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PRAKATA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
Salam Sejahtera bagi kita semua, 
Om Swastiastu, 
Namo Buddhaya, 
Salam Kebajikan,

2045 terbilang waktu yang tidak terlalu lama bagi bangsa 
Indonesia untuk menjadi negara maju. Menyongsong 1 
(satu) abad Indonesia merdeka di 2045, Indonesia perlu 
membekali diri dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah 
bangsa yang jaya, dialami mulai sejak zaman prasejarah, 
yang diharapkan terus dipertahankan hingga masa depan. 
Kemajuan bangsa ditentukan pada kualitas sumber Sumber 
Daya Manusia (SDM) sebagai kunci. Semakin tinggi 
kualitas SDM, semakin tinggi tingkat kemajuan bangsa. 

Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS) RI 
menerbitkan buku “Indonesia Menoedjoe 2045: SDM 
Unggul adalah Koentji” untuk menggambarkan proses 
menuju 1 (satu) abad Indonesia merdeka, sebuah perjalanan 
panjang bangsa dengan berbagai ragam peristiwa menuju 
Indonesia 2045. Buku ini membuka cakrawala pandang 
kita yang lebih luas, dan membangun pemahaman kita 
betapa kayanya pengalaman kita sebagai bangsa melewati 
zaman ke zaman, dalam merancang masa depan yang kita 
iharapkan bersama. 

Melalui buku ini, LEMHANNAS RI memberikan 
sumbangsih pemikiran bagi pembangunan SDM unggul, 
yang mampu berdaya saing dan mampu menghadapi 
berbagai tantangan maupun fenomena menuju 2045. Fisik 

Indonesia Menoedjoe 2045PB Indonesia Menoedjoe 2045 i



yang sehat dan pikiran yang berpengetahuan akan lahir dari 
pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Oleh karena itu, 
keberhasilan bangsa dalam menciptakan bangsa yang maju 
di 2045, sangat ditentukan pada bagaimana pendidikan 
dan kesehatan dikelola guna terciptanya SDM unggul, 
karena bangsa yang maju kini adalah bangsa yang memberi 
perhatian kepada pembangunan sumber daya manusia, 
dibandingkan dengan fokus perhatian hanya kepada sumber 
daya alam seperti di masa lalu.

Harapan kami dari buku yang diterbitkan oleh 
LEMHANNAS RI ini, dapat menjadi acuan bagi pengetahuan 
yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan maupun 
para pembaca secara umum untuk melahirkan gagasan 
maupun pemikiran yang kreatif, inovatif dan transformatif 
dalam membangun perubahan menuju bangsa dengan 
masa depan yang cerah, serta tidak terdadak menghadapi 
perubahan-perubahan strategis yang dihadapi oleh bangsa 
akibat dinamika perkembangan lingkungan yang terjadi.

Akhirnya, Saya ingin menyampaikan penghargaan yang 
tinggi dan terima kasih yang tulus kepada semua pihak 
yang telah bekerja keras dari tahap persiapan hingga buku 
ini dapat hadir di hadapan pembaca. Semoga Tuhan YME 
memberkati usaha kita bersama.

     
Gubernur
Lembaga Ketahanan Nasional 
Republik Indonesia,

     
Agus Widjojo
Letnan Jenderal TNI (Purn)
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Kata Pengantar

Di era ketika perubahan berlangsung begitu cepat, 
orang membutuhkan pedoman. Seperti nelayan di 

tengah lautan ganas berharap pada bintang di langit untuk 
bisa membawanya kembali ke pantai yang tenang. Meski 
sekarang peran bintang dapat digantikan oleh kompas, atau 
teknologi semacam global positioning system (GPS).

Tanpa pedoman itu, orang menjadi gamang. Dia bisa 
berputar-putar tanpa arah meski akhirnya selamat. Tapi 
mungkin pula dia tersesat. Keadaan yang berubah cepat 
dapat pula membuat orang frustasi. Dia menjadi kecewa 
bahkan marah, dan melampiaskan kemarahan itu kepada 
orang lain yang berhasil mengikuti perubahan.

Perubahan yang sangat cepat kini sedang kita alami 
di era yang sering disebut Revolusi Industri 4.0. Betapa 
tiga puluh tahun lalu kita menonton tentang robot yang 
berpenampilan dan berperilaku seperti manusia dalam film 
Terminator atau A.I di layar lebar. Sekarang robot dengan 
kecerdasan buatan dan machine learning itu sudah ada di 
tengah kita.

Menjelang 100 tahun Indonesia merdeka, di tahun 2045, 
kita membayangkan situasi yang sudah jauh berbeda dengan 
masa kini. Dua puluh lima tahun dari sekarang, teknologi 
pasti sudah jauh lebih maju, mungkin sekaligus asing. Di 
zaman itu, anak-anak yang baru dilahirkan di masa kini, 
bahkan yang belum dilahirkan, akan menjadi penguasanya. 
Apakah generasi baru Indonesia itu akan mampu bertahan?
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Buku ini hadir mungkin bukan untuk menjadi pedoman 
dari situasi yang berubah cepat. Dia sekadar ikhtiar untuk 
menjadi pembuka cakrawala dan menawarkan perspektif. 
Apa saja persiapan yang perlu kita lakukan agar generasi 
penerus kelak mampu mengikuti perubahan zaman. 

Menyongsong 100 tahun Indonesia merdeka itu pula 
yang membuat buku ini menggunakan judul dengan dua 
kata nostalgia: Menoedjoe dan Koentji. Sengaja dalam ejaan 
lama sebagaimana romantika di masa perjuangan. Ketika 
para pahlawan dan founding fathers ikhlas mencurahkan 
pikiran, tenaga bahkan darah dan nyawa untuk membawa 
bangsa menuju kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan 
bersama.

Untuk menyusun buku ini, tim penulis melakukan 
reportase, riset dan mewawancarai sejumlah narasumber. 
Kami menelusuri sejumlah situs, semacam kilas balik 
untuk memperoleh ruh dari jejak peradaban maju bangsa 
Indonesia di masa lalu. 

Ziarah sejarah itu dimulai dari Cirebon, Jawa Barat, 
untuk mengunjungi Keraton Kasepuhan dan Kanoman, 
Makam Sunan Gunung Jati, wali penyebar agama yang 
menjadi pendiri Kerajaan Cirebon Islam, dan Gua Sunyaragi 
yang dulu merupakan tempat pemandian putra-putri raja.

Setelah itu kami ke Magelang, Jawa Tengah, untuk 
menengok Candi Borobudur, tempat ibadah agama Buddha 
terbesar di Nusantara peninggalan Kerajaan Mataram 
dari abad ke-8, yang kini menjadi tempat wisata. Kami 
mempelajari betapa di masa itu nenek moyang kita sudah 
mampu membuat bangunan megah dari batu. Mereka hidup 
rukun penuh toleransi meski ada perbedaan agama dan 
keyakinan.
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Kami juga mengunjungi situs Liyangan di kaki Gunung 
Sindoro, Temanggung, Jawa Tengah. Situs itu peninggalan 
kerajaan kuno yang masih misterius. Diduga dia sudah 
ada pada abad ke-3, jadi lebih tua dari Kerajaan Kutai di 
Kalimantan Timur yang dianggap sebagai kerajaan Hindu 
tertua di Nusantara.

Perjalanan berikutnya menuju Yogyakarta dan Surakarta. 
Kami menengok keraton raja dan menziarahi makam para 
raja Mataram Islam di Kotagede. Suara musik melantunkan 
lagu pop terdengar keras dari speaker milik pengunjung di 
luar kompleks makam. Tapi di saat yang sama, di dalam 
kompleks pekuburan, kita merasakan suasana berbeda. Kita 
seperti terlempar ke dimensi lain dengan suasana hening, 
asap dupa dan pemandangan beberapa pengunjung yang 
bermeditasi sambil mendaraskan doa dengan khusyuk.

 Berikutnya kami mengujungi situs peninggalan 
Kerajaan Majapahit di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. 
Sisa-sisa candi, taman air dan gerbang kota terbuat dari 
bata merah berukir flora dan fauna bertebaran di berbagai 
tempat. Di bawah pimpinan Raja Hayam Wuruk dan 
Mahapatih Gajah Mada, kerajaan ini tercatat memiliki 
pengaruh hampir ke seluruh nusantara, bahkan sampai ke 
negara tetangga seperti Malaysia dan Filipina.

Sekembali dari reportase berupa ziarah sejarah itu, di 
Jakarta kami berdiskusi dengan sejumlah ahli pendidikan, 
kesehatan dan teknologi informasi. Kami juga membaca 
setumpuk dokumen, kertas maupun digital. Dari masa 
lalu, kami merasa seperti terlontar ke masa depan dengan 
gambaran tentang perkembangan kecerdasan buatan, robot, 
machine learning, internet of things dan augmented reality. 
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Semua itu komponen Revolusi Industri 4.0 yang 
mengubah secara fundamental kehidupan umat manusia. 
Sebuah disrupsi yang merupakan keniscayaan dan membuat 
kita harus melakukan penyesuaian di segala bidang. Betapa 
di era itu kualitas sumber daya manusia yang unggul 
menjadi kebutuhan mutlak agar kita bisa bersaing di 
percaturan global.

Dalam menyusun buku ini kami berterimakasih atas 
sejumlah masukan dari Berlian Helmy, Direktur Pengkajian 
Ideologi dan Politik Lemhannas, sebagai ketua tim 
penyusunan buku. Pasokan data dan informasi berlimpah 
dan kaya gizi dari duet Cecilia Lucretia Sumarlin dan Liana 
Dewiyanti juga memudahkan kami membuat kerangka dan 
alur tulisan. 

Dengan bahasa yang sengaja dibuat sederhana dan 
dilengkapi infografik, buku ini diharapkan menjadi bacaan 
yang mudah dicerna oleh para pemangku kepentingan. 
Terutama di lingkungan Lemhannas dan instansi pemerintah 
lain, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan yang 
vital buat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 
Harapan serupa tertuju kepada para pembaca awam dan 
generasi muda: semoga mereka mudah memahami isi buku 
ini. 
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Matahari mulai naik ke atas kepala di Pendopo Agung 
Trowulan di Mojokerto, Jawa Timur. Tak begitu jauh 

dari pendopo itu ada beberapa obyek peninggalan Kerajaan 
Majapahit yang bisa dilihat sambil menuju ke Desa Kumitir 
yang masuk Kecamatan Jatirejo, Mojokerto. Tahun 2019 
lalu, para arkeolog baru saja menemukan tembok dari bahan 
bata merah kuno selebar lebih dari satu meter di desa itu.  

Di satu kampung di seperempat perjalanan, terlihat lapak 
pembuat bata merah alias linggan agak jauh dari rumah-
rumah penduduk. Sekilas tak ada yang istimewa di tempat 
itu. Tapi setelah berjalan beberapa meter, di depan mata 
terhampar pemandangan menakjubkan: puluhan, bahkan 
mungkin lebih dari seratus, sumur kecil terbuat dari bata 
merah atau gentong tanah liat bertebaran di sana. Sumur 
kecil ini biasa disebut jobong. 

Biasanya di kawasan Trowulan, di satu lokasi hanya 
ditemukan beberapa jobong saja. Sesuai fungsinya untuk 
persediaan air minum, memasak atau untuk keperluan 
upacara suci. Temuan puluhan bahkan lebih dari seratus 
jobong yang letaknya saling berdekatan di satu lokasi 
memantik spekulasi. Apakah di sana dulu pernah berdiri 
semacam industri? Pabrik jamu, mungkin? Atau asrama para 
calon biku dan bikuni agama Budha yang membutuhkan 
sumur dalam jumlah besar? Pertanyaan itu belum terjawab 
sampai sekarang.

BAB 1 
PENDAHULUAN

Peradaban Besar dan Masa Lalu Yang Gemilang 
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 Dari lokasi kampung jobong itu, perjalanan berlanjut 
melewati kampung lain. Di sana, di sebuah kebun milik 
warga, terdapat reruntuhan bekas candi. Candi yang antara 
lain berupa arca di tempat ini terbuat dari batu andesit. 
Situs bekas candi itu sayangnya belum diekskavasi dan 
dieksplorasi lebih jauh untuk diketahui hal ihwalnya.

 Persinggahan berikutnya berturut-turut adalah 
Gapura Bajang Ratu, Kolam Segaran dan Petirtaan Jalagiri. 
Gapura Bajang Ratu disebut dalam Kitab Negara Kertagama 
karangan Mpu Prapanca. Gapura terbesar peninggalan 
Majapahit ini dihiasi bermacam relief dan ornamen antara 
lain kepala kala diapit singa, naga berkaki, dan kepala 
garuda. Relief-relief ini dipercaya menjadi pelindung dan 
penolak bala. 

Teknologi pengairan Majapahit yang terbilang maju 
pada zamannya masih bisa dilihat di Kolam Segaran dan 
Petirtaan Jalagiri. Kolam Segaran yang dikelilingi bata 
merah setebal hampir satu setengah meter merupakan kolam 
penampungan air untuk menghadapi musim kemarau. 
Terdapat saluran masuk air dari arah hulu dan saluran 
pembuangan air ke persawahan penduduk. 

Sampai sekarang, di tengah sawah dan kebun tebu milik 
warga, sisa-sisa sistem drainase kuno Majapahit itu masih 
bisa ditemukan. Saluran air ini memiliki percabangan 
beraneka. Ada yang bercabang dua atau tiga seperti pipa 
paralon besar di masa sekarang.

