat 

dijadikan sumber tenaga bagi keberlangsungan hidup teknologi itu sendiri. Morpheus (Lawrence 

Fishburne) yang merupakan pimpinan kelompok pemberontak menyakini bahwa kelak akan ada 

sesosok anomali dalam sistem The Matrix yang mampu menjadi kekuatan utama dalam melawan 

kendali teknologi dan antek-anteknya. Dalam film ini tokoh tersebut dikenali sebagai Neo. 

 

What is Real? Antara Doxa dan Episteme 

 

 “apa itu nyata? Apa definisimu tentang nyata? Jika yang kau maksud adalah apa yang kau bisa 

rasakan, apa yang kau cium, yang bisa kamu cercap, maka nyata hanya sinyal listrik [neuron] 

yang diterjemahkan oleh otakmu” (Morpheu dalam The Matrix) 

 

Sedari awal, film ini secara terselubung nampak hendak mengambarkan sebuah situasi ala gua 

Platonik. Dimana Neo sebagai salah satu warga The Matrix belum menyadari apa yang 

sebenarnya ia alami. Neo yang dikisahkan berprofesi sebagai seorang progamer, menerima 
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begitu saja keseluruhan realitas kehidupannya, dengan kata lain ia masih hidup dalam suatu 

pengetahuan bayang-bayang. Hal ini mirip dengan cerita gua Plato dimana terdapat sekelompok 

tahanan yang terbelenggu didalam gua yang hanya dapat memandang kesatu sudut pandang, 

yakni apa yang ada dihadapannya (karena leher mereka pun ikut terbelenggu). Dikisahkan pula 

oleh Plato bahwa dalam gua tersebut terdapat semacam perapian yang berada dibelakang para 

tahanan. Situasi ini pada akhirnya menimbulkan satu bentuk pandangan, satu bentuk versi 

kebenaran (monolitik), yang dapat disaksikan oleh para tahanan, yakni bayang-bayang mereka 

sendiri.  

 

Lebih lanjut, dalam cerita gua Plato ini, digambarkan bahwa kemudian didepan perapian tersebut 

dipasang oleh seorang dalang suatu wahana untuk menggerakan berbagai macam objek. Hal ini 

kemudian menimbulkan bayangan yang berbagai macam di dinding gua yang merupakan satu-

satunya sudut pandang yang dapat dilihat oleh tahanan. Yang terjadi kemudian, para tahanan 

mulai memberi nama terhadap bayangan yang ada dihadapan mereka, bagi mereka bayang-

bayang tersebut adalah satu-satunya pengetahuan. Situasi macam inilah yang rupanya sedang 

dialami oleh Neo. Bagi Neo dunia kehidupan yang ia sedang jalani tak lebih sekedar rutinitas 

menjemukan, dangkal dan tanpa makna. Bahkan tanpa disadarinya keseluruhan realitas tersebut 

dimanipulasi oleh sebuah sistem teknologi yang luar biasa canggih dalam menciptakan bayang-

bayang tersebut. Namun biar begitu, dalam diri Neo tetap terbesit tanya, walau tanya itu masih 

sekedar menggantung dilangit-langit jiwanya. 

 

Lalu sebagaimana dikisahkan dalam guo Platonik, salah seorang tahanan akhirnya terbebas dari 

belenggunya berkat bantuan seseorang yang datang dari luar gua. Seketika itu pula jiwanya 

mulai terbelak, ketika ia menyadari bahwa apa yang selama ini ia lihat barulah merupakan 

bayang-bayang semata. Iapun terkejut ketika mulai mengetahui bahwa bayang-bayang itu pun 

digerakan oleh seorang dalang. Lalu tahanan yang telah bebas ini, mulai melangkahkan kakinya 

berajak keluar dari gua, dan alangkah terkejut bukan kepalangnya ia ketika ia mengetahui bahwa 

terdapat begitu banyak objek diluar gua yang dapat ia ketahaui berkat penerangan sang mentari.  

