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HIPER CONNECTED MEMBUAT KITA : 

RENTAN KESEPIAN, MUDAH CEMBURUAN DAN SERING 

CEMAS. 
 
Oleh: Zainul Muchlas, SE, MM. (Dosen STIE Asia Malang) 

Online memberi kemudahan dan membuka banyak kemungkinan, pastinya sudah 

sering kita dengar. Tapi studi yang baru dirilis mencatat, bahwa dalam kurun 15 tahun 

terakhir, hyper-connected ternyata membawa problem kebudayaan baru: Kita semakin 

rentan kesepian. Mudah cemburuan dan sering cemas. Karena merasa terus menerus 

dibanding-bandingkan. Pun menciptakan ilusi menyesatkan. Sehingga berpotensi bikin 

kita makin lupa: Bahwa Manusia adalah makhluk sosial.” 

Pernahkan terpikir, kenapa semakin connected, kita makin merasa kesepian? Kenapa di 
tengah keramaian kita kerap merasa sendirian? Kenapa kita sering merasa terancam, gara-
gara selalu dibandingkan terhadap orang lain? Kenapa berteman dengan orang-orang yang 
tak pernah saling jumpa, rasanya lebih mudah? Padahal mereka cuma kita kenal via 
avatarnya di media sosial saja? Kenapa kita cenderung mudah akrab dengan yang jauh? 
Sementara dengan orang-orang di lingkungan sekitar yang terdekat, kita makin merasa asing 
dan sulit berinteraksi secara nyaman? Kenapa kita lebih nyaman menyapa dan 
berkomunikasi via teks? Kenapa kita makin tak cakap bercakap dan gagap mengungkap 
fikiran secara runtut dan masuk akal? Kenapa kita merasa lebih Jika pertanyaan senada 
seperti itu juga menjadi keprihatinan diri kita masing-masing, berarti saatnya kita harus 
introspeksi. Jangan-jangan, kita sudah mengalami over-dosis? Jangan-jangan kita harus 
mulai ber-diet online? Jangan-jangan kita sudah terjangkiti dan mengidap sindrom Alone 
Together atau Hyper-Connected but feel lonely? 

Komplikasi Attention di Tengah Maraknya Culture of Distraction 

Di antara gejala sindrom Alone Together tadi, adalah termasuk: Lebih suka menghabiskan 
waktu berjam-jam di anjungan social media, ketimbang kopdar. Ngobrolnya 
saat chatting lebih seru, ketimbang saat tatap muka. Sering cemburuan. Butuh perhatian 
ekstra dan pengin selalu didengarkan. Butuh punya banyak teman tapi takut akrab. Khawatir 
terhadap konsekuensi dari suatu hubungan yang intim. Khawatir dikecewakan, ditinggalkan 
atau diabaikan teman. Padahal kepiawaiannya menarik perhatian (get attention), 
menjadikan jumlah temannya banyak sekali. 

Pada kenyataannyapada  lansekap yang gaduh, attention adalah faktor penting. Attention, 
secara stratejik, bahkan bisa menjadi kunci kemenangan berkompetisi. Bisa menentukan 
kelangsungan eksistensi. Karena dengan mampu get attention secara optimal, brand bisa 
menarik perhatian (stand out among the crowds), di antara kerumunan komoditi yang saling 
mirip. 

Tapi yang jarang kita sadari, cara dan pola kita memperhatikan (pay attention terhadap) 
orang lain, ternyata semakin dipengaruhi dan sudah dibentuk oleh cara kita berteknologi. Di 
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social media misalnya, algoritma teknologi ternyata mempengaruhi cara kita berperhatian 
(pay attention), dan membagi perhatian (share attention). 

Dampaknya? Kita kian sulit membedakan yang ‘penting’ dari yang ‘genting’. Sulit 
membedakan antara yang ‘important’ terhadap yang ‘urgent’. Antara yang ‘kita butuhkan’, 
dengan yang ‘kita perlukan’, terhadap ‘yang kita inginkan’. Kian sulit pula memprioritaskan, 
mana yang harus didahulukan, mana yang bisa entaran. 