Adapun Petirtaan Jalagiri diduga selain untuk 
menampung air juga jadi tempat pemandian keluarga raja 
sekaligus lokasi pemujaan. Sistem saluran air di petirtaan 
ini menggunakan teknik hidrolik alami yang sungguh 
mengagumkan sehingga air bisa mengalir ke tempat yang 
lebih tinggi dan memancur. Seandainya bisa dihidupkan 
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kembali tentu akan sangat indah. Sayangnya secara salah 
kaprah petirtaan ini sekarang disebut Candi Tikus karena 
tadinya terpendam dan waktu digali banyak tikus yang 
bersarang di dalamnya berlarian ke luar. 

Ketika tiba di Desa Kumitir, matahari benar-benar 
sudah di atas kepala. Panasnya terasa menyengat kulit. 
Selama setahun ini, para arkeolog gabungan dari Direktorat 
Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman (PCPM) 
Kemendikbud dan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) 
Jawa Timur telah berhasil mengekskavasi tembok kuno 
tebal yang ditemukan terpisah di bagian barat dan timur 
desa itu. Membujur dari utara ke selatan, masing-masing 
tembok itu panjangnya mencapai sekitar 100 meter. Lebar 
tembok sekitar 140 sentimeter dan tingginya sekitar 120 
sentimeter.  

Situs di Desa Kumitir
Gambar : 1.1
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Tembok itu tersusun dari bata merah kuno, serupa 
dengan bahan bangunan di situs peninggalan Majapahit lain 
di Trowulan. Arkeolog menduga tembok tebal itu adalah 
teknologi kuno berupa talud untuk mencegah luapan banjir 
dan lahar dingin letusan Gunung Welirang dan Anjasmoro 
yang melalui Sungai Brangkal. 

Talud kuno itu diduga juga mengelilingi sebuah 
bangunan suci, antara lain berupa candi. Hal itu diperkuat 
temuan berupa antefiks dan batuan candi sekitar 20 meter 
di sebelah barat talud. Antefiks merupakan unsur bangunan 
yang berfungsi sebagai hiasan bagian luar candi.

Banyak ditemukannya peninggalan Majapahit di 
Trowulan meyakinkan bahwa kerajaan besar di Nusantara 
itu pernah beribukota di sana. Trowulan seakan berdiri 
di atas Majapahit yang terpendam. Seandainya seluruh 

Talud di Desa Kumitir
Gambar : 1.2
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permukaan Trowulan dikupas, mungkin akan ditemukan 
lebih banyak lagi bangunan dan benda-benda peninggalan 
Majapahit.

Berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1500, menurut Kitab 
Negara Kertagama, Majapahit memiliki pengaruh luas yang 
mencakup hampir seluruh Kepulauan Nusantara saat ini 
ditambah Singapura, Semenanjung Malaya dan sebagian 
Filipina. Kapal dagang kerajaan yang berpusat di Jawa 
Timur ini berlayar sampai ke Negeri Tiongkok, Champa 
(sekarang Vietnam), India dan Jepang. 

Didirikan oleh Raden Wijaya Kertarajasa Jayawardhana 
dari reruntuhan Kerajaan Singasari, Majapahit mencapai 
kejayaan di masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk yang 
dibantu Mahapatih Gajah Mada. Rakyatnya hidup makmur 
dan sejahtera. Hasil bumi yang melimpah ruah dari daerah 
pedalaman yang subur diangkut dengan kapal untuk 
diperdagangkan melalui jalur darat, sungai dan laut. Ketika 
itu perdagangan di sekitar perairan Nusantara telah dikuasai 
para saudagar Jawa dari Majapahit. Mereka membina 
hubungan perdagangan dengan daerah-daerah di luar Jawa 
seperti Ternate, Ambon, Banjarmasin, Malaka, dan Filipina.

Kapal-kapal kayu Majapahit yang disebut jung itu 
berukuran lebih besar dan kokoh dari kapal-kapal Belanda, 
Spanyol dan Portugis. Dindingnya terbuat dari empat lapis 
kayu jati sehingga peluru meriam tak mampu menembusnya. 
Kapal itu begitu besar sehingga bisa menampung seribu 
penumpang. Kelemahannya, kapal itu bergerak lamban. 
Kalah cepat dan gesit dibanding kapal-kapal Portugis, 
Spanyol dan Belanda. Sejarawan Dennys Lombard dalam 
buku Nusajawa: Jaringan Asia (2004) menyebut kapal-
kapal raksasa itu banyak diceritakan oleh penjelajah Eropa 
yang berlayar di perairan “kun-lun” atau Laut Selatan. 
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Teknologi mumpuni untuk membuat kapal layar kayu 
yang kuat mengarungi samudra bahkan sudah dimiliki 
para pelaut Jawa sejak ratusan tahun sebelum Majapahit. 
Penampakan kapal itu misalnya muncul pada relief di Candi 
Borobudur, yang dibangun pada sekitar tahun 800 Masehi, 
yang memperlihatkan sebuah kapal bercadik dengan layar 
ganda.

Para pelaut Jawa dan suku-suku di Kepulauan 
Nusantara lainnya di masa lalu sudah terbiasa berlayar ke 
berbagai negeri yang jauh. Tapi mereka selalu kembali ke 
tempat asalnya. Mereka tidak datang ke satu tempat untuk 
menguasai dan menjajah. Mereka hanya menjadi pedagang 
atau perantara pertukaran komoditas jarak jauh. Lewat 
mereka, jejaring untuk menjamin ketersediaan barang dan 
jasa pun tercipta. 

Jejaring itu melibatkan banyak pihak dan bersifat 
partisipatoris. Hal itu memunculkan peradaban kepulauan 
yang bukan semata-mata berfokus kepada laut tapi 
memberi keseimbangan antara daratan dan lautan. Itulah 
sebabnya Bangsa Nusantara sejak dulu menyebut tempat 
hidupnya sebagai tanah air. “Bukan father land dan mother 
land, karena tanah dan air adalah kesatuan yang tak bisa 
dipisahkan,” kata Daud Aris Tanudirjo, arkeolog dari 
Universitas Gajah Mada.

Di masa Majapahit, beberapa pelabuhan di daerah 
pesisir Jawa menjadi tempat pengumpulan barang-barang 
hasil bumi, khususnya rempah-rempah asal Maluku. Hasil 
bumi itu kemudian dibawa untuk dijual kepada saudagar-
saudagar asing di Pelabuhan Malaka. Kota-kota pelabuhan 
seperti Surabaya, Tuban, Gresik, Pasuruan dan Jepara 
ramai dikunjungi pedagang dari Nusantara, Tiongkok dan 
Arab. Pada abad ke-16 mulai berdatangan pula pedagang 
dari Eropa.
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Di puncak kejayaannya, Majapahit berhasil menyatukan 
kerajaan-kerajaan lain di Nusantara dan Asia Tenggara 
untuk menghadapi persaingan dalam perdagangan dan 
politik global. Mereka menjalin kerjasama regional untuk 
kepentingan bersama dalam hubungan persahabatan yang 
setara dan perdagangan yang saling menguntungkan. 
“Pendapat bahwa Majapahit menjajah kerajaan-kerajaan 
di Nusantara perlu diluruskan. Yang lebih tepat, Majapahit 
menjalin kerjasama dengan kerajaan-kerajaan itu,” ujar 
arkeolog dan ahli Majapahit dari Universitas Indonesia 
Hasan Djafar dalam sebuah diskusi.

Rakyat kerajaan agraris-maritim itu juga memeluk 
agama yang berbeda-beda --ada yang menganut Hindu, 
Buddha maupun kepercayaan asli nenek moyang. 
Beraneka pula suku dan bahasanya. Tapi mereka hidup 
rukun dan damai. Mereka mengamalkan semboyan Mitreka 
Satata yang berarti persaudaraan yang satu dengan dasar 
persamaan derajat.

Penjelajah Portugis Tomi Pires mengakui luasnya 
pengaruh Majapahit ke hampir seluruh Nusantara di awal 
abad ke-15. “Di masa itu negeri Jawa sangat berkuasa 
karena kekuatan dan kekayaan yang dimilikinya,” ujar 
Tomi Pires dalam catatan perjalanannya, Suma Oriental. 
“Juga karena kerajaan ini melakukan pelayaran ke berbagai 
tempat yang jauh.” Pada abad ke-15 misalnya tercatat 
ada sekitar sembilan pelayaran dari Okinawa, Jepang, 
ke Majapahit. Sebaliknya ada lima kapal berlayar dari 
Majapahit ke Okinawa.

Warisan seni bangunan Majapahit masih bertahan 
sampai ke era Kerajaan Cirebon dan Mataram Islam dalam 
bentuk yang berbeda. Di Cirebon, keterkaitan dengan 
Majapahit tercermin dari bangunan berbentuk candi bentar 
dari batu bata merah dengan relief bergambar hewan yang 
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bisa ditemui di mana-mana. Sementara di Mataram Islam 
yang terpecah menjadi Keraton Surakarta dan Yogyakarta, 
seni bangunan warisan Majapahit adalah ornamen kala 
dan patung penjaga alias dwarapala yang bisa dijumpai 
di gerbang makam raja di Kota Gede, serta keraton alias 
istana raja dan adipati. Penggunaan menyan atau dupa 
untuk berdoa yang biasa digunakan di era Majapahit juga 
masih bisa dijumpai hingga kini di makam Sunan Gunung 
Jati Cirebon, makam raja Mataram Islam di Kota Gede dan 
Imogiri.

Selain Majapahit, ada Sriwijaya yang punya sejarah 
tak kalah membanggakan. Berdiri pada tahun 650, 
Sriwijaya merupakan kerajaan bahari di Pulau Sumatera. 
Tapi dengan sistem kedatuan --pemerintahan berdasar 
pengakuan superioritas-- kerajaan ini memiliki pengaruh 
yang membentang sampai ke Kamboja, Thailand Selatan, 
Vietnam, Semenanjung Malaya, Jawa Barat dan sebagian 
Jawa Tengah. Rakyatnya memeluk agama Buddha dari 
berbagai aliran seperti Vajrayana, Mahayana dan Hinayana. 
Sebagian lagi menganut Hindu dan kepercayaan asli nenek 
moyang. Mereka semua hidup rukun, damai dan penuh 
toleransi. 

Di kerajaan ini berdiri lembaga yang dikenal sebagai 
pusat pendidikan bahasa dan sastra Sansekerta terkemuka 
bekerjasama dengan Universitas Nalanda di Bihar, India. 
Para calon mahasiswa Universitas Nalanda dikirim dulu 
ke Sriwijaya untuk belajar selama setahun. Peraih nobel 
ekonomi Amartya Sen pernah memuji kerjasama itu saat 
berceramah di pembukaan Forum Budaya Dunia alias 
World Cultural Forum di Nusa Dua, Bali, pada Oktober 
2013. “Ini adalah salah satu contoh lembaga pendidikan 
berjejaring paling luar biasa di masa lalu,” ujarnya.
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Universitas Nalanda merupakan perguruan tinggi 
lintas Asia. Pendirinya adalah sebuah yayasan Buddha di 
India. Mahasiswanya berdatangan dari India, Indonesia, 
Tiongkok, Korea, Thailand, Jepang dan banyak negara lain. 
Di universitas ini mereka tak hanya mempelajari agama 
Buddha tapi juga ilmu linguistik, seni, budaya, astronomi, 
kedokteran dan kesehatan masyarakat.

Lulusan universitas ini antara lain adalah Raja Ashoka 
dan Atisha Dipankara Sri Jnana, pendiri agama Buddha di 
Tibet. I-Tsing atau Yi Jing, seorang biksu Tiongkok yang 
pernah datang ke Sriwijaya mencatat dalam bukunya 
Mulasarvativadaejasatakarman bahwa di kota Shili Foshi 
(Sriwijaya) yang berbenteng ada ribuan biksu Budha. Hati 
mereka bertekad untuk belajar dan menjalankan tindakan 
bajik. Kota berbenteng yang dimaksud kemungkinan besar 
merujuk pada kawasan Candi Muara Jambi. I-Tsing atau Yi 
Jing juga dikenal sebagai orang pertama yang menyusun 
studi komparatif pengobatan Tiongkok dan India.

Amartya Sen menceritakan kisah itu untuk 
menunjukkan pentingnya mempelajari cara kerjasama 
masyarakat internasional di masa lalu. “Interaksi seperti 
ini sangat penting agar dunia bisa tetap damai,” ujarnya. 
Dia berkeyakinan, ekonomi hanya bisa berkembang jika 
perdamaian terpelihara.

Hampir bersamaan dengan berdirinya Kerajaan 
Majapahit, di ujung utara Pulau Sumatera juga muncul 
Kerajaan Samudera Pasai. Didirikan oleh Sultan Malik as-
Saleh sekitar tahun 1267, keberadaan kerajaan ini tercantum 
dalam catatan perjalanan Tomi Pires dari Portugis, Ma Huan 
dari Tiongkok, Abu Abdullah Ibnu Batuthah dari Maroko 
dan Marcopolo dari Italia. Di kerajaan ini agama Islam 
pertama kali masuk ke Nusantara dan dianut oleh sebagian 
besar rakyat dan penguasanya. Kendati penganut agama 
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Hindu, Buddha dan kepercayaan nenek moyang juga masih 
ada di sana.

Dalam kitab  Rihlah ila I-Masyriq  alias  Pengembaraaan 
ke Timur, Ibnu Bathutah yang singgah pada 1345 dan 
tinggal selama dua pekan di Pasai menyebut pemeluk 
islam di kerajaan ini bermazhab Syafii. Kotanya berpagar 
kayu yang berjarak beberapa kilometer dari pelabuhan. Di 
kawasan inti kerajaan terdapat masjid dan pasar serta dilalui 
sungai yang bermuara ke laut. 