 

Kembali pada film TM, situasi ini digambarkan ketika pada akhirnya Neo berhasil keluar dari 

sistem The Matrix dan ia pun mulai bertanya “what is real?” (apa yang nyata). Pertanyaan ini 

persis adalah sebentuk pertanyaan filosofis yang menjadi salah satu tema yang diangkat melalui 

mitologi gua Plato dalam karyanya The Republic. Bagi Plato yang nyata adalah pengetahuan 

yang sebenarnya melampaui sekedar pengalaman inderawi saja. Disini indera dapat menipu dan 

tertipu, oleh karena itu yang nyata secara sejati ada pada tataran ide-ide yang mampu dicapai 

manusia hanya lewat akal budinya. Oleh karena itu manusia harus keluar dari belenggu raganya, 

“tubuh adalah perangkap bagi jiwa” demikian salah satu frasa dari Plato yang terkenal. Lebih 

lanjut bagi Plato, pengetahuan pada tingkat ragawi dan sekedar pengelaman keseharian manusia 

belumlah dapat dikatakan sebagai suatu pengetahuan sejati. Plato kemudian membedakan antara 

doxa  dan episteme.  
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Doxa disini adalah dunia keseharian pra-reflektif yang kerap kali diterima begitu saja sebagai 

suatu kebenaran tanpa adanya refleksi mengenai asal-usulnya, hingga hakekatnya. Dengan kata 

lain doxa merupakan keadaan kognitif manusia  terkait dengan pengalaman inderawi saja. Apa 

yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dilakukan secara berulang-ulang. Doxa juga dapat 

berarti hal-hal yang kita terima mentah-mentah begitu saja tanpa adanya pengujian 

kebenarannya, oleh karena itu doxa sering kali diterjemahkan kedalam kata kepercayaan (belief) 

dan juga pendapat (opinion). Sedangkan episteme disini diartikan sebagai suatu bentuk 

pengetahuan sejati terkait berbagai macam objek pada tataran ide-ide yang tidak semata-mata 

diterima begitu saja. Pengetahuan macam ini adalah hasil refleksi yang mengaktifkan 

seluruhkesadaran jiwa (pikiran) manusia. Oleh karena itu episteme mensyaratkan suatu 

teoritisasi mengenai pengetahuan itu sendiri? Bahkan ia pun mempersoalkan apa yang bisa dan 

dapat saya ketahui?  (epistemologi).  

 

Gagasan baik dalam cerita gua Platonik dan cerita Neo dalam TM ini membawa kembali pada 

kelahiran pencarian manusia terhadap pengetahuan yang sejati. Disinilah sebenarnya gagasan 

mengenai berfilsafat mulai masuk. Bahwa sejatinya dalam diri manusia terdapat potensi untuk 

keluar dari perangkap keseharian pra-reflektif. Dapat dimaknai pula bahwa manusia menyimpan 

potensi yang luar biasa dalam dirinya untuk masuk pada dunia ide-ide pengetahuan yang sejati 

sejauh ia mau mengaktifkan kesadaran reflektif dalam dirinya. Kisah Neo menggambarkan 

kegelisahan, kegaluanann yang terungkap dalam bentuk pertanyaan kritis sekaligus reflektif, 

yaitu “what is the matrix?”. Inilah yang kemudian menjadi pintu masuk baginya untuk keluar 

dari kedangkalan hidupnya. Untuk mengaktifkan hal tersebut, pilihannya ada pada 

keingintahuan. 

 

Ketidaktahuan atau ketidakmautahuan? 

Antara kehendak bebas dan determinasi kehendak 

 

Sekarang kita akan beranjak pada suatu bagian dalam film TM dimana ketika Neo dihadapkan 

pada suatu pilihan oleh Morpheus. Pilihan tersebut hadir persis sesudah Neo mulai mengaktifkan 

kesadaran reflektifnya. Morpheus dalam adegan tersebut sama sekali tidak memaksa Neo untuk 

mengikuti apa yang menjadi maunya, melainkan ia menawarkan pilihan, yaitu pil merah atau pil 

biru. Jika pil biru yang ditelan maka Neo akan melupakan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang 

mengganggunya pernah ada, dan ia pun akan kembali hidup dalam masa pra-reflektifnya seakan-

akan tidak pernah terjadi apa. Sedangkan jika pil merah yang ditelan maka Neo akan dibawa 

masuk pada suatu dunia tanpa batas yang dapat mencenggangkannya. 

 

Sebagaimana digambarkan pada film itu, Neo pada akhirnya menelan pil biru dan dimulailah 

perjalanannya mulai dari latihan hingga kemudian melawan The Matrix dan agen-agennya. 

Namun apa yang menarik dari bagian ini adalah sebuah situasi yang kerap kali dihadapi manusia 
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dalam kesehariannnya, yakni antara kerinduan akan pengetahuan yang sejati dan 

ketidakmautahuan. Situasi ini sejalan dengan problem yang kerap kali mengganggu manusia, 

pertanyaannya adalah apakah manusia itu memang sungguh bebas memilih dalah hidupnya atau 

malah tidak ada yang namanya kebebasan itu, yang ada adalah determinasi (tekanan) yang 

memaksa manusia untuk memilih sebagaima ia pada akhirnya memilih. 

 

Disini yang menjadi poin reflektifnya adalah apakah memang manusia dapat memilih untuk 

mencaritahu dan ketidakmautahuan adalah suatu pilihan bebas atau tidak? Nah, untuk menjawab 

pertanyaan ini mesti diajukan pertanyaan berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah; bukankah 

karena adanya pilihan-pilihan dan keharusan manusia itu harus memilih maka disana sudah 

terletak kebebasan itu? Artinya ketika ada pilihan maka disana sebenarnya sudah ada kebebasan. 

Kebebasan disini dalam arti kebebasan untuk memilih ini dan bukan itu. Ambil contoh, ketika 

anda makan siang disebuah restoran dan disana terdapat etalase yang menyajikan ayam pedas 

dan ayam tidak pedas. Lantas kemudian anda memilih untuk menikmati ayam pedas daripada 

ayam yang tidak pedas. Lalu setibanya anda dirumah, anda mendapati diri anda harus mengalami 

diare. Kemudian anda mulai sedikit menyesali bahwa harusnya saya memilih ayam yang tidak 

pedas karena kalau begitu diare ini tidak akan mampir menguras isi perut anda. Intinya dari 

ilustrasi ini adalah, anda memiliki pilihan dan tidak ada seorangpun yang memaksa anda untuk 

mengambil ayam pedas tersebut. Namun kemudian yang perlu disadari adalah konsekuensi yang 

mengikutinya. Dengan kata lain, mesti terdapat konsekuensi dari setiap pilihan yang anda ambil, 

namun pada dasarnya ketika ada pilihan maka adalah kebebasan itu disana.  

 

Jelaslah demikian bahwa ketika terdapat pilihan terdapat pula kebebasan. Hanya kemudian yang 

perlu diperhatikan adalah konsekuensi dan beban putusan dari pilihan tersebut. Dengan kata lain, 

kebebasan manusia selalu memiliki implikasi etis (baik-buruk). Kebebasan disini tidak dapat 

dimaknai sebagai bebas ala semau saya, kebebasan disini berarti bebas untuk kemudian 

mengemban setiap resikonya. Nah, konsekuensi-konsekuensi itulah yang menjadi batas 

kebebasan manusia. Sehingga determinasi (tekanan) disini dapat diartikan sebagai suatu bentuk 

pembatasan kebebasan itu sendiri. 

 

Terkait dengan problem ketidakmautahuan, jika anda memilihnya maka andapun mesti sadar 

akan setiap konsekuensi kehidupan yang tak diperiksa ulang. Ketika anda memilih kehidupan 

yang banal, menerima begitu saja apa adanya maka konsekuensinya adalah hidup tersebut dapat 

menjadi tidak bermakna (meaningless). Ada bahaya disana khususnya ketika pilihannya adalah 

antara mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ketika hal ini tak diperiksa ulang maka 

keburukan (baca juga kejahatan) dapat menjadi suatu hal lumrah, padahal akibatnya bisa jadi 

tidak anda tanggung sendiri melainkan juga manusia lain. Dilain sisi, ketidakmautahuan dapat 

menjadikan manusia tak berkembang dan berkanjang dalam kemalasan berpikir. Manusia yang 

malas berpikir akan mudah untuk didominasi dan konsekuensi-konsekuensinya masih berlanjut 

panjang.  
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Inilah kemudian yang membawa seorang filsuf mula-mula yang bernama Socrates untuk tiba 

pada suatu kesimpulan bahwa hidup yang tidak diperiksa ulang tidaklah layak untuk dihidupi. 

Bagi Socrates yang memilih untuk mencaritahu (keingintahuan) berdampak pada perluasan 

cakrawala pikirannya, yang pada akhirnya mampu menghadirkan suatu bentuk putusan yang 

dapat dipertanggungjawabkan secara etis baik bagi dirinya dan juga sesamanya. Bahkan lebih 

jauh bolehlah dikatakan bahwa kemampuan teknologis serta perkembangan ilmu pengetahuan 

manusia lahir dari rasa keingintahuan. Sekarang, pertanyaan dan pilihannya ada pada anda. 

Seperti tagline sebuah iklan parfum yang mengatakan “selanjutnya terserah anda”. Walau bisa 

jadi anda akan memilih seperti yang dilakoni oleh Cypher dalam Film TM, “Ignorance is a 

bliss” demikian ujarnya. But after all, its stiil up to you. Ini kata saya. 

 

Perkembangan era Teknologi 

 

Era ini adalah era teknologi. Perkembangan hidup manusia pasca abad modern kian mengalami 

perkembangan pesat khususnya pada area teknologi. Mulai dari komunikasi, informasi hingga 

kebutuhan sehari-hari manusia diteknologikan. Perkembangan teknologi ini dilandasi suatu 

pengakuan bahwa manusia mesti terus mengalami kemajuan, dan dampaknya mesti membawa 

kemanfaat bagi hidup manusia sekarang dan disini. 

 

Kecepatan laju perkembangan teknologi tersebut kian tak terbendung, dan kita tidak dapat 

mematikan tombol laju perkembangannya. Namun pada saat yang bersamaan, meningkatnya 

kecepatan dan sebaran kemajuan teknologi -serta kaitan antara tatanan teknologi dan tatanan 

sosial- akan membawa perubahan diberbagai area kehidupan. Ini berarti ketika kemampuan 

teknologi kita meningkat, akibat dan dampaknya juga ikut meningkat, entah disadari atau tidak. 

 

Film TM secara tegas merupakan film yang menyasar tema ini di salah satu inti gagasannya. 

Dalam film ini manusia pada akhirnya dikisahkan takluk pada dominasi teknologi. Yang tadinya 

tuan kini menjadi hamba. Tema ini sering tidak disadari sebenarnya merupakan tema yang 

menarik untuk direnungkan, khususnya bagi para peminat dan penggiat teknologi, atau siapa saja 

yang kini dunia kehidupannya tak lagi dapat dipisahkan dari teknologi.  

 

Terkait dengan laju perkembangan teknologi, ada sebagian kalangan yang memandang teknologi 

ibarat kekasih yang dipuja-puja tanpa cacat dan cela -sebentuk imakulata- sehingga masa depan 

bersamanya tidak perlu dikuatirkan. Mereka ini kali pertama disebut oleh Neil Postman sebagai 

Teknofilia atau Pencinta Teknologi. Kaum teknofilia menyakini bahwa inovasi teknologi 

merupakan obat mujarab yang mampu menyembuhkan berbagai persoalan manusia. Bagi 

mereka, kemajuan dan inovasi teknologi yang lebih baru akan selalu lebih efisien dan lebih baik. 

Lantas, segala sesuatu yang telah usang akan ditinggalkan karena temuan-temuan baru akan 

mengalahkan yang lama. Kaum teknofilia juga percaya bahwa kelak dunia akan semakin 
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ditentukan dan diatur oleh inovasi-inovasi teknologi. Siapa yang menguasai teknologi 

termuktahir dialah yang akan memiliki keunggulan. Sebuah kenyataan yang kita terima luas 

dewasa ini. Lebih jauh, kaum teknofilia berasumsi bahwa pada dasarnya teknologi senantiasa ada 

pada posisi netral, karena ia sepenuhnya hadir untuk melayani tujuan dari para penggunanya. 

Dengan kata lain, sejauh mana bermanfaat atau tidaknya sebuah inovasi teknologi ditentukan 

oleh penggunanya sendiri (betul dan tapi belum tentu benar). Oleh karena itu bagi kaum 

teknofilia tantangan untuk terus meningkatkan keunggulan teknologi menjadi tujuan pada dan 

bagi dirinya sendiri, lepas dari pertimbangan yang jauh lebih luas. Dampak-dampak sosial, 

psikologis, hingga aspek legal dapat ditangani kemudian, diurus sendiri oleh mereka-mereka 

yang menggunakannya 

 

Namun ada pula yang berseberangan dengan para pencinta teknologi tersebut, mereka ini biasa 

dikenal sebagai Neo-Luddite. Sama halnya dengan gagasan Luddite mula-mula (yang skeptis 

terhadap perkembangan teknologi), para penentang perkembangan teknologi seringkali membuat 

prediksi tentang efek buruk dari cara-cara baru melakukan beragam hal, di antaranya kegiatan 

membaca buku cetak akan menjadi kuno dan digantikan oleh e-book, komunikasi personal 

melalui tatap muka akan semakin tersingkir. Mereka juga beranggapan bahwa generasi masa 

depan akan menjadi para pecandu komputer (teknologi), generasi di mana isolasi sosial semakin 

menjadi-jadi ketika masing-masing individu hidup dalam dunia fantasi mereka sendiri, dunia 

yang kemudian dikenal sebagai  cyberspace (dunia maya). 

 

Dengan demikian, terkait dengan laju perkembagan teknologi terdapat sebagian kalangan yang 

berpendapat bahwa kehadirannya mampu membantu proses perkembangan masyarakat serta 

membawa harapan-harapan dan utopia baru (dengan kata lain ada semacam optimisme melalui 

kehadiran internet). Namun disisi yang lain adapula mereka yang skeptis, yang mencurigai 

bahwa kehadiran teknologi hanya akan lebih banyak membawa mudharatnya ketimbangan 

manfaatnya. Mereka cenderung pesismis bahwasannya perkembangan teknologi tak lebih 

daripada suatu trend yang akan terus menerus mengelayuti gaya hidup masyarakat penggunanya. 

 

Nah, agar suatu pertimbagan yang lebih jernih dan pilihan sikap yang baik dapat diambil terkait 

Menarik kemudian untuk dilakukan refleksi terhadap apa sebenarnya teknologi tersebut? Apa 

sifat dan ciri-ciri dari teknologi? Lalu lewat kehadiran teknologi mesti diperiksa ulang tentang 

antara yang alamiah dan buatan? Atau dengan kata lain apa yang aseli dan tidak. Lalu dalam 

kaitannya dengan dimensi hubungan manusia dan teknologi, dapat dikaji secara lebih mendalam 

mana yang betul-betul kerja manusia dan mana yang bukan (antara yang manusiawi dan non-

manusiawi). Lebih lanjut secara etika perlu diperiksa ulang pula terkait penggunaan teknologi 

yang sesuai dengan martabat manusia serta konsekuensi penggunaannya? Belum lagi aspek 

sosial politik. Disini perlu dijelaskan bagaimana manusia hidup dalam masyarakat teknologis 

hingga bagimana teknologi mengubah cara hidup dan relasi sosial? Serta siapa yang menentukan 
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kebijakan mengenai teknologi itu sendiri? baru darisinilah kemudian petualangan keluar dari gua 

itu sebenarnya dimulai (lihat lagi penjelasan sub bab sebelumnnya). 

 

Penutup 

 

Kata Inovatif dalam motto Fakultas Teknologi Informasi UKSW juga diawali dua kata lain 

sebelumnya, yakni kritis dan kreatif. Artinya menjadi kreatif dan menghasilkan inovasi-inovasi 

dibidang teknologi tetap mesti berpijak pada suatu kekritisan dalam menyikapi teknologi itu 

sendiri. Sudah barang tentu kemudian ketika mengkritisi sesuatu mestilah diambil suatu jarak 

reflektif didalamnya.  

 

Ini berarti, fokus perhatian sekarang tidak bisa hanya tertuju pada perkembangan dan inovasi 

teknologi belaka, melainkan juga pada sebuah upaya sadar untuk mengidentifikasi dampak serta 

memberi makna terhadap kehadiran setiap inovasi teknologi tersebut.  Hal ini tentunya menuntut 

kesadaran bahwa dibalik setiap kehadiran teknologi muktahir terdapat tanggung jawab yang 

besar. Kita tidak dapat terlena begitu saja dan latah untuk sekedar mengikuti (atau pun membuat) 

setiap inovasi teknologi tanpa pertimbangan yang mantap.  

 

Hubungan antara manusia dan teknologi memang kian hari kian pelik. Ibarat laba-laba dan 

jaringnya, demikian pula hubungan manusia dengan teknologi. Manusialah yang menciptakan 

teknologi dan ia hidup bersama-sama dengan teknologi tersebut. Namun pada akhirnya tetap 

manusialah tuan dari pada teknologi itu. Sehingga manusialah yang tetap mesti memberi nilai 

serta sadar konsekuensi dibalik setiap kehadiran teknologi baru.  

 

Sedangkan disisi yang lain, subjek pengguna serta pranata hukum dan sosial perlu cepat tanggap 

dalam mengantisipasi inovasi-inovasi yang akan segera hadir. Disini peranan dunia pendidikan 

dalam rangka membekali subjek pengguna teknologi menjadi krusial. Karena pada akhirnya 

adalah tugas dan tanggung jawab dari setiap pengguna teknologi untuk mempergunakannya 

dengan kesadaran kritis serta seturut fungsi dan hakekat dari setiap teknologi yang ada. 

 

 

Salatiga, 27 Februari 2012 

 

  

 