Padahal. dengan kini lansekap kian clutter, crowded, bising, gaduh, serta makin dijubeli 
timbunan me too product, pengaruh teknologi terhadap aspek attention –dalam konteks 
marketing dan komunikasi–  ke depan bakal semakin krusial. Apalagi, urusan attention kini 
jauh lebih kompleks. Tak sesederhana seperti dulu. Apalagi yang sedang marak di lansekap 
digital saat ini, adalah culture of mistrust, dan culture of distraction.  

Faktanya, kini fokus perhatian kita mudah teralihkan ke banyak hal. Lebih banyak hal, kini 
menuntut diperhatikan. Lebih banyak hal, secara bersamaan, menuntut segera diputuskan, 
harus segera diambil tindakan. Pun, begitu banyak hal, yang membuat kita makin tak mudah 
percaya, dan selalu berprasangka kepada sesama. 

Kebetulan ada 2 buku hebat yang membahas secara menarik, komplikasi efek attention dan 
fenomena dislokasi emosional di kalangan pengguna Internet. Buku yang pertama, baru saja 
dirilis Juli 2014 silam. Judulnya Connected: Curing the Pandemic of Everyone Feeling Alone 
Together. Penulisnya Erin Davis. Sementara buku kedua, adalah karya Profesor Sherry 
Turkle, perempuan peneliti psikologi di MIT. Judulnya Alone Together: why we expect more 
from technology and less from each other. 

Didasarkan riset hampir dua dekade di bidang etnografi, sosiologi dan teknologi, buku tadi 
mengupas secara menarik, tentang bagaimana era hyper-connected, yang ternyata telah 
menimbulkan komplikasi attention. Sehingga berdampak memunculkan perasaan alone 
together. Walau bersama-sama, tapi merasa sedang sendiri-sendiri. 

Dikupas juga, skenario masa depan dari efek teknologi digital dan robotika yang makin 
merasuki kehidupan manusia kini dan ke depan. Pun tentang makin menyusutnya kualitas, 
serta pudarnya kedalaman relasi personal secara real time, antara kerabat, saudara, 
keluarga, dan orang di sekitar kita. 

Gara-gara Pertemanan yang Otentik Kini Makin Langka 

Masing-masing dari kita memang butuh didengarkan, diperhatikan, dan butuh teman. Itu 
sudah kodrat Manusia. Makanya, kita butuh seseorang yang bersedia jadi tempat curhat. 
Yang bersedia menemani kita saat kapan pun, dalam kondisi apa pun, di mana pun. Yang tak 
pernah bosan, dan mengeluh. Yang tak sebentar-sebentar ngambekan atau suka menuntut 
ini-itu. 

Nahasnya ketika kehidupan keseharian sudah sedemikian hyper-connected, ternyata kita 
makin langka bisa menemukan ‘jenis pertemanan’ seperti itu. Meningkatnya keluhan di 
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kalangan pengguna Internet yang merasa makin kesepian karena tak diperhatikan, tidak 
didengarkan, atau diabaikan, menjadi indikatornya. 

‘Teman’ dalam pengertian aslinya, kini seakan makin langka keberadaannya. Kalau toh ada 
yang mau jadi teman, kita cenderung tak mudah begitu saja percaya. Pola hubungannya, 
kebanyakan sekadar goldilocks: tidak terlalu akrab. Tapi juga tak terlalu renggang. Hanya 
sekadar ‘Pas’. 

Dalam buku tersebut digambarkan, dalam berteman, kalangan pengguna Internet 
cenderung skeptis. Mudah bercuriga. Cemburuan dan bersyak-wasangka. 

Dalam membangun relasi inter-personal, intensitas keintiman hubungannya pun netral dan 
datar saja. Bahkan cenderung protektif. Tak ingin hubungan terjalin terlalu dalam. Karena 
khawatir ending-nya menimbulkan komplikasi yang menyakitkan hati. 

Tuntutan ritme kehidupan serba tergesa, yang memaksa tiap orang terampil ber-multi 
tasking, menurut buku tadi, makin memperkeruh keadaan. Begitu pun, kecenderungan 
masing-masing individu memiliki banyak identitas multilife di banyak jejaring social media, 
makin menimbulkan kerepotan yang menyita waktu. Menjadikan waktu kerja efektif banyak 
tersita untuk berbagai aktivitas yang sebenarnya percuma. 

Akibatnya, sisa waktu me time yang sudah sangat terbatas, menjadi semakin terpangkas. Ini 
membuat internet user makin pelit berbagi perhatian. Tak rela sisa waktunya yang sempit, 
tersita dengan harus berperhatian (pay attention) terhadap yang bukan urusan dan agenda 
kepentingannya. 

Mengucilkan Diri Demi Menjaga Agar Tak Sakit Hati 

Yang juga tak pernah terbayangkan sebelumnya: Fenomena hyper-connected, ternyata 
berkorelasi terhadap peningkatan potensi sindrom defisiensi atensi (dibaca: haus perhatian, 
mudah cemburuan). Misalnya, mudah cemburu, ketika orang yang ter-connect ke jejaring 
sosial kita, (terkesan) lebih bahagia. Pun tak bisa menerima, jika orang lain (terkesan) 
kehidupannya lebih beruntung. 

Maka, demi supaya bisa tetap punya teman online, tapi sekaligus ingin menjaga agar 
batinnya tak terluka atau kecewa, antar-individu yang saling connected tadi, lantas 
mengembangkan kemampuan self defense. Caranya, dengan masing-masing membangun 
cangkang perlindungan dan filter sosial. 

Tujuannya, demi masing-masing tetap bisa mengontrol sepenuhnya, standar kriteria 
attention dan relationships, saat berinteraksi. Agar bisa mengontrol dengan siapa, kapan, 
tentang urusan apa. Sekaligus mengontrol bagaimana pola hubungan, dan berapa lama 
harus berinteraksi dan berbagai perhatian, antar-satu-sama-lain. 

Sebagai bagian dari upaya defensif tadi, masing-masing kemudian makin membenamkan 
diri, ke dalam urusan diri sendiri. Makin keasyikan menghabiskan banyak waktu dengan 
gadget dan atau ber-online. Bahkan always-on atau connected 24 hour.  
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Alasannya karena gadget/smartphone/mesin dianggap lebih setia, daripada sesama 
Manusia. Dianggap lebih terpercaya. Dianggap lebih mau mendengarkan dan siap 
menemani. Kapan pun, bagaimana pun, di mana pun. 

Jangan heran, rata-rata lamanya durasi user ber-online, kini semakin panjang. Aktivitas 
berbasis digital pun, intensitasnya makin dalam. 

Ilusi Menyesatkan ketika Ber-Online 

Tadinya, dengan connected, kita membayangkan akan makin terhubung ke siapa saja, 
dimana pun mereka berada. Akan menjadikan relasi kita meluas kemana-mana. Tapi studi 
yang dituangkan di dua buku tadi mencatat, fenomena connected ternyata berdampak 
sebaliknya. Cenderung justru bikin makin terkucil. Makin membuat internet user 
memenjarakan dirinya sendiri. 

Efek connected. bahkan ternyata tak cuma sekadar menimbulkan problem keintiman baru 
(new intimacy) yang palsu dan semu. Tapi sekaligus juga memicu mekanisme pengucilan diri 
sendiri (diistilahkan new solitude). 

Connected bahkan menciptakan ilusi menyesatkan. Misalnya, ilusi bahwa dengan teknologi, 
penggunanya seakan-akan menjadi lebih independen atau mandiri: (seakan-akan) Cukup 
dengan mengandalkan teknologi, maka kita tak perlu lagi bergantung, atau 
menggantungkan urusan kepada orang lain. 

Ada juga ilusi subliminal, yang memberi kesan, bahwa seakan-akan teknologi memiliki 
kemampuan lebih dari sekadar tools dan enabler. Sehingga seakan-akan, kita bisa hidup 
secara solitaire. Karena teknologi selalu bisa diandalkan untuk menyelesaikan semua 
urusan. 

Memang banyak yang tak menyadari, bahwa meningkatnya durasi dan intensitas ber-online, 
ternyata adalah gejala psikis yang negatif: Indikator bahwa pengguna online lebih betah dan 
merasa lebih secure di lansekap virtual, ketimbang di kehidupan nyata dengan relasi aktual. 
Akibatnya, jarang yang paham, bahwa kelamaan ber-online justru menyebabkan perasaan 
menjadi makin terkucil. Efeknya kian memenjarakan diri sendiri. 

Kekhawatiran gagal mengelola banyak kehidupan dengan segala macam urusan, juga 
mendorong user menciptakan kehidupan palsu. Yakni kehidupan multi-life, dengan identitas 
pseudonym. Yang bisa retouchable, editable, photoshopable. Sebagai kamuflase, untuk bisa 
menutupi jati diri. Sekaligus sebagai mekanisme pertahanan, perlindungan dan 
penyelamatan diri. 

Ekses selanjutnya, batin pun lantas merasa kosong, hampa dan kesepian. Padahal 
sebenarnya sedang hyper-connected dan sangat terhubung ke makin banyak orang. 
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Paradox of Attention Bikin Makin Rentan Kesepian 

Tak bisa dipungkiri, teknologi memang telah membuka banyak opsi. Efeknya sebagai enabler 
misalnya, memungkinkan kita ber-multi-tasking. Sehingga banyak urusan bisa diselesaikan 
dari tempat manapun, kapan pun, memakai piranti apa saja. 

Berkat fleksibilitasnya pula, Teknologi memungkinkan tiap-tiap diri, bisa memiliki banyak 
identitas dan multi-persona di berbagai jejaring media sosial. Nah, hal terakhir inilah, yang 
tanpa disadari, yang membawa efek buruk secara psikis. 

Padahal, seperti yang disebutkan dalam hukum paradox of attention, dengan makin 
mengharapkan banyak attention, semakin kita merasa kekurangan attention. Begitu pun, 
semakin ingin berperhatian ke banyak hal, semakin sulit bisa memperhatikan semua urusan. 

Faktanya, mengelola multi-life dan multi-persona, sangat menyita waktu. User dipaksa harus 
menghabiskan banyak me time, untuk memperhatikan dan memutuskan banyak urusan, 
secara bersamaan, tapi melakukannya sendirian.  Sampai-sampai nyaris tak ada kesempatan 
tersisa, memperhatikan, apalagi menangani urusan orang lain. Makanya, semakin ber-multi-
life, sebenarnya justru user akan semakin rentan merasa kesepian. 

Ekses Lain Ber-Online: Kita Makin Tak Cakap Bercakap 

Adanya tuntutan multitasking, dan multi life, kata buku tadi, juga berdampak memperparah 
pudarnya keterampilan bercakap secara lesan. Perjumpaan face-to-face dan percakapan 
secara real time, makin dihindari. Dianggap sebagai hal menakutkan. Karena umumnya 
merasa lebih lancar, lebih nyaman, dan lebih bisa mengontrol kalimat, jika berkomunikasi 
via teks, daripada talks. 

Harus diakui, keunggulan teks, adalah lebih ringkas, lekas, tidak menyita waktu. Sehingga 
bisa dilakukan, sambil nyambi berbagai aktivitas lain, secara parallel. Makanya, cara 
berkomunikasi yang paling cocok dilakukan di tengah tuntutan serba instant, multi-tasking 
dan multi-life saat ini, memang adalah via teks. 

Sayangnya, gara-gara terlanjur terampil berkomunikasi via teks selama belasan tahun, maka 
naluri kita dalam berbahasa pun, menjadi susut. Keterampilan mengelola kosa kata dalam 
percakapan pun, memudar. Kita makin tak cakap bercakap dengan struktur yang komplet, 
rinci dan runtut. Logika kalimat cenderung terbolak-balik. Strukturnya pun kacau-balau. 
Yang lancar menyusun deskripsi via teks, saat jumpa tatap muka, bisa gagap, gagu bahkan 
bisu. 

Gara-gara selama lebih 10 tahun piawai mengelola pesan teks pula, maka kebanyakan user 
sangat terampil memanfaatkan chatting, Twitter, posting-an di Facebook atau Blog, sebagai 
sarana untuk mengemas dan menampilkan dirinya, secara memukau. 

Tapi banyak  yang kemudian lupa, bagaimana pun, teks tak akan bisa menggantikan 
kedalaman makna kata, aksentuasi rasa, dan potensi dari kesempatan berjumpa 
atau bertatap muka. Kita juga cenderung lupa, keterbatasan jumlah karakter, serta tuntutan 
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serba ringkas dan lekas, berpotensi menimbulkan miskomunikasi bahkan chaos. Gara-gara 
pesan yang ringkas, gagal ditangkap maksud dan esensi sebenarnya. 

Mari Bersyukur, Itu Tidak Terjadi di Indonesia 

Jika direnungkan, sebenarnya fenomena ‘Alone Together’ atau ‘Connected but Feel Lonely’, 
bukan karena salahnya teknologi. Problemnya bukan disebabkan teknologi. Tapi, karena kita 
membiarkan diri kita digunakan dan mau diperlakukan seperti itu, oleh orang lain, dengan 
menyalah-gunakan teknologi. 

Makanya kedua penulis buku di atas, lantas menyarankan kita sebaiknya tak mengandalkan 
teknologi sebagai pengatur cara berinteraksi. Tak membiarkan teknologi meng-arsitek-i 
desain pola komunikasi dan kedekatan/keintiman antar-sesama. Pun tak membiarkan 
teknologi mendikte dan mengajari, bagaimana mengelola emosional, hati nurani dan akal 
sehat kita. 

Supaya kita tak lupa, bahwa connected memang menuntut anggung jawab besar kita semua. 
Karena connected seharusnya tak boleh mendominasi, mengekploitasi, mereduksi, apalagi 
mensubstitusi keintiman relasi antar-pribadi. 

Buku tadi juga menyarankan kita menghindari terlalu bersikap mengandalkan teknologi. Ilusi 
bahwa teknologi bisa menyelesaikan semua urusan kita – sebagai mahkluk sosial— 
 adalah tidak benar. Begitu pun, membiarkan teknologi menciptakan ilusi, bahwa dibanding 
Manusia, ia lebih mampu menemani kita tanpa menuntut apa pun sebagai balasannya, juga 
sangat berlebihan. 

Mudah-mudahan tidak semakin banyak yang lupa, bahwa teknologi adalah cuma tools. 
Fungsi dan perannya adalah sebagai enabler. Mudah-mudahan juga tak makin banyak yang 
lupa, bahwa serealistik dan sehebat apa pun robot bisa dibuat –bahkan bisa bikin manusia 
jatuh cinta—  tugas robot adalah cuma membantu. Bukan menggantikan Manusia. 

Memang sih, semua studi dan kajian tadi, mengacu pada temuan di lain Negara. Yang 
terjadi di Indonesia, tak termasuk di dalamnya. Maka, jika semua temuan, gejala dan 
problematika yang ditulis di buku tadi tidak Anda rasakan, tidak menjadi problem kita di sini, 
marilah kita mensyukurinya. 

Selanjutnya, tugas bersama kita semua, adalah bisa merawat dan menjaga. Agar temuan 
gejala dan problem tadi, tak sampai dibiarkan berjangkit di sini. Semakin kita abai dan tak 
peduli semua tadi, mungkin kita akan berangsur mengalami problem yang sama: Makin 
kehilangan rasa kemanusiaan sebagai mahkluk sosial. Sehingga kita ,merasa terkucil, 
kesepian, sendirian. Padahal sedang terhubung ke keramaian masyarakat. \kris moerwanto. 

Sumber: https://kris170845.wordpress.com/2014/11/30/hyper-connected-bisa-picu-
mudah-cemburuan-rentan-kesepian di akses 7 November 2016 
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