Ibnu Bathutah menyebut, tidak seperti di negeri arab, 
para perempuan di kerajaan ini hidup bercampur dengan 
laki-laki di tempat umum tapi mereka sama-sama berlaku 
sopan. Perempuan bahkan pernah menjadi sultanah 
alias ratu di kerajaan ini. Masa pemerintahan Sultanah 
Nahrasiyah pada 1406 itu dikenal sebagai salah satu era 
kejayaan Kerajaan Samudera Pasai.

Armada pelaut Cheng Ho dari Tiongkok yang berjumlah 
208 kapal pernah mengunjungi Samudera Pasai pada tahun 
1405, 1408 dan 1412. Catatan perjalanan yang ditulis 
oleh pembantu Cheng Ho yaitu Ma Huan dan Fei Xin 
menyebut kerajaan yang terletak di Aceh Utara sekarang 
itu wilayahnya berbatasan dengan pegunungan tinggi di 
selatan dan barat. 

Ma Huan menambahkan bahwa muara sungainya besar 
dan ombaknya bergelora sehingga mudah mengakibatkan 
kapal terbalik. Penamaan Lhokseumawe yang bisa berarti 
teluk yang airnya berputar-putar kemungkinan ada 
hubungannya dengan deskripsi Ma Huan itu. Dalam lawatan 
itu, Cheng Ho menyampaikan hadiah dari Kaisar Tiongkok 
kepada Sultan Pasai sebuah lonceng yang kemudian disebut 
Cakra Donya. 
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Pasai merupakan kota dagang yang mengandalkan lada 
dan kapur barus sebagai komoditas utama. Seratus kati lada 
harganya ketika itu sama dengan perak satu tahil. Mata 
uang yang digunakan di kerajaan ini adalah koin emas 
yang disebut deureuham (dirham). Dia dibuat dari 70% 
emas murni dengan berat 0,6 gram, diameter 10 milimeter 
dan mutu 17 karat. Penduduk Pasai sudah menanam padi 
di ladang yang dipanen dua kali setahun. Mereka juga 
memelihara sapi yang diambil susunya untuk membuat 
keju.

Kepulauan Nusantara sejak dulu dikenal sebagai 
penghasil rempah-rempah yang sangat berharga di bumi 
belahan Barat. Cengkeh, pala, lada, dan kayu manis 
bermanfaat untuk mengawetkan makanan dan bahan 
pembuat obat-obatan. Rempah-rempah juga banyak dipakai 
untuk peribadatan. 

Orang Romawi Kuno memiliki kebiasaan setiap pagi 
memberikan sesaji wewangian dan rangkaian bunga kepada 
Dewa Lares dan Penates yang menjaga perapian di rumah 
mereka. Mirip tradisi di Bali saat ini. Dewa utama orang 
Phoenician adalah Vaal-Ammon yang terjemahannya: 
Pemilik Altar Wangi. Wewangian itu diduga adalah kapur 
barus dan cengkeh yang berasal dari Nusantara.

Pada abad pertengahan, ekstrak cengkeh dan kayu 
manis digunakan untuk mengurangi rasa sakit penderita 
pes. Biarawan Fransiskan Roger Bacon (1220-1290) 
menyarankan campuran yang terdiri dari ular tedung yang 
digiling dan dikeringkan, cengkeh, pala dan bunga pala 
sebagai ramuan anti-tua. 

Salah satu bait puisi Irlandia dari abad ke-13 berjudul 
The Land of Cockayne antara lain menyebut: “…ke dalam 
mulut orang-orang dengan sendirinya beterbangan burung 
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kutilang yang sudah dimasak, yang ditaburi dengan 
cengkeh dan kayu manis.” Rempah-rempah itu berharga 
mahal dan mulanya hanya dikonsumsi kaum bangsawan. 
Baru belakangan para saudagar kaya di Eropa juga bisa 
menikmatinya. Dari manakah semua wewangian dan 
rempah-rempah itu berasal?

Sebelum Tiongkok mengembangkan jalur sutra, bangsa 
Nusantara dipercaya sudah membangun jalur rempah. Ahli 
geografi dan astronom asal Yunani, Claudius Ptolemeus, 
yang hidup pada 90-168, menulis bahwa pada masa 
hidupnya kamper alias kapur barus sudah diperdagangkan 
di Eropa dan Timur Tengah. Kamper ini berasal dari daerah 
Barus di Sumatera Utara.

Hampir dua ribu tahun sebelumnya, pada 1700 SM, 
cengkeh sudah ditemukan di Terqa, Eufrat Tengah. Cengkeh 
diperkirakan menjadi salah satu campuran yang digunakan 
untuk mengawetkan mayat alias mumifikasi para raja Mesir 
kuno. Padahal cengkeh hanya tumbuh di daerah tropis, pada 
saat itu terutama di Kepulauan Maluku.

Robert Dick-Read dalam bukunya Penjelajah Bahari: 
Pengaruh Peradaban Nusantara di Afrika meyakini bahwa 
para pelaut dari Nusantara telah melintasi sepertiga bola 
dunia. Mereka diperkirakan telah menjejakkan kaki di 
benua Afrika melalui Madagaskar sejak awal masehi. Para 
pelaut Nusantara itu telah mengarungi samudra dunia lebih 
dari 1.500 tahun lalu, mendahului Cheng Ho dan Columbus. 
Di masa itu, kapal-kapal mereka sudah terlibat dalam 
perdagangan di daerah Laut Tengah alias Mediterania.

Ketika Tiongkok mengembangkan jalur sutra, pelaut 
Nusantara yang lebih berpengalaman di lautan tetap 
berperan dengan mengangkut komoditas rempah. Arkeolog 
Hasan Muarif Ambary menegaskan bahwa jalur sutra 
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melalui laut sangat tergantung pada peran pelaut-pelaut 
Nusantara. Indonesia menjadi salah satu pusat perdagangan 
yang penting di era jalur sutra karena kepulauan ini adalah 
sumber rempah-rempah yang menjadi komoditas utama 
dalam perdagangan internasional. Jadi jalur rempah yang 
usianya lebih tua tetap bertahan di era jalur sutra yang 
dikembangkan belakangan oleh Tiongkok.

Warisan kegemilangan masa lalu bangsa Indonesia 
lainnya bukan berupa kekuatan politik atau dominasi 
perdagangan. Kali ini warisan yang wajib disebut itu berupa 
karya sastra dari Kerajaan Luwu kuno dengan tradisi Bugis 
yaitu I La Galigo. Epos ini mulai dikenal dunia setelah 
ditulis pada abad ke-15. Tapi sebagai tradisi lisan, usianya 
jauh lebih tua. Dia diperkirakan lahir di abad-abad pertama 
masehi. Epos berbentuk puisi yang terdiri dari 300 ribu larik 
ini merupakan yang terpanjang di dunia. Lebih panjang dari 
Mahabharata yang terdiri atas 150 ribu-200 ribu baris atau 
Iliad dan Odyssey yang hanya terdiri dari 16 ribu baris.

Sebagai tradisi lisan, I La Galigo dikenal oleh hampir 
semua etnik di Sulawesi, bahkan sampai ke sebagian 
Kalimantan dan Semenanjung Melayu. Sedangkan sebagai 
tradisi tulis hanya dilakukan oleh masyarakat Bugis 
menggunakan bahasa Bugis kuno. I La Galigo memiliki 
konvensi bahasa, sastra, metrum dan alur. Misalnya satu 
bait pasti terdiri dari lima baris dan nama tokohnya pasti 
terdiri dari lima suku kata: Sawerigading, I La Galigo, I We 
Cudaiq dan seterusnya.

Bagian utama dari I La Galigo tak lain adalah kehidupan 
Sawerigading. Cerita cucu Batara Guru ini sedemikian 
memikat sehingga rakyat Sulawesi Selatan menganggap 
sosok ini nyata. Sawerigading digambarkan sebagai seorang 
pahlawan dan kapten kapal yang perkasa. Dia pernah 
mengunjungi tempat-tempat seperti Taranate (Ternate di 
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Maluku), Gima (diduga Bima atau Sumbawa), Jawa Rilau’ 
dan Jawa Ritengnga (Jawa Timur dan Jawa Tengah), Sunra 
Rilau dan Sunra Riaja (kemungkinan Sunda Timur dan 
Sunda Barat), Melaka dan Tiongkok. Ia juga dikisahkan 
melawat ke surga dan alam gaib. 

Pengikut Sawerigading terdiri dari saudara angkat dari 
pelbagai rantau. Rombongannya selalu didahului oleh 
kehadiran tamu-tamu yang aneh seperti orang bunian, orang 
berkulit hitam atau orang yang dadanya berbulu.

Jauh sebelum periode sejarah yang tercatat, bangsa 
Nusantara bahkan dipercaya pernah memiliki peradaban 
besar dan maju yaitu di masa Sundaland. Periode ini 
diperkirakan terjadi di masa purba, belasan ribu tahun yang 
silam. Sundaland atau Paparan Sunda merupakan dataran 
rendah yang luas berbentuk semenanjung besar dari benua 
Asia yang menjorok ke Samudra Pasifik dan Samudra 
Atlantik yang ketika itu masih bersatu dan bernama 
Samudra Orientale. Dataran luas itu menyatukan apa yang 
sekarang menjadi Pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan.

Paparan Sunda atau Sundaland ini tak lain adalah Benua 
Atlantis yang hilang yang disebut Plato dalam bukunya 
Timaeus and Critias sekitar 2.500 tahun silam. Setidaknya 
begitulah keyakinan Prof Aryso Santos dari Brasil yang 
menulis buku The Lost Continent Finally Found dan 
Prof Stephen Oppenheimer dari Universitas Oxford yang 
menulis buku Eden in The East. 

Dataran rendah Sundaland itu konon terindah di dunia 
dan tak ada yang mengalahkan kesuburannya. Di tengah 
dataran rendah yang luas itu berjajar puluhan gunung berapi 
aktif. Dari pegunungan itu mengalir sungai-sungai yang 
meliuk-liuk alias aluvial dan masuk ke ibukota Kerajaan 
Atlantis yang metropolis dan berdiri di tengah dataran 
rendah itu.
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Plato adalah filsuf dan ilmuwan besar yang hidup di 
tahun 424-347 SM. Dia merupakan murid Socrates yang 
juga dikenal sebagai filsuf besar Yunani. Dalam Timaeus 
dan Critias, Plato tak membicarakan tentang kehidupan 
bangsa Yunani di masanya melainkan bangsa Yunani kuno 
yang hidup sekitar 11.600 tahun sebelumnya. 

Kisah itu diperolehnya dari naskah milik Solon, seorang 
legislator Yunani yang bijak hidup 150 tahun sebelum 
Plato. Solon memperoleh naskah itu dari pendeta tinggi 
di kota Sais di Mesir ketika berkunjung ke sana. Naskah 
berbahasa kuno itu diterjemahkan ke bahasa Mesir saat itu. 
Solon kemudian menterjemahkan lagi dari bahasa Mesir 
ke bahasa Yunani. Naskah terjemahan Solon itu jatuh ke 
tangan Critias, kakek Plato, dan dipelajari oleh Plato sejak 
dia kecil.  

Naskah itu sebetulnya mengisahkan kepahlawanan 
bangsa Yunani kuno yang memenangkan pertempuran 
melawan serbuan bangsa Atlantis. Banyak wilayah di Eropa 
dan Afrika kuno sudah jatuh ke tangan bangsa Atlantis. Tapi 
gabungan bangsa Yunani yang dipimpin oleh Athena tetap 
gigih melawan dan akhirnya menang dan membebaskan 
wilayah-wilayah yang tadinya sudah jatuh ke tangan bangsa 
Atlantis, termasuk wilayah Mesir.

Raja Atlantis dan pasukan tempur maritimnya di masa 
kuno itu datang melintasi Samudra Atlantik. Padahal di 
masa Plato hidup saja, bangsa Yunani tak bisa mengarungi 
samudra itu. Jadi bangsa Atlantis itu memiliki peradaban 
dan teknologi yang sangat maju.

Rakyat Atlantis disebut mendiami tanah yang sangat 
subur, terbaik di dunia, yang menghasilkan buah-buahan 
yang berlimpah dan beraneka ragam. Salah satunya buah 
yang kulit luarnya keras,  bisa diminum airnya, dapat 
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dimakan dagingnya dan dimanfaatkan minyaknya alias 
buah kelapa.

Tanah pertanian di Atlantis selalu berkecukupan air di 
musim hujan dan memanfaatkan kanal-kanal irigasi dari 
air sungai di musim kemarau. Sehingga tanaman pertanian 
bisa dipanen setahun dua kali. Pohon-pohon besar di hutan 
menghasilkan bermacam kayu untuk mebel dan bahan 
bangunan. 

Warga Atlantis juga pandai membuat wewangian yang 
berasal dari akar, tanaman herbal, berbagai jenis kayu dan 
hasil penyulingan buah-buahan dan bunga-bungaan. Fauna 
di Atlantis juga sangat kaya ragam dan jumlahnya. Ada 
gajah, kuda, lumba-lumba dan sebagainya. 

Tanah Atlantis sangat kaya dengan sumber daya mineral. 
Ada batuan beraneka jenis dan warna yang digunakan untuk 
membangun gedung, istana dan kuil-kuil. Ada pula sumber 
air panas dan air dingin yang dibuat menjadi pancuran 
di dalam gedung sebagai tempat pemandian umum dan 
bersantai. 

Peradaban Atlantis digambarkan sangat maju. Mereka 
mampu membangun kota yang megah dengan istana, kuil, 
pelabuhan dan rumah yang indah. Bangsa Atlantis juga 
ahli membuat kanal untuk pertanian maupun transportasi. 
Di atas kanal-kanal itu dibangun jembatan-jembatan yang 
kokoh di seantero kota.

Dataran Atlantis seperti diceritakan Plato itu 
menunjukkan ciri-ciri alam tropis yang sangat subur. 
Kekayaan alamnya luar biasa. Di masa jayanya, penduduk 
Atlantis sangat patuh pada aturan, taat beribadat, menjunjung 
tinggi budi pekerti luhur, dan tidak terlena oleh duniawi 
meski berlimpah harta dan emas permata. 
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Namun akhirnya mereka lupa diri. Berambisi untuk 
menaklukkan siapa saja di seluruh dunia. Di situlah titik 
nadir peradaban maju itu. Tak lama setelah kalah perang 
dari Yunani purba, negeri Atlantis musnah oleh bencana 
alam maha dahsyat. Rentetan hujan lebat, banjir dan gempa 
yang diikuti tsunami menenggelamkan ibukota dan pusat 
peradabannya. Manusia cerdas dan teknologi maju yang 
pernah ada di sana juga lenyap tak berbekas.

Peninggalan lain yang tak kalah membanggakan 
adalah gua-gua prasejarah yang berada di berbagai 
daerah di Indonesia. Di dinding gua itu terdapat lukisan 
beraneka hewan, telapak tangan dan figur manusia. Yang 
menakjubkan, setelah diteliti secara ilmiah, usia lukisan 
yang terdapat di dinding gua-gua prasejarah itu lebih tua 
ketimbang lukisan serupa yang terdapat di dinding gua 
prasejarah di Prancis dan Spanyol.

Selama ini orang tahu lukisan menakjubkan seperti itu 
hanya ada di Gua Pont d’Arc atau Grotte Chauvet di Prancis 
Selatan dan Gua Altamira di Spanyol. Lukisan aneka hewan 
di Gua Grotte Chauvet yang disebut sebagai “Kapel Sistine 
Prasejarah” diperkirakan berusia 36.000 tahun. Sedangkan 
lukisan berbagai binatang di Gua Altamira ditaksir berusia 
22.000 tahun.

Pada 2017 lalu, tim peneliti dari Pusat Penelitian 
Arkeologi Nasional Nasional dan Universitas Griffith 
Australia menemukan lukisan purba di gua prasejarah di 
bukit karst pedesaan Maros, Sulawesi Selatan. Lukisan itu 
memperlihatkan seekor anoa sedang diburu sekelompok 
manusia setengah hewan dengan tombak dan tali. Lukisan 
lain bergambar babi. 

Tim peneliti menganalisa bebatuan pada dinding gua. 
Uranium pada mineral perlahan berubah menjadi thorium, 
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sehingga tim peneliti mengukur kadar isotop pada elemen-
elemen ini. Mereka menemukan bebatuan pada lukisan babi 
mulai membentuk sedikitnya 43.900 tahun lalu. Adapun 
bebatuan pada anoa setidaknya berumur 40.900 tahun.

Sebelumnya lukisan gua purba juga ditemukan di 
area Karst Sangkulirang Mangkalihat, Kalimantan Timur. 
Lukisan sejumlah binatang yang antara lain mirip banteng, 
cap tangan, aneka tanda, simbol abstrak dan figur manusia 
itu diperkirakan berusia 40.000 tahun. Ada juga yang 
berusia 51.800 tahun. Jadi manusia dari berbagai generasi 
selama 12.000 tahun tinggal di sana dan melukis dinding 
gua.

Lukisan purba semacam itu juga bisa ditemui di gua-gua 
prasejarah di Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua. Hal 
itu menunjukkan usia peradaban manusia di nusantara sama 
atau tak kalah tuanya dibanding umur peradaban manusia 
di belahan dunia lain. 

Mengenal masa silam dan memahami sejarah merupakan 
modal untuk memupuk kebanggaan dan membentuk 
identitas nasional. Apalagi bila sejarah itu gemilang dan 
membanggakan. Menjadi bukti bahwa nenek moyang kita 
sejak dahulu kala sudah berperadaban tinggi. Semua itu 
merupakan bahan yang tak ternilai dan tak pernah habis 
untuk membangun karakter bangsa. Terutama karena 
sebuah bangsa dianggap suatu kelompok manusia yang 
memiliki identitas bersama, dan mempunyai kesamaan 
bahasa, ideologi, budaya, sejarah dan tujuan yang sama. 

Tak salah bila Ernest Renan, sejarawan dan filsuf 
terkenal Prancis, menyebut suatu bangsa terbentuk karena 
aspek historis yaitu kemuliaan atau kejayaan bersama di 
masa lampau. Selain itu juga karena keinginan sukarela 
untuk hidup bersama di masa kini. Sumpah Pemuda 28 
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Oktober 1928 yang merupakan langkah penting dalam 
proses menciptakan Indonesia adalah contoh kesukarelaan 
para pemuda untuk menjunjung persatuan dalam hal bangsa, 
tanah air dan bahasa, di tengah segala perbedaan yang ada. 
Tidak ada yang memaksa mereka untuk mengucapkan 
sumpah itu. Mereka tidak bersumpah di bawah todongan 
bedil atau ancaman pedang. 

Tentu kesediaan memberikan pengorbanan juga 
diperlukan dalam membentuk bangsa. Jika suatu bangsa 
bersedia berkorban demi kelangsungan hidupnya maka 
bangsa itu akan bisa tetap bersatu dan bertahan di tengah 
pergolakan zaman.

Karena itu pengenalan sejarah bangsa kepada generasi 
muda menjadi sebuah keharusan. Pelajaran sejarah di 
sekolah berperan penting dalam memberikan arah dan 
inspirasi bagi penyelesaian masalah kebangsaan. Sejarah 
dapat memberikan rujukan nyata dan teladan bagi generasi 
muda dan meningkatkan apresiasi terhadap hasil karya para 
pendahulu. Sejarah juga memberikan perspektif dan ukuran 
untuk menilai perjalanan bangsa.

Pengajaran sejarah kepada generasi muda perlu 
dilakukan dengan cara yang kreatif dan menarik. Dengan 
pendekatan yang obyektif, jauh dari dogma dan doktrin. 
Dialog perlu dikedepankan untuk menemukan relevansi 
sejarah masa lalu, situasi pada masa kini dan tujuan yang 
ingin dicapai bangsa di masa depan. Dengan cara itu sejarah 
dapat menginspirasi tumbuhnya nasionalisme, kebanggaan 
nasional, patriotisme dan kecintaaan kepada tanah air di 
antara generasi muda.

Sebaliknya pengaburan, pemutarbalikan fakta, dan 
propaganda sejarah yang bohong merupakan ancaman 
bagi sebuah bangsa. Generasi muda akan diracuni oleh 
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informasi yang salah tentang sejarah bangsanya sendiri. 
Sebuah propaganda misalnya bahwa sejarah Indonesia itu 
palsu atau bohong akan membuat generasi muda linglung 
dan kehilangan pegangan.

Juri Lina, seorang penulis Swedia, dalam bukunya 
Architect of Deception –The Concealed History of 
Freemasonry yang ditulis pada 2004 sudah mewanti-wanti 
pentingnya arti sejarah bagi sebuah bangsa. Sebaliknya 
ada bahaya mengintai bila suatu bangsa melupakan atau 
tercerabut dari akar sejarahnya. Dia menyebut ada tiga cara 
yang dilakukan pihak luar untuk melemahkan dan menjajah 
suatu negeri. Pertama, kaburkan sejarahnya. Kedua, 
hancurkan bukti-bukti sejarahnya agar tak bisa dibuktikan 
kebenarannya. Ketiga, putuskan hubungan mereka dengan 
leluhurnya dengan mengatakan bahwa leluhurnya itu bodoh 
dan primitif. 
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Big Data dan Disrupsi : Tantangan dan Peluang. 

Sejak dua tahun lalu sebuah toko di Pantai Indah 
Kapuk (PIK) Avenue, Jakarta Utara, beroperasi dengan 
cara tidak biasa. Toko berukuran 150 meter persegi itu, 
seperti supermarket atau departemen store pada umumnya, 
menjual berbagai barang mulai dari pakaian, sepatu, 
peralatan elektronik, makanan ringan dan sebagainya. Yang 
membedakan adalah toko bernama X-Mart itu tak punya 
kasir. Toko itu milik JD.ID, perusahaan ritel asal Tiongkok 
yang selama ini lebih dikenal dengan penjualan barang 
secara online.

Pengunjung yang ingin memasuki toko itu harus punya 
atau mengunduh aplikasi mobile JD.ID. terlebih dahulu di 
telepon selular mereka. Ketika akan masuk toko, mereka 
harus menunjukkan Quick Response alias QR Code yang 
ada di aplikasi. Bila sudah dikenali, barulah pintu toko akan 
terbuka. Di dalam toko, pelanggan bisa memilih sesuka hati 
barang yang akan mereka beli.

Semua barang di toko ini sudah dilengkapi dengan Radio 
Frequency Identification (RFID) yang akan memberitahu 
barang apa saja yang diambil atau dibawa oleh pengunjung. 
Saat proses pembayaran, pengunjung harus memindai 
wajah di mesin facial recognition alias pengenalan wajah. 
Selanjutnya belanjaan pengunjung akan dicharge dari kartu 
kredit yang terhubung di aplikasi JD.ID mereka. 

Toko di PIK Avenue itu merupakan gerai pertama 
toko tanpa kasir milik JD.ID di Indonesia, bahkan Asia 
Tenggara. Sekaligus toko off-line pertama mereka. JD.com 
di Tiongkok, induk JD.ID, merupakan sebuah perusahaan 
yang berupaya semaksimal mungkin menggunakan big 
data untuk membesarkan usaha. Richard Liu, CEO JD.com, 
memiliki visi bahwa perusahaannya suatu hari nanti tidak 
akan lagi menggunakan tenaga manusia.
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Agar lebih unggul ketimbang pesaing, JD.com berencana 
menggunakan big data, teknologi kecerdasan buatan alias 
artificial intelligence, internet of things, dan robot. JD.com 
telah bekerja sama dengan perusahaan kecerdasan buatan 
di Tiongkok untuk melakukan riset usaha ritel. Riset itu 
untuk mempelajari pola belanja pelanggan JD.com baik 
online maupun offline. JD.com juga berencana untuk 
menggunakan blockchain dalam proses pembayaran. Masih 
banyak lagi rencana JD.com untuk menggabungkan semua 
teknologi terbaru agar pelanggan bisa berbelanja dengan 
lebih mudah.

Sebelum JD. ID, perusahaan seperti Alibaba dan 
Amazon telah lebih dulu membuka toko tanpa kasir 
dengan basis teknologi kecerdasan buatan serupa. Alibaba 
memiliki Hema Supermarket di Tiongkok. Sedangkan 
Amazon membuka Amazon Go Store di Amerika. Semua 
menawarkan cara belanja baru yang bersifat futuristis.

Perusahaan besar seperti Netflix dan Procter & Gamble 
(P&G) juga menggunakan big data untuk mengantisipasi 
keinginan pelanggan. Demikian pula sejumlah perusahaan 
unicorn Indonesia seperti Gojek, Traveloka, Tokopedia dan 
Bukalapak. Mereka menggunakan big data dengan melihat 
bagaimana pelanggan menggunakan produk mereka. 
Berdasarkan data-data tersebut, mereka mengembangkan 
inovasi baru untuk produk dan layanan mereka. 

Dengan mengetahui perilaku konsumen maupun calon 
konsumennya, maka dimungkinkan untuk menerapkan 
strategi baru guna meningkatkan penjualan, mengatur harga 
dan stok barang secara efisien. Dengan mendayagunakan 
database big data, operasional perusahaan dapat melakukan 
penghematan biaya, meningkatkan keuntungan dan 
mencapai sasaran bisnis lainnya.
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Perusahaan minyak dan gas dapat menggunakan output 
dari sensor-sensor pada peralatan pengeboran. Dengan 
begitu mereka dapat menemukan teknik pengeboran baru 
yang lebih aman dan efisien.

Perusahaan asuransi yang sejak dulu sudah mengandalkan 
data akan mendapat manfaat signifikan dari penggunaan 
big data. Analisa khusus industri bisa membantu mereka 
mempercepat proses klaim sambil mengurangi biaya dan 
menemukan potensi penipuan dengan menggunakan solusi 
yang didukung analisa. Sehingga bisa ditentukan apakah 
sebuah klaim dapat diproses secara otomatis atau harus 
ditandai untuk ditinjau oleh ahli terlebih dahulu.

Perusahaan pengiriman barang yang menggunakan truk 
dapat meningkatkan operasionalnya dengan menggunakan 
tools yang dapat mengantisipasi kondisi lalu lintas di 
sepanjang rute dan waktu tertentu. Bisa pula mereka 
membuat rute baru jika ada informasi tentang kecelakaan 
yang baru saja terjadi atau ada informasi lain yang 
dimasukkan oleh pengemudi.

Dengan memanfaatkan big data instansi pemerintah 
dapat pula mendeteksi timbulnya suatu wabah penyakit 
dengan memanfaatkan informasi yang mengalir di media 
sosial. Di rumah sakit, analisa yang diintegrasikan ke dalam 
aplikasi pemeliharaan kesehatan dapat menghubungkan 
langsung dengan dokter. Diagnosa dan saran dapat segera 
diinformasikan. Begitu pula langkah selanjutnya yang perlu 
dipertimbangkan dalam merawat pasien. 

Big data juga bisa digunakan untuk memonitor kualitas 
kesehatan warga sejak berupa janin di dalam kandungan ibu 
sampai usia tua. Memperbaiki kualitas layanan berbagai 
instansi pemerintah misalnya BPJS, pajak, listrik, imigrasi, 
penyaluran bantuan sosial di saat terjadi bencana alam, dan 
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lain-lain. Mereka juga bisa memanfaatkan big data untuk 
mengetahui kebutuhan bangsa di masa kini dan mendatang 
di bidang sumber daya manusia. Dengan demikian bisa 
memperbaiki kurikulum untuk meningkatkan mutu 
pendidikan. 

Dunia sekarang sudah memasuki era baru. Sebuah era 
perubahan besar dan revolusioner yang terjadi hampir tiap 
seratus tahun sekali. Pada tahun 1700-an, umat manusia 
mengalami Revolusi Industri 1.0 yang bertumpu pada 
penemuan mesin uap. Seratus tahun kemudian muncul 
Revolusi Industri 2.0 yang berbasis pada penemuan listrik. 
Pada 1900-an terjadi Revolusi Industri 3.0 yang bertolak 
dari penemuan komputer. Dan sekarang kita mengalami 
Revolusi Industri 4.0 yang bertumpu pada pengolahan big 
data dan kecerdasan buatan.

Riset Price Waterhouse Coopers (PwC) menempatkan 
kecerdasan buatan sebagai “game changer” di dunia bisnis. 
Potensi nilai yang disumbangkan terhadap ekonomi global 
akan mencapai US$ 15,7 triliun di tahun 2030 mendatang. 
Angka tersebut bukan muncul tiba-tiba, melainkan didasari 
pada manfaat yang diberikan teknologi tersebut. 

Pendiri Alibaba, Jack Ma, pernah menyebut big data 
ibarat minyak dan air di masa depan. Sebuah sumber daya 
berharga yang diperebutkan banyak orang. Bila dulu dan 
kini orang masih menambang minyak dan emas, sekarang 
dan di masa depan orang menambang data. Alibaba sendiri 
menurutnya adalah sebuah perusahaan teknologi data, 
bukan sekadar perusahaan ritel online seperti disangka 
banyak orang. 

Hal senada disampaikan Neelie Kroes yang pernah 
menjadi Vice President of The European Commision 
Responsible for the Digital Agenda. Dia menyebut data 
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adalah emas baru. Di era digital ini, data telah menjadi 
bagian yang sangat penting bagi peradaban manusia seperti 
halnya minyak bumi yang disebut sebagai emas hitam. 
Pernyataan tersebut didasari fakta bahwa data telah menjadi 
sumber laba bagi para pelaku bisnis di dunia maya. Mereka 
hidup dan makmur dari data yang mereka berdayakan.

Big data adalah tren mencakup area yang luas dalam 
dunia bisnis dan teknologi. Dia menunjuk pada teknologi 
dan inisiatif yang melibatkan data yang begitu beragam 
(variety), cepat berubah (velocity) dan berukuran (volume) 
super besar sehingga sulit bagi teknologi, keahlian maupun 
infrastruktur konvensional untuk dapat menanganinya.

Big data melibatkan proses pembuatan dan pengumpulan 
data, penyimpanan, penggalian informasi dan analisis. 
Pada tahun 2000, komputer biasa pada umumnya memiliki 
kapasitas penyimpanan sekitar 10 gigabytes. Saat ini 
Facebook menyedot sekitar 500 terabytes data baru setiap 
hari. Sebuah pesawat Boeing 737 menghasilkan sekitar 
240 terabytes data penerbangan dalam satu penerbangan 
melintasi Amerika. 

Eric Schmidt dari Google pernah mengatakan bahwa 
sejak awal peradaban sampai dengan tahun 2003, manusia 
hanya menghasilkan 5 exabytes data. Sekarang manusia 
menghasilkan jumlah data yang sama setiap dua hari dan 
ini diperkirakan akan terus bertambah.

Makin menjamurnya penggunaan ponsel pintar dan 
bertambahnya sensor yang disertakan pada perangkatnya 
akan mengalirkan jutaan data baru yang terus terupdate. 
Data itu berhubungan dengan lingkungan, lokasi, cuaca, 
video bahkan data tentang suasana hati si pengguna ponsel 
pintar.

Indonesia Menoedjoe 204526 Indonesia Menoedjoe 2045 27



Dengan big data yang berasal dari pengumpulan dan 
penggunaan informasi dari berbagai sumber, manusia dapat 
membuat keputusan yang lebih baik. Munculnya fenomena 
Internet of Things (IoT), ketika lebih banyak obyek dan  
perangkat terhubung dengan internet -- misalnya saja 
ponsel pintar, perangkat pintar, media sosial dan digitalisasi 
media-- makin memudahkan pekerjaan big data. Demikian 
pula dengan munculnya machine learning yang telah 
menghasilkan lebih banyak data. 

Dalam hal perubahan yang cepat (velocity), clickstreams 
dan ad-impressions mencatat perilaku pengguna internet 
dalam jutaaan event per detik. Algoritma saham dalam 
frekuensi  tinggi dapat mencerminkan perubahan pasar 
dalam hitungan microseconds. Proses-proses yang 
melibatkan hubungan antara suatu mesin dengan mesin 
lainnya telah melibatkan pertukaran data antar jutaan 
perangkat. Peralatan sensor dan perangkat pada infrastruktur 
menghasilkan log data secara real time. Sistem game online 
dapat melayani jutaan pengguna secara bersamaan. Masing-
masing kemudian memberikan sejumlah input per detik.

Dari segi keragaman (variety), big data tidak hanya 
menyangkut data berupa angka-angka, data tanggal dan 
rangkaian teks. Big data juga meliputi data-data ruang/
geospatial, data 3D, audio dan video, dan data-data teks tak 
berstruktur, termasuk file-file log dan media sosial.

Sistem data base tradisional didesain untuk menangani 
data-data berstruktur, yang tak terlalu sering mengalami 
update atau updatenya dapat diprediksi. Serta memiliki 
struktur data konsisten yang volumenya tak pernah sebesar 
big data. Selain itu sistem data base tradisional juga didesain 
untuk digunakan dalam satu server yang berdiri sendiri, 
yang berakibat pada keterbatasan dan mahalnya biaya untuk 
peningkatan kapasitas. Sedangkan aplikasi sudah dituntut 
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untuk mampu melayani pengguna dalam jumlah yang jauh 
lebih besar dari yang pernah ada sebelumnya. 

Manajamen data bukan hanya menjadi kompetensi yang 
penting bagi suatu organisasi, pemerintah maupun swasta, 
melainkan telah menjadi bagian kritis yang berperan jadi 
penentu kemenangan dalam pencapaian misi maupun 
penguasaan pasar. Saat ini perusahaan-perusahaan Fortune 
1000 dan institusi-institusi pemerintah telah mulai memetik 
keuntungan dari inovasi-inovasi yang telah dikembangkan 
oleh para pionir dalam bisnis web services. 

Para pengambil keputusan di organisasi-organisasi 
itu kini sedang berupaya mengembangkan inisiatif 
baru. Mereka juga mengevaluasi strategi-strategi demi 
menemukan cara bagaimana dapat memanfaatkan data 
untuk mengembangkan bisnis dan mencapai misi.

Meski memberi banyak kemudahan, big data juga 
memiliki tantangan dalam penggunaannya. Salah satu 
kesalahan yang sering terjadi adalah perusahaan atau 
instansi pemerintah hanya menggunakan data tanpa 
melibatkan manusia. Padahal untuk bisa menggunakan 
data tersebut dengan baik, perlu campur tangan manusia 
untuk mempelajarinya. Diperlukan data scientist untuk 
menganalisa dan mempersiapkan data agar bisa digunakan.

Tantangan lain adalah terjadinya disrupsi besar dan 
sistematis yang tak terelakkan di segala bidang. Mesin, 
robot dan kecerdasan artifisial semakin menggantikan 
peran manusia. Perusahaan media, misalnya, terancam oleh 
media sosial yang gratis dan mudah diakses oleh siapa saja. 
Perdebatan para intelektual yang dulu hanya bisa dibaca di 
koran dan majalah terkemuka, kini terjadi di facebook atau 
twitter.
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Mal dan pertokoan semakin sepi karena orang tak 
lagi pergi ke sana untuk berbelanja barang. Mereka kini 
berbelanja dari rumah, menggunakan ponsel pintar lewat 
aplikasi online. Orang hanya datang ke mal dan pertokoan 
untuk makan, ngopi dan bercengkerama dengan teman atau 
keluarga. Bahkan pekerjaan seperti membatik dan mengukir 
kayu sudah dilakukan oleh robot yang menggunakan 
kecerdasan buatan. 

Dengan bantuan kecerdasan buatan dan robot, pabrik 
di Tiongkok sekarang mampu mengukir satu buah pintu 
kayu dalam waktu hanya 2-3 jam untuk dua muka. Padahal 
pengrajin di Jepara, Jawa Tengah, butuh waktu 3-4 minggu 
untuk pekerjaan yang sama. Barang-barang itu nanti pasti 
akan dikirim lagi untuk dijual ke Indonesia. Orang Jepara 
sendiri akan memilih ukiran tiongkok karena harganya pasti 
jauh lebih murah.

Kekhawatiran lainnya adalah big data digunakan untuk 
mencengkeram kehidupan sesama manusia. Hal itu antara 
lain telah diperingatkan oleh Yuval Noah Harari dalam buku 
terbarunya 21 Lessons for 21st Century. Telepon seluler dan 
aplikasi membuat kita seperti hidup di dalam rumah kaca. 
Segalanya terpantau dan terawasi. 

Jejak digital kita terekam, terbaca, lalu dianalisis oleh 
peranti lunak yang cerdas dan mekanis itu. Manusia yang 
menjadi pengendalinya akan tahu siapa kita, kebiasaan dan 
tabiat, bahkan cara pikir hingga kecenderungan politik kita. 
Harari menyebut situasi itu sebagai kediktatoran digital 
(digital dictatorship). Manusia memakai peranti lunak 
hasil kemajuan matematika dan fisika itu untuk menguasai 
manusia lain hingga mesin tersebut mencengkeram 
sepenuhnya hidup kita. 
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Upaya pengawasan terhadap manusia dengan 
menggunakan kecerdasan buatan itu kini tengah diuji 
coba di Tiongkok. Liputan ABC.net.au menunjukkan 
betapa Partai Komunis Tiongkok memantau tindak-tanduk 
miliaran penduduk negeri itu melalui 200 juta kamera 
pengawas, yang terhubung dengan semua perangkat digital 
yang dipakai rakyat Tiongkok. 

Amerika sudah lebih dulu melakukan pengawasan 
seperti itu yang bisa dibaca dalam biografi Edward 
Snowden, The Snowden Files. Di bawah Presiden Barrack 
Obama, badan intelijen Amerika hendak menyadap lalu 
lintas percakapan tiap-tiap orang untuk mendeteksi pelaku 
teror. Sebagai kontraktor digital National Security Agency, 
Snowden bisa mengakses aset-aset penting mitra dan 
“musuh” pemerintah Amerika. 

Snowden, misalnya, melalui satelit dan peranti lunak 
bisa mengakses mesin-mesin pembangkit listrik milik 
pemerintah Jepang di laut Pasifik. Jika Jepang berkeras 
dalam negosiasi dagang, bersekutu dengan negara yang tak 
disukai Amerika, pemerintah akan memakai akses itu untuk 
menekannya agar kembali menjadi mitra yang patuh. Jika 
Jepang melawan, Snowden tinggal mengeklik tombol di 
laptopnya, detik itu juga seluruh Jepang mati lampu. 

Indonesia sebetulnya berlimpah dengan bakat yang 
mampu menyerap teknologi, mengembangan kreatifitas dan 
inovasi. Sebuah potensi untuk berkiprah aktif, bukan hanya 
menjadi penonton atau konsumen, dalam perkembangan 
kecerdasan buatan dan big data. 

Sejumlah hacker berusia muda asal Indonesia telah 
memiliki “reputasi” menjebol situs-situs milik lembaga 
penting di luar negeri. Meski berkonotasi negatif, 
kemampuan itu sebetulnya bisa diarahkan ke arah yang 
positif. 
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Gambar : 1.4
Revolusi Industri dari zaman ke zaman
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Sejak lama praktisi internet sekaligus wirausahawan 
sosial seperti Onno Purbo mengembangkan RT/RW-Net 
yang menyediakan jaringan wifi gratis. Jaringan ini mudah 
dan cepat dibuat dengan peralatan sederhana. Sangat 
bermanfaat di daerah-daerah yang dilanda bencana alam 
atau daerah-daerah terpencil dan terutama memenuhi 
kebutuhan warga kurang mampu. Jaringan internet 
lewat wifi gratis ibarat infrastruktur jalan tol yang akan 
memperlancar perkembangan big data dan kecerdasan 
buatan di Indonesia. 

Pada 2015, pemerintah provinsi DKI Jakarta mulai 
menginisiasi kota pintar (smart city) dengan dana Rp 30 
miliar. Tujuan utamanya untuk menghasilkan dashbor 
informasi terpusat sehingga dapat membantu pemangku 
kepentingan dalam mengambil keputusan. Untuk 
mengumpulkan data, pemerintah menyiapkan lebih dari 
3.000 CCTV yang memantau situasi. 

Di tahun yang sama aplikasi Qlue mulai dikenal 
masyarakat ibukota masyarakat ibukota. Mereka bermitra 
dengan pemerintah untuk menghimpun informasi dari 
warga. Qlue terbukti mampu meningkatkan partisipasi 
masyarakat dalam memberikan informasi tentang birokrasi, 
lingkungan, kebersihan hingga bencana. Informasi yang 
masuk terpantau langsung dalam dashbor pemerintah 
dan ditampilkan dalam grafik yang representatif sehingga 
mudah dibaca.

Semua potensi itu bila dapat dimanfaatkan secara 
optimal dan berkelanjutan sesungguhnya akan menjadi 
semacam katapel besar yang dapat melontarkan Indonesia 
jauh ke depan dengan cepat. Kemajuan bangsa akan 
mengalami akselerasi, tidak berjalan linear dan lambat.
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Sayangnya tidak begitu yang terjadi. RT/RW-Net kreasi 
Onno Purbo tak berkembang. Tidak ada dukungan dan 
apresiasi dari pemerintah untuk ikhtiar itu, bahkan warga 
yang menerapkannya diancam pidana. Perusahaan besar 
kelihatannya merasa tidak senang dengan adanya jaringan 
wifi gratis semacam itu.

Begitu pula aplikasi Qlue yang tak ada kabarnya lagi 
setelah terjadi pergantian gubernur di Jakarta. Pelayanan 
publik yang sempat membaik karena adanya Qlue kembali 
mundur. Mungkin benar bahwa seringkali yang menjadi 
hambatan disrupsi untuk kemajuan di Indonesia bukanlah 
kemampuan teknologi anak bangsa, melainkan tidak adanya 
dukungan politik atau justeru karena adanya persaingan 
politik yang tidak sehat.

Investasi SDM Sejak Janin Untuk Membentuk Generasi  
Berkualitas

Semakin disadari bahwa membangun sumber daya manusia 
(SDM) berkualitas harus dilakukan sejak masa janin di 
dalam kandungan. Sementara kenyataannya sekarang ini 
kondisi anak Indonesia belum ideal untuk berkembang 
menjadi SDM unggul. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar  
Kementerian Kesehatan 2018, 17,7% bayi usia di bawah 
lima tahun (balita) masih mengalami masalah gizi.

Kekurangan gizi pada anak tidak bisa dipandang remeh. 
Prof dr. Fasli Jalal Phd, pakar gizi dari Universitas Andalas 
yang juga pernah menjadi wakil menteri pendidikan 
nasional, mengatakan 1.000 hari pertama kehidupan anak 
tidak boleh mengalami kekurangan gizi. Dihitung dari 
proses pembuahan janin dalam rahim sampai dua tahun 
setelah melahirkan. Jadi asupan gizi yang cukup diberikan 
harus selama 270 hari janin di dalam kandungan, lalu 
dilanjutkan selama 730 hari setelah bayi dilahirkan.  
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Masa itu kerap disebut sebagai periode emas. Di masa 
itulah awal kehidupan untuk mencetak perkembangan 
otak dan pertumbuhan badan yang akan berdampak dalam 
jangka panjang. Apa yang terjadi di periode ini nantinya 
akan mempengaruhi prestasi belajar, tidak rentan terkena 
penyakit tidak menular seperti diabetes, obesitas, penyakit 
jantung dan pembuluh darah, kanker serta disabilitas di 
masa lansia. 

Badan PBB untuk Anak (UNICEF) menyebut ada tiga 
masalah gizi di Indonesia yang mengancam masa depan 
jutaan anak dan remaja. Pertama, dan paling serius, adalah 
stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak 
balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 
hari pertama kehidupan. Anak yang mengalami stunting 
paling umum ditandai dengan tubuh yang lebih pendek 
dari anak kebanyakan seusianya. Tidak hanya itu, otak 
anak ini akan sulit tumbuh dan memiliki risiko lebih tinggi 
menderita penyakit kronis di masa dewasa.

Kedua, wasting yang ditandai dengan tubuh anak yang 
sangat kurus. Wasting adalah kekurangan gizi akut yang 
disebabkan oleh penurunan berat badan secara drastis atau 
kegagalan dalam proses menaikkan berat badan. Anak-anak 
yang mengalami masalah gizi wasting atau kegemukan 
memiliki risiko kematian yang tinggi.

Ketiga, obesitas pada orang dewasa. Tak hanya anak-
anak, orang dewasa di Indonesia juga punya masalah gizi 
yakni kegemukan atau obesitas. Unicef menyebut angka 
kegemukan atau obesitas di Indonesia sudah naik hampir 2 
kali lipat selama 15 tahun terakhir. Masalah gizi yang satu ini 
meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit berbahaya 
seperti diabetes dan juga penyakit kardiovaskular seperti 
serangan jantung dan stroke.
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Dilansir dari laman nhs.uk, ada beberapa ciri yang 
menunjukkan seorang anak mengalami gizi buruk. 
Misalnya, anak mengalami penurunan berat badan yang 
tidak disengaja, kehilangan 5% hingga 10% atau lebih dari 
berat badan selama 3 sampai 6 bulan.

Anak juga tidak selera untuk makan dan minum, merasa 
lelah sepanjang waktu, lemah dan lesu, sering sakit dan 
butuh waktu lama untuk pulih. Juga terjadi fenomena tidak 
tumbuh atau tidak bertambah berat badan pada tingkat yang 
diharapkan.

Salah satu kasus gizi buruk yang disorot pemerintah 
adalah stunting. Berdasarkan laporan Tim Nasional 
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 
stunting tak hanya memberikan dampak pada si anak, tetapi 
juga punya efek jangka panjang pada pertumbuhan negara. 

World Bank Investing mencatat, stunting dapat 
menghilangkan 11% produk domestik bruto (PDB) dan 
mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 20%. Selain 
itu, dapat mengurangi 10% dari total pendapatan seumur 
hidup dan menimbulkan kemiskinan antar-generasi.

Permasalahan stunting terjadi mulai dari dalam 
kandungan dan baru akan terlihat ketika anak sudah 
menginjak usia dua tahun. UNICEF mendefinisikan 
stunting sebagai persentase anak-anak usia 0 sampai 59 
bulan, dengan tinggi badan di bawah minus (stunting 
sedang dan berat) dan minus tiga (stunting kronis). Hal ini 
diukur dengan menggunakan standar pertumbuhan anak 
yang dikeluarkan oleh WHO.  

Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk 
mencegah stunting. Misalnya kita memastikan ibu yang 
hamil mendapat asupan nutrisi yang cukup dan mendorong 
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para ibu untuk memberikan ASI eksklusif kepada anak 
minimal 6 bulan. Kemudian melanjutkan program ASI 
berbarengan dengan makanan pendamping ASI untuk 
memastikan anak mendapat nutrisi yang baik dan cukup.

Langkah lainnya yakni mendorong para ibu untuk 
rutin memeriksakan anaknya ke Posyandu, memastikan 
kebutuhan air bersih terpenuhi, meningkatkan fasilitas 
sanitasi, dan menjaga kebersihan lingkungan.

Data Kemenkes menunjukkan prevalensi balita 
mengalami stunting pada 2019 menurun dibandingkan 
2018, yaitu dari 30,8% menjadi 27,6%. Meskipun menurun, 
tetapi angkanya masih cukup tinggi karena 28 dari 100 
balita mengalami stunting. Badan Pusat Statistik (BPS) 
juga menjelaskan, prevalensi balita mengalami stunting 
Indonesia masih tinggi jika dibandingkan dengan negara-
negara berpendapatan menengah lainnya.

Pemerintah harus terus menekan angka stunting karena 
toleransi WHO untuk gizi buruk adalah 10% dan stunting 
20%. Ini yang mengakibatkan penyelesaian masalah gizi 
jadi masalah nasional. Pemerintah sendiri mematok target 
untuk menurunkan angka stunting dari 37% di 2013 menjadi 
14% di 2024.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan fokus 
pada 10 provinsi yang memiliki proporsi tertinggi dalam 
stunting. Provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Timur, 
Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Aceh, 
Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan 
Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

Usaha pengentasan stunting juga tidak boleh kendur di 
masa pandemi. Apalagi menurut catatan Unicef, masalah 
kekurangan gizi anak di bawah 5 tahun, di dalamnya 

Indonesia Menoedjoe 204536 Indonesia Menoedjoe 2045 37



termasuk stunting, secara global meningkat sekitar 15% 
selama pandemi. Hal yang mendorong peningkatan ini 
adalah, pandemi memukul keluarga yang paling rentan, 
yakni mereka yang miskin dan berada di pelosok.

Presiden Joko Widodo sudah meminta agar akses 
pelayanan kesehatan bagi ibu hamil maupun balita di 
Puskesmas dan Posyandu dipastikan tetap tersedia. Pandemi 
Covid-19 tidak boleh membuat pelayanan itu berhenti. 
Kegiatan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil 
hingga pemberian suplemen bagi ibu menyusui, harus tetap 
dijalankan.

Kegiatan lain yang tidak boleh berhenti adalah aspek 
yang bernilai promotif, edukasi dan sosialisasi bagi 
keluarga serta ibu-ibu hamil sehingga meningkatkan 
pemahaman untuk pencegahan stunting. Kegiatan ini harus 
melibatkan pengurus PKK, tokoh-tokoh agama, tokoh-
tokoh masyarakat, RT dan RW serta relawan. 

Presiden Joko Widodo meminta agar upaya penurunan 
angka stunting juga bersinergi dengan program 
perlindungan sosial terutama Program Keluarga Harapan 
(KPN). Kemudian juga dengan pembagian Bantuan Pangan 
Non Tunai (BPNT) dan pembangunan infrastruktur dasar 
yang menjangkau keluarga-keluarga yang tidak mampu.

Kementerian Kesehatan telah menyusun strategi 
nasional dalam menurunkan stunting. Strateginya 
antara lain dengan intervensi gizi spesifik atau langsung 
menyasar anak yakni untuk anak dalam 1.000 hari pertama 
kehidupan. Upaya yang dilakukan di antaranya pemberian 
obat atau makanan untuk ibu hamil atau bayi berusia 0-23 
bulan. Juga intervensi gizi sensitif yang dilakukan melalui 
berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan, 
antara lain, penyediaan air bersih atau sanitasi, pendidikan 
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gizi, dan ketahanan pangan. Strategi penurunan stunting 
ini, harus dilakukan dengan bersinergi melibatkan beberapa 
kementerian lembaga serta koordinasi pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah.

Kementerian Keuangan mendukung setiap usaha untuk 
menekan stunting. Salah satu caranya adalah dengan 
memasukkan pengurangan stunting sebagai indikator 
kemajuan suatu daerah. Artinya, kalau ada daerah mampu 
untuk mengurangi stunting, maka Kemenkeu akan 
memberikan insentif keuangan lebih besar kepada daerah 
tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menegaskan 
bahwa apabila kita ingin menyiapkan tenaga kerja yang 
sehat, produktif, cerdas, maka investasinya harus mulai 
dari usia dini. Pendidikan tentang kesehatan anak menjadi 
sangat penting bahkan pada saat ibu sedang hamil dan akan 
melahirkan.

Presiden Jokowi sudah menegaskan investasi 
pembangunan SDM sudah tidak bisa ditunda lagi. Ia pun 
memastikan negara akan hadir guna meningkatkan daya 
saing bangsa Indonesia. Pemerintah akan mulai melakukan 
pembangunan SDM mulai dari sejak dalam kandungan, 
bayi, sampai anak-anak guna memperhatikan masa-masa 
emas dalam pertumbuhan masyarakatnya.

Apa yang menjadi tekad Presiden sejalan dengan hasil 
studi Yuji Kubo dan Yong Sun Lee (1995) yang diungkap 
oleh Achmad Sjafii dari Fakultas Ekonomi Universitas 
Airlangga, Surabaya. Studi itu mengatakan, terhadap 78 
negara maju dan negara berkembang menunjukkan bahwa 
baik investasi fisik maupun investasi modal manusia 
mempunyai hubungan yang positif terhadap pertumbuhan 
pendapatan per-kapita. Artinya, pembangunan infrastruktur 
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besar-besaran di periode pertama Presiden akan diimbangi 
dengan pembangunan SDM besar-besaran di periode kedua 
demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia menuju 
Indonesia emas di tahun 2045. 

Penggunaan big data dalam memonitor perkembangan 
anak sejak berupa janin dalam kandungan ibu bisa 
memudahkan melakukan prediksi. Misalnya di daerah 
mana dan seberapa banyak anak yang kemungkinan akan 
mengalami stunting dan perkembangan kecerdasan yang 
lamban.

Pembenahan Bidang Kesehatan

Berdasarkan data Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), 
rasio dokter di Indonesia adalah 4,27 per 10 ribu penduduk. 
Adapun dokter spesialis 1,46 per 10 ribu penduduk. Kondisi 
itu jauh tertinggal dibanding Singapura yang memiliki 
22,94 dokter per 10 ribu penduduk. KKI menyatakan 
Indonesia menghadapi ancaman kekurangan 100 ribu 
dokter pada 2030. Belajar dari situasi pandemi, Indonsia 
sangat membutuhkan penambahan dokter, termasuk dokter 
spesialis.

Persepsi negatif terhadap kualitas dokter Indonesia telah 
membuat banyak warga negara sendiri memilih berobat ke 
luar negeri, misalnya ke Singapura dan Malaysia. Menurut 
riset Indonesia Service Dialogue, lebih dari Rp 100 triliun 
devisa setiap tahun terkuras akibat warga Indonesia berobat 
ke mancanegara. Indonesia harus memperbaiki kualitas 
dokter karena banyak yang inkompeten dan melakukan 
malpraktik.
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Permasalahan lain di bidang kesehatan yang dihadapi 
pemerintah, terutama di masa pandemi Covid-19 seperti 
sekarang, adalah terbatasnya kapasitas rumah sakit. Perlu 
diingat bahwa rumah sakit tidak hanya merawat pasien 
corona, tetapi juga pasien yang menderita penyakit lain.

Saat ini, dengan jumlah penduduk sekitar 260 juta jiwa, 
hanya terdapat sekitar 310.000 tempat tidur perawatan di 
rumah sakit. Jadi rasio jumlah tempat tidur dibandingkan 
jumlah penduduk (bed to population ratio) di Indonesia 
hanya 1,21:1.000. Artinya, cuma tersedia 1,21 tempat tidur 
perawatan per 1.000 penduduk. 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), meskipun tidak 
memiliki aturan mengenai rasio ideal, merekomendasikan 
setiap negara memiliki bed to population ratio sebesar 
5:1.000, atau 5 tempat tidur perawatan di rumah sakit untuk 
setiap 1.000 penduduk.

Kondisi bed to population ratio Indonesia masih 
kalah jauh dibanding negara-negara lain. India, misalnya, 
memiliki bed to population ratio 2,71:1.000, atau 2,71 
tempat tidur di rumah sakit per 1.000 jiwa. Padahal, India 
berpopulasi 1,3 miliar jiwa atau lebih enam kali lipat dari 
Indonesia.

Tiongkok dengan populasi 1,4 miliar jiwa memiliki 
rasio 4,34:1.000, atau 4,34 tempat tidur per 1.000 
penduduk. Negara dengan rasio tertinggi adalah Jepang, 
yakni 13:1.000, disusul Korea Selatan 12:1.000.

Selain kekurangan jumlah tempat tidur perawatan, 
persebaran tempat tidur itu juga tidak merata. Di DKI 
Jakarta rasionya di atas rasio nasional yaitu 2:1.000 atau 
2 tempat tidur per 1.000 penduduk. Tapi di daerah lain, 
terutama Indonesia bagian timur, sangat kekurangan.
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Ini Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit 34 Provinsi di 
Indonesia

Rasio tempat tidur rumah sakit di Indonesia sebesar 1,17 per 1.000 penduduk. Artinya, Indonesia hanya memiliki 1 tempat tidur 
rumah sakit per 1.000 penduduknya. Angka ini sangat jauh jika dibandingkan dengan Korea Selatan yang memiliki kurang lebih 11 

tempat tidur rumah sakit per 1.000 penduduk. Daerah yang memiliki tempat tidur terbanyak terdapat di DKI Jakarta. DKI Jakarta 
mampu menyedikan 2 tempat tidur rumah sakit per 1.000 penduduknya.(Baca: Rasio Ranjang Rumah Sakit di Lima Negara Asia 

Tenggara)Wilayah terbanyak selanjutnya terdapat di Sulawesi Utara dengan rasio 2,1, Kalimantan Timur 1,84, dan D.I Yogyakarta 1,
82. Sementara yang rasio tempat tidurnya di bawah 1 terdapat delapan wilayah. Rasio terkecil terdapat di Nusa Tenggara Barat yang 

hanya memiliki rasio 0,71 per 1.000 penduduk. Artinya NTB hanya memiliki 71 tempat tidur rumah sakit per 10.000 penduduknya.

Sumber : Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Maret 2019

Nanggroe Aceh 
Darrusallam

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Sumatera Selatan

Bengkulu
Lampung

DKI Jakarta

Banten

Jawa Barat

Jawa Timur

Jawa Tengah

Bali Nusa Tenggara Barat

Sulawesi Selatan

Sulawesi 
Barat

Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah

Kalimantan Barat

Kalimantan Timur

Bangka Belitung

Kepulauan Riau

Jambi

Yogyakarta

2,33

1,08

0,91

0,87

0,85
1,82

1,15

1,07

1,54

1,14

1,84

1,031,44

1,14

1,31

1,54

1,6

1,19

1,32

0,91

Persebaran Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit 

per 1.000 Penduduk (2018)

0,71

1,53

0,91

0,81
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Nusa Tenggara Barat

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Tengah

Sulawesi 
Barat

Gorontalo

Sulawesi Utara

Papua Barat

PapuaMaluku Utara

Maluku

Nusa Tenggara Timur

Persebaran Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit 

per 1.000 Penduduk (2018)

2,1

1,37

1,1

1,08

1,39

1,38

1,24

1,57

0,81

Gambar : 1.6
Persebaran Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit

per 1.000 Penduduk (2018)
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Penggunaan big data sudah selayaknya dilakukan di 
bidang kesehatan. Big data akan memudahkan memprediksi 
rumah sakit jenis apa, seberapa banyak, dan dokter spesialis 
apa yang dibutuhkan oleh sebuah kota, daerah atau seluruh 
negara Indonesia dalam 10-20 tahun ke depan. 

Saat ini penggunaan teknologi digital sudah mulai 
dilaksanakan oleh sejumlah lembaga kesehatan. Ada yang 
sudah menggunakan aplikasi (apps) dan telemedicine untuk 
para bidan. Pemeriksaan kesehatan ibu dan janin dirujuk 
jarak jauh ke dokter kandungan. 

Pembenahan Bidang Pendidikan

Daya saing Indonesia saat ini bila melihat indikator 
yang digunakan Programme for International Student 
Assessment (PISA) ada di level yang memprihatinkan. 
PISA adalah studi internasional tentang prestasi literasi 
membaca, matematika, dan sains pada siswa berusia 
15 tahun yang diselenggarakan Organisasi untuk Kerja 
Sama Ekonomi dan Pembangunan (The Organisation for 
Economic Cooperation and Development  - OECD).

Berdasarkan studi terakhir di tahun 2018, diketahui 
nilai kompetensi literasi membaca Indonesia berada dalam 
peringkat 72 dari 77 negara. Skor ini mengalami penurunan 
dari penilaian di periode sebelumnya yakni peringkat 62 
dari 70 negara di 2015.

Berdasar nilai rerata, terjadi penurunan nilai PISA 
Indonesia di seluruh kompetensi yang diujikan. Penurunan 
terlihat pada kompetensi membaca, dari 397 poin pada 
2015 menjadi 371 poin di 2018, sementara nilai rata-rata 
negara OECD adalah 487.
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Peringkat Indonesia di antara lima negara di Asia 
Tenggara yang masuk OECD juga hanya unggul dari 
Filipina yang berada di posisi buncit dari 77 negara. 
Sementara Thailand di peringkat ke-66, Brunei Darussalam 
di peringkat ke-59, Malaysia di peringkat ke-56, dan 
Singapura di peringkat ke-2. 

Berdasarkan data PISA 2018, kemampuan membaca 
sampai tingkat 2 siswa Indonesia hanya sekitar 30%. 
Sementara rata-rata kompetensi membaca siswa di negara-
negara OECD sudah mencapai 77%.  Artinya, para siswa 
Indonesia memiliki kesulitan untuk menginterpretasikan isi 
bacaan dengan naskah panjang.

Untuk kemampuan matematika, hanya 28% siswa 
Indonesia yang mampu sampai kemahiran tingkat dua atau 
lebih. Padahal rata-rata siswa di negara-negara OECD sudah 
mencapai 76%. Sementara untuk kemampuan sains, hanya 
40% siswa Indonesia mampu berada di tingkat kemahiran 
level 2. Sedangkan rata rata negara OECD mencapai 78%. 
Kemahiran di level 2 ini berarti siswa dapat mengenali 
penjelasan yang tepat tentang sebuah fenomena dan bisa 
mengidentifikasi dengan menggunakan pengetahuannya. 

PISA yang diinisiasi oleh OCED adalah studi untuk 
mengevaluasi sistem pendidikan di berbagai negara. Pada 
tahun 2018, PISA diikuti oleh 77 negara di seluruh dunia. 
Indonesia telah berpartisipasi dalam studi PISA sejak tahun 
2000. Studi ini bersifat diagnostik yang digunakan untuk 
memberikan informasi yang berguna untuk perbaikan 
sistem pendidikan suatu negara.

Beberapa sebab rendahnya kemampuan siswa di 
Indonesia adalah karena kurangnya guru berkualitas, 
persebaran guru yang terbatas, sarana belajar di sekolah 
yang terbatas dan kurikulum yang kurang merangsang 
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berkembangnya daya kritis (critical thinking) dan daya 
kreatif (creative thinking) para siswa.

Pemerintah telah menyadari hal itu dan mulai melakukan 
upaya meningkatkan kualitas guru dan persebarannya dan 
mengubah kurikulum agar sesuai tuntutan zaman. Di masa 
pandemi Covid-19, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh 
(PJJ) dengan kelas online merupakan kesempatan untuk 
meningkatkan kualitas pendidikan oleh guru-guru terbaik. 
Mereka bisa menjadi contoh atau benchmark bagi guru-
guru di kelas konvensional.

Akselerasi pemerataan kualitas penyampaian materi 
pelajaran bisa dilakukan karena guru-guru berkualitas 
nasional dapat menjangkau pelosok. Satu topik bisa 
diajarkan oleh beberapa guru sehingga anak didik bisa 
belajar dari berbagai perspektif yang berbeda. Mentoring, 
tutoring, remedial, dan latihan soal yang merupakan kunci 
sukses untuk mengerti suatu tema bisa digenjot sehingga 
pondasi ilmu kokoh dan mendalam.

Rendahnya mutu pendidikan tercermin pula dari 
minimnya jumlah peneliti di negeri ini. Jumlah peneliti di 
Indonesia kalah jika dibandingkan dengan negara-negara 
tetangga seperti Malaysia, Singapura, bahkan vietnam. 
Masih butuh waktu dan upaya yang panjang bagi Indonesia 
untuk menjadi negara berbasis ekonomi inovasi. 

Seringkali riset hanya sekadar jadi sarana penyerapan 
anggaran. Birokrasi membuat orientasi riset sekadar 
kegiatan, bukan bertujuan menghasilkan inovasi yang 
bermanfaat bagi masyarakat. Padahal anggaran riset 
Indonesia yang Rp 27 triliun per tahun lebih besar dibanding 
Filipina yang cuma Rp 12 triliun, bahkan dengan Vietnam 
yang Rp 24 triliun.
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Jumlah peneliti di Indonesia saat ini hanya 1.071 per satu 
juta penduduk. Sementara itu Korea punya 8.000 peneliti 
per satu juta penduduk. Adapun Singapura memiliki 6.658 
peneliti per satu juta penduduk. Menurut data UNESCO, 
jumlah peneliti di Indonesia paling buncit di antara anggota 
G-20.

Tak heran dalam setahun, Indonesia hanya mampu 
menghasilkan 6.260 riset. Sementara Malaysia mampu 
membuat 25.000 riset. Negara sekecil Singapura 
menghasilkan 18.000 riset. Sedangkan Thailand 12.000-
13.000 riset.

Pihak swasta dan industri di dalam negeri juga minim 
melakukan riset. Industri farmasi yang menguasai 70 persen 
pasar di dalam negeri masih mengimpor 95 persen bahan 
baku obat. Hal itu terjadi karena mereka tidak melakukan 
riset dan pengembangan. Padahal pasar farmasi rata-rata 
tumbuh 10 persen per tahun pada 2011-2015.

Tanpa pembenahan kualitas sumber daya manusia 
secara revolusioner, Indonesia akan semakin sulit bersaing 
dengan negara-negara lain. Indonesia tidak boleh terbuai 
karena sudah digolongkan sebagai Tiger Cub Economies 
atau Negara Anak Macan, sebuah istilah yang dilekatkan 
bersama Malaysia, Filipina, Malaysia dan Thailand. Semua 
Negara itu menempuh jalur yang sama dengan negara maju 
dalam mengembangkan teknologi dan ekonomi berorientasi 
ekspor. Mereka mengekor empat negara yang sudah lebih 
dulu disebut sebagai Macan Asia yaitu Korea, Taiwan, 
Singapura, dan Hong Kong. 

Apalagi blok-blok ekonomi baru dunia bermunculan. 
Di wilayah Asia Pasifik, setelah ada APEC (Asia Pacific 
Economic Cooperation) di mana Indonesia menjadi 
anggota, kini ada lagi The Regional Comprehensive 
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Economic Partnership (RCEP). Perjanjian perdagangan 
bebas bangsa-bangsa Asia Pasifik ini  melibatkan 15 negara 
termasuk Indonesia. Tapi tidak seperti APEC, Amerika 
tidak terlibat di RCEP. RCEP memiliki 2,2 miliar penduduk 
atau 30 persen populasi dunia. Diteken pada 15 November 
2020 dalam KTT ASEAN Virtual dengan Vietnam sebagai 
tuan rumah. RCEP akan berlaku efektif dalam dua tahun 
mendatang.

Efek Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 telah mengubah perilaku masyarakat 
dalam banyak hal. Di bidang bisnis, transaksi dan konsumsi 
banyak dilakukan secara online atau digital. Riset Mandiri 
Institute menunjukkan, pelaku bisnis besar maupun kecil-
menengah yang memiliki saluran digital dalam memasarkan 
dan menjual produknya memiliki kemampuan bertahan 
lebih baik. Hal ini juga didorong oleh semakin meratanya 
ketersediaan infrastruktur digital (internet) dan penetrasi 
e-commerce di setiap provinsi di Indonesia.

Di bidang kesehatan, pandemi Covid-19 telah memberi 
pelajaran tentang perlunya memiliki fasilitas kesehatan 
yang memadai. Jumlah tempat tidur bagi pasien, ruang 
perawatan intensif (intensive care unit), ventilator, dan tidak 
ketinggalan tenaga dokter yang banyak dan berkualitas. 
Dokter yang memiliki pengetahuan dan keterampilan 
menggunakan teknologi kedokteran modern dan terkini.

Hal serupa terjadi di bidang pendidikan. Pandemi 
Covid-19 telah mendorong semakin cepatnya penerapan 
konsep pembelajaran jarak jauh alias e-learning. Murid 
sekolah dan mahasiswa belajar secara online. Meski 
pelaksanaannya masih banyak kekurangan di sana-sini. Tapi 
ke depan masyarakat akan makin terbiasa belajar secara 
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mandiri. Di masa mendatang, bangunan kampus, sekolah 
dan kelas mungkin akan semakin sepi. Platform pendidikan 
berupa aplikasi startup berkembang pesat dan menjadi 
sarana mencari ilmu tambahan. Platform pendidikan lokal 
itu masih kalah jauh dibanding Khan Academy, tapi itu 
sudah menjadi awal yang bagus untuk terus dikembangkan 
lebih baik.

Kesehatan adalah hardware atau kapasitas untuk 
menyerap. Ibarat pentium di komputer. Sedangkan 
pendidikan adalah software dan program. Tidak mungkin 
software dan program canggih bisa dijalankan di komputer 
yang kapasitas memori, kecepatan dan feature lainnya tidak 
memadai. 

Pembicaraan mengenai bonus demografi ketika 
menyinggung bakal berlimpahnya generasi muda produktif 
di Indonesia mengesankan seolah-olah kita pasti akan dapat 
bonus yang menguntungkan. Sebetulnya lebih tepat istilah 
dalam bahasa Inggris: Dividen demografi (Demographic 
Divident). Hanya jika kita berinvestasi dengan baik, berupa 
pendidikan dan kesehatan, kepada generasi muda, barulah 
kita akan dapat keuntungan yang setimpal.
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BAB II 
Indonesia di Era Kebangkitan 

Peradaban Baru

Indonesia Sebagai Sumber Lahirnya Peradaban 
Manusia
Semula Indonesia bukanlah negara yang dipandang oleh 
para ahli evolusi manusia. Sampai salah satu fosil tertua 
manusia yang mengubah dunia ditemukan di Indonesia, 
tepatnya di Mojokerto, Jawa Timur. Fosil berusia dua juta 
tahun itu diberi nama pithecantropus mojokertensis, yang 
sekarang dikenal sebagai homo erectus robustus. Fosil  
itu hampir setara dengan fosil yang ditemukan di Afrika 
dan Tiongkok. Temuan ini memberi arti bahwa Indonesia 
adalah salah satu tempat yang sangat penting dalam peta 
evolusi manusia. 

Homo erectus robustus, fosil anak berusia 4-6 tahun 
itu yang ditemukan di Mojokerto itu, kini tersimpan 
di laboratorium Universitas Gajah Mada (UGM). 
Ditemukannya fosil tersebut  meruntuhkan teori evolusi 
yang dibangun Barat yang berkesimpulan bahwa manusia 
purba pasti berasal dari benua utama yang besar, Afrika, 
Eropa, dan Asia daratan. 

Rusyad Adi Suriyanto, ahli paleoantropologi Universitas 
Gajah Mada  menerangkan, penemuan  fosil Mojokerto ini 
sangat penting untuk memahami bagaimana pertumbuhan 
dan perkembangan manusia, tepatnya manusia atau hominid 
di masa lalu. Fosil ini sangat penting bagi dunia, bukan 
hanya untuk Indonesia. 
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Tak hanya sepertiga dari fosil homo erectus dunia 
ditemukan di negeri ini. Indonesia juga memiliki genus 
dan spesies manusia purba terbanyak di dunia. Ada homo 
erectus dan meganthropus paleojavanikus. Meganthropus 
paleojavanikus tak setua fosil Mojokerto, tapi usianya 
lebih dari 1,5 juta tahun. Fosil-fosil itu kini tersimpan di 
Laboratorium Bio dan Antropologi UGM, Museum Geologi 
Bandung, Puslit Arkenas, Teknik Geologi Bandung, dan 
koleksi Universitas Airlangga. 

Temuan-temuan itu berguna bagi generasi muda yang 
ingin melacak dari mana manusia berasal, bagaimana 
persebarannya dan hendak ke mana melanjutkan kehidupan 
di masa depan. Sayangnya, kendati kaya bukti-bukti 
fosil hominid, tapi fasilitas pendidikan di Indonesia tidak 
sebanding dengan negara-negara maju, contohnya Jepang. 
Di negara Matahari Terbit itu tidak ditemukan fosil hominid. 
Namun peneliti Jepang banyak mendalami bidang evolusi 
manusia. Mereka dilengkapi laboratorium megah dan 
fasilitas lengkap. Begitu pula dengan Australia, Austria, 
Swiss dan Jerman.

Toh Rusyad berharap penelitian dan publikasi tentang 
hominid di Indonesia bisa semaju negara-negara lain. 
“Jangan sampai negeri yang kaya dengan peninggalan 
hominid ini selalu tertinggal dalam penelitian dan publikasi 
tentang miliknya sendiri,” kata Rusyad seperti dikutip dari 
buku Prof. Dr. Habil Josef Glinka, SVD Perintis Antropologi 
Ragawi di Indonesia. 

Temuan manusia Jawa menandai zaman prasejarah 
dunia. Fosil yang ditemukan di Indonesia diperlukan dunia 
untuk mengetahui asal muasal manusia. Prasejarah adalah 
sebutan bagi kurun waktu yang bermula ketika makhluk 
hominid mulai memanfaatkan perkakas batu sekitar 3,3 juta 
tahun silam dan berakhir ketika sistem tulis diciptakan. 
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Zaman Prasejarah adalah zaman sebelum sejarah 
atau zaman sebelum adanya tulisan. Karena itu zaman 
prasejarah juga disebut sebagai zaman nirleka (nir artinya 
tidak ada, leka artinya tulisan). Zaman itu ditandai dengan 
tidak adanya bukti-bukti atau keterangan tertulis yang 
mengungkapkan suatu peristiwa yang terjadi pada masa 
tersebut. Namun manusia prasejarah sudah pandai membuat 
lambang-lambang, tanda-tanda, maupun gambar-gambar. 
Sistem penulisan penulisan tertua diketahui baru muncul 
sekitar 5.300 tahun silam. Adapun adopsi sistem tulis secara 
luas baru terjadi ribuan tahun kemudian. 

Zaman prasejarah ditandai dengan adanya kehidupan 
manusia, sedangkan akhir jaman prasejarah ditandai dengan 
pengenalan  tulisan  manusia. Dengan kata lain, akhir dari 
zaman prasejarah adalah zaman sejarah. Tulisan-tulisan 
awal zaman sejarah antara lain terdapat pada batu, kayu, 
tulang dan daun. Hal itu disebut oleh M Junaedi Al Anshori 
dalam Buku Sejarah Nasional Indonesia: Masa Prasejarah 
Sampai Masa Proklamasi Kemerdekaan.  

Pembentukan periodeisasi prasejarah pertama kali 
dikemukakan oleh C.J. Thomsen dari Denmark pada tahun 
1836. Gagasan Thomsen ini disebut sistem tiga zaman (three 
age system) yang membagi zaman prasejarah menjadi: 
zaman batu, zaman perunggu, dan zaman besi. Dalam 
penerapannya kemudian sistem Thomsen dikembangkan 
menjadi sistem empat zaman dimana zaman batu dibagi 
menjadi zaman batu tua (paleolitik) dan zaman batu baru 
(neolitik). Akhirnya tersusunlah sistem lima zaman yang 
meliputi:  paleolitik, mesolitik, neolitik, perunggu, dan 
besi seperti dikemukakan oleh Slamet Sujud Purnawan 
Jati dalam tulisannya Prasejarah Indonesia: Tinjauan 
Kronologi dan Morfologi yang dimuat di Sejarah dan 
Budaya, Tahun Ketujuh, Nomor 2, Desember 2013.
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Dalam buku Kehidupan Masyarakat Pada Masa 
Praaksara, Masa Hindu-Buddha, dan Masa Islam (2019), 
Tri Worosetyanigsih menyebut masa praaksara sebagai 
masa prasejarah yaitu masa ketika manusia belum mengenal 
tulisan.

Keberadaan kehidupan manusia di Indonesia pada masa 
prasejarah ini dapat diketahui berdasarkan peninggalan  fosil 
(sisa makhluk hidup yang telah membatu) dan artefak (sisa 
peralatan manusia yang telah membatu). Contoh beberapa 
artefak yang ditemukan misalnya kjokkenmoddinger 
atau sampah dapur berupa tumpukan kulit kerang yang 
menggunung atau membentuk bukit. Ada pula abris sous 
roche yaitu gua atau tempat perlindungan di bawah karang 
yang menjadi tempat tinggal  manusia purba.

Berdasar temuan alat-alat yang digunakan dan dari cara 
pengerjaannya, zaman batu terbagi menjadi empat zaman. 
Masing-masing adalah zaman batu tua (palaeolithikum), 
zaman batu madya (mesolithikum), zaman batu muda 
(neolithikum), dan zaman batu besar (megalithikum). 

Bangunan yang dihasilkan pada zaman batu besar 
contohnya adalah menhir yaitu tugu batu besar untuk 
memuja arwah nenek moyang. Ada pula dolmen yaitu meja 
batu yang memiliki kaki-kaki batu terbuat dari menhir. 
Dolmen berfungsi untuk menaruh sesaji atau digunakan 
untuk alat kubur atau peti kubur. Selain itu ada peti kubur 
batu, berupa potongan batu yang disusun seperti peti mayat 
untuk penguburan. Ada pula sarkofagus yaitu keranda dari 
batu utuh (monolith) yang dianggap memiliki kekuatan. 
Serta waruga yaitu peti batu yang berbentuk kubus atau 
bulat.

Zaman logam sering disebut zaman perundagian, dari 
kata undagi yaitu seseorang yang ahli dalam melakukan 
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pekerjaan tertentu. Zaman logam dibagi menjadi tiga 
bagian, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman 
besi. 

Setelah zaman logam, periode sejarah Indonesia dimulai 
dengan munculnya kerajaan Hindu-Buddha. Setelah itu 
memasuki era penjajahan, dan era kemerdekaan sampai 
sekarang. 

Kerajaan Awal Hindu-Buddha
Daerah Muarakaman tepi Sungai Mahakam, Kalimantan 
Timur, merupakan lokasi berdirinya kerajaan pertama di 
Indonesia yaitu Kerajaan Kutai pada tahun 400 M. Sungai 
Mahakam dapat dilayari dari pantai sampai masuk ke 
Muarakaman, sehingga baik untuk kegiatan perdagangan. 
Sungai besar tersebut masih ramai oleh lalu lintas air sejak 
masa praaksara hingga sekarang. 

Raja Mulawarman dinyatakan  sebagai raja terbesar 
di Kutai yang memeluk agama Hindu-Siwa. Dia dikenal 
sangat dekat dengan kaum Brahmana dan rakyat. Buktinya 
melalui pemberian sedekah untuk upacara keagamaan. 
Upacara korban sapi juga menunjukkan bahwa rakyat cukup 
hidup makmur, kehidupan keagamaan dijaga dengan baik, 
dan rakyat sangat mencintai rajanya. Kehidupan ekonomi 
masyarakat diperkirakan sebagian besar adalah  petani dan 
pedagang. 

Sayang, pertumpahan darah membuat Kerajaan Hindu 
tertua itu runtuh. Kerajaan Kutai runtuh di tangan Raja 
Maharaja Dharma Setia setelah ia tewas dibunuh oleh Raja  
Kutai Kartanegara ke-13 yang bernama Aji Pangeran Anum 
Panji Mendapa. Setelah itu Kerajaan Kutai Kartanegara 
bersalin rupa menjadi sebuah Kerajaan Islam yang diberi 
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nama Kesultanan Kutai Kartanegara. Sumber sejarah 
menyebutkan Kerajaan Kutai berakhir pada tahun 1635. 

Setelah Kerajaan Kutai, pada awal abad ke-5 Masehi, 
wilayah Bogor, Jawa Barat telah berkembang pesat karena 
ada  kerajaan Tarumanegara dengan rajanya yang terkenal 
yaitu Purnawarman. Hal ini berdasarkan sumber tertulis 
dari Pendeta China Fa-hsien pada tahun 414 Masehi. 

Pemerintahan Raja Purnawarman sangat memperhatikan 
pemeliharaan aliran sungai. Bandingkan sungai-sungai di 
Jakarta di masa Orde Baru yang begitu kumuh dan kotor. 
Untunglah di masa pemerintahan Gubernur Joko Widodo 
dan Basuki Tjahaja Purnama, telah ada perbaikan di sungai-
sungai ibukota. Sungai-sungai di kerajaan Purnawarman 
tersebut diperbaiki misalnya Kali Gangga hingga sungai 
Cisuba di daerah Cirebon. Pada tahun 412 M, Purnawarman 
memperindah alur kali Cupu yang mengalir hingga istana 
raja. Bahkan pada 413 M Purnawarman memerintahkan 
membangun Kali Salasa atau Kali Manuk Rawa (sekarang 
lebih dikenal dengan Kali Cimanuk).

Dia juga memperbaiki alur kali Gomati dan Candrabaga 
yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Rajadirajaguru, 
kakeknya, di 339 Saka atau 417 M. Kali Gomati dan 
Candrabaga, menurut para ahli sama dengan Sungai 
Bekasi sekarang. Ia juga memerintahkan  memperdalam 
Kali Citarum yang merupakan sungai terbesar di wilayah 
Kerajaan Tarumanegara. 

Perhatian Purnawarman membawa dampak positif, 
yaitu bisa memperteguh daerah-daerah yang dibangun 
sebagai wilayah kekuasaan Tarumanegara.  Karena waktu 
itu sungai berperan sebagai sarana perekonomian penting, 
pembangunan sungai-sungai membangkitkan perekonomian 
pertanian dan perdagangan. Bukti keberadaan Kerajaan 
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Tarumanegara ditandai dengan Prasasti Ciