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TO DEATH
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Neil Postman



Kita tidak menilai sebuah budaya 
berdasarkan hasil dari hal-hal yang sepele 

yang tidak disamarkan tetapi oleh apa yang 
diklaimnya penting 

-Neil Postman



Dunia yang sempurna, dimana setiap orang selalu 
bahagia, disebut utopia. Beberapa fiksi ilmiah populer di 
dunia mengeksplorasi apa yang akan terjadi jika kita tidak 
hanya mencoba membangun tempat seperti itu, tetapi 
juga jika upaya tersebut gagal.Ini disebut distopia – 
masyarakat yang sengsara. Video game seperti Bioshock, 
film seperti The Matrix , dan banyak buku klasik 
termasuk dalam genre distopia

Dua yang mungkin anda kenal sejak masa sekolah 
menengah adalah George Orwell dengan 1984 dan 
Aldous Huxley dengan New World. Satu klaim rezim 
totaliter akan mengawasi setiap langkah kami, yang lain 
menganggap kami akan mati rasa dilupakan dengan 
konsumerisme dan narkoba. Terutama setelah Perang 
Dunia II, Prediksi Orwell terasa jauh lebih mungkin pada 
tahun itu untuk “menjadi kenyataan”. 

Tetapi Neil Postman kemudian muncul ke pameran buku 
terbesar di dunia dan mengklaim Huxley jauh lebih dekat 
dengan kenyataan, ia menyebabkan kegemparan



Menghibur Diri Kita Sampai Mati adalah hasil 
dari penampilannya. Pada awal 1985, ia 

mengklaim bahwa kebangkitan TV akan menjadi 
kejatuhan kita. Inilah garis argumennya 

dalam 3 hal:
1.Abad ke-19 adalah zaman membaca
2.Telegrafi dan fotografi menghapus informasi 
dan konteksnya
3.Semua yang anda lihat di TV diputar untuk 
menghibur, jadi sulit untuk mempelajari apa 
pun

Jika anda bertanya-tanya mengapa kami menjadi 
pembaca yang begitu buruk , ini adalah tempat 

yang tepat untuk belajar. Ayo memulai!



Beberapa waktu yang lalu, Superbowl ke-52 
merekatkan lebih dari 100 juta orang Amerika 
ke TV mereka. Itu sekitar sepertiga dari seluruh 
populasi. Bisakah anda bayangkan sebuah buku 
menjadi sepopuler itu? Dalam sejarah baru-baru 
ini, hanya Hunger Games yang mendekati dengan 
sekitar 65 juta kopi terjual. Namun, bahkan jika 
anda menjual ‘hanya’ satu juta kopi, itu sudah 
menjadi bagian dari 0,001% teratas.

Tentu saja para politisi juga memberikan pidato 
selama satu jam, Tetapi sebagian besar dilengkapi 
dengan teks dan struktur dan Bahasa yang 
serupa. Ingat juga: tidak ada foto. Kebanyakan 
orang tidak akan mengenali presiden jika lewat, 
tetapi tulisannya mereka kenal



Teks yang diberikan adalah satu-satunya media yang 
tersedia untuk menyebarkan dan mengumpulkan 
informasi ’tren’ bacaan ini akan berlanjut hingga 
sebagian besar abad ke-19, terutama dengan model 
berlangganan dan sekali pakai untuk surat kabar 
membuatnya terjangkau bagi massa

Tapi Kemudian…..



Pelajaran 2:
 Telegraf dan kamera mengantarkan 
pada periode konteks yang sedikit



Sekitar pertengahan abad ke-19, telegraf 
benar-benar telah membuat lepas landas. 
Teknologi canggih memungkinkan orang 
untuk berkomunikasi pesan singkat jarak 
jauh dalam hitungan menit. 

Mengirim surat bolak-balik membutuhkan 
waktu berminggu-minggu, tetapi dengan 
telegram, pesan-pesan penting segera dapat 
segera sampai ke penerima

Namun, sebagaimana manusia, mereka mulai 
menggunakan telegraf tidak hanya ketika 
diperlukan, tetapi setiap saat, hanya karena 
mereka bisa. Pesan tak berarti tentang 
kaum ningrat yang masuk angin dan desas - 
desus politik menjadi standar.

Demikian pula, fotografi film memungkinkan 
pengambilan gambar dalam skala akhir 
1800-an sehingga iklan dan surat kabar 
memanfaatkan fakta bahwa “gambar bernilai 
ribuan kata.” 



Apa yang sama-sama dimiliki kedua media ini adalah 
bahwa mereka menyampaikan informasi dengan cara 
yang sama sekali tidak memiliki konteks. 

Anggap mereka sebagai Twitter dan Instagram saat 
itu. Jadi, ketika mereka mengambil alih komunikasi 
public, jumlah dan frekuensi informasi sangat 
meningkat, tetapi kualitasnya menurun

Orang-orang sekarang tahu lebih banyak berita 
menarik tentang segala sesuatu, tetapi jauh lebih 
sedikit tentang beberapa hal yang penting untuk 
memahami secara utuh. Itu masalah dan masih 
berlanjut hingga hari ini



Pelajaran 3:
 Di TV, semuanya harus menarik, 

sehingga media menentukan 
pesannya



Sebagian besar inovasi muncul 
dengan cara mengembangkan 
teknologi lebih tua yang telah ada 
sebelumnya, atau jika kelihatannya 
tidak seperti itu, kita sering 
menemukan bahwa ternyata 
mereka mengangkat/ melanjutkan 
penemuan yang tidak tersentuh 
selama puluhan atau kadang 
ratusan tahun. 

Untuk televisi, karena program 
awalnya hanya bertujuan untuk 
menunjukkan berita, sebagian 
besar orang berpikir televisi adalah 
literasi berikutnya dari mesin 
cetak, sebuah cara baru untuk 
menyebarkan informasi ke seluruh 
dunia.



Namun, Postman menyatakan salah 
satu argumen utamanya yang 
menyangkal pemikiran tersebut. 
Televisi telah melebihi telegram, 
fotografi, dan terus mengarahkan 
masyarakat ke hiburan yang tidak 
memiliki konteks. 

Video adalah media perantara yang 
menarik, karena sebuah video 
melibatkan berbagai macam indera, 
tapi untuk membuat kita terus 
tertarik untuk menontonnya, kita 
harus merasa terlibat secara terus 
menerus. Maka dari itu semua 
yang kita tonton di TV, sudah 
diubah atau direkayasa ke dalam 
format yang menarik.



Coba pikirkan, acara berita biasanya 
disertai musik, banyak animasi, dan 
anehnya para reporter terlihat antusias 
membacakan berita bencana alam dan 
cuaca. Debat politik terlihat sama 
dengan pertandingan tinju verbal, 
dimana siapapun yang bisa bicara 
dengan lebih baik akan menang. Iklan 
komersial selalu mencoba untuk 
mempengaruhi kita membeli produk 
mereka. Bahkan khotbah gereja dan 
film dokumentasi dipaksa untuk 
menyampaikan cerita untuk membuat 
penonton tidak mengganti saluran TV.



Saat ini, penduduk Amerika 
menghabiskan lebih dari 12 jam dalam 
sehari terlibat dengan media, dimana 
sebagian besar adalah menonton Tv 
dan streaming. Dengan situasi seperti 
ini, mungkin pada ulang tahun ke 100 
novel Brave New World, yaitu tahun 
2023 nanti, situasi masyarakat akan 
mendekati prediksi dalam novel 
tersebut



TENTANG LEAD THE FEST #1

Sejarah literatur adalah sejarah manusia. Bangkit dan 
hilangnya peradaban di dunia ini juga selalu diikuti sejarah besar 
penulisan dan penerjemahan literatur. Penerjemahan ribuan 
literatur Yunani ke dalam bahasa Arab menjadi bagian dari awal 
bangkitnya Islam di sekitar abad ke 7. Tiga abad kemudian 
Baghdad menjadi pusat peradaban dunia. Begitupun yang terjadi 
di abad ke 15 yang mengawali Renaissance sebagai simbol 
kebangkitan Eropa juga diikuti oleh penerjemahan ribuan 
literatur dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Di Asia di zaman 
modern, gerakan penerjemahan besar-besaran juga dilakukan 
oleh bangsa Jepang saat terjadinya restorasi Meiji. Ribuan 
literatur berbahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa 
Jepang. Restorasi Meiji pun menjadi awal kebangkitan bangsa 
Jepang.



TENTANG LEAD THE FEST #2

   Pengembangan kepemimpinan di Indonesia sayangnya hanya 
bisa dinikmati oleh golongan privilege, selain karena 
pelatihan-pelatihannya yang mahal dan terpusat di Jakarta, 
sumber bacaannya pun berbahasa Inggris dan tidak bisa 
didapatkan dengan mudah terutama di pelosok Indonesia. 
PemimpinID sebagai pusat pendidikan dan pengembangan 
kepemimpinan Indonesia tergerak untuk menjadi pelopor 
dalam penerjemahan buku-buku kepemimpinan dan 
menyebarkan ke seluruh pelosok Indonesia sehingga semua 
orang dapat belajar menjadi pemimpin yang baik tanpa 
terkendala bahasa, akses, dan biaya.



PROFIL SINGKAT PEMIMPIN.ID

PemimpinID adalah sebuah yayasan non-profit yang didirikan di Jakarta 
pada bulan Juli 2019 dengan semangat utama menjadi tempat belajar 
para pemimpin muda Indonesia sebagai usaha untuk menciptakan 
ekosistem kepemimpinan indonesia yang lebih baik.

Tiga kegiatan utama PemimpinID meliputi membuat studi tentang 
pengembangan kepemimpinan, membuat program pendidikan dan 
pengembangan kepemimpinan dengan berbasiskan teknologi dan 
menyebarkan ilmu kepemimpinan kepada publik secara luas melalui 
media.

Instagram : pemimpin.indonesia
Alamat : Jl. Melawai X No.9, Melawai, Jakarta Selatan



Sumber:
● Amusing Ourselves To Death (Neil Postman)
● fourminutebook.com/amusing-ourselves-to-death-summary

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini 
dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.
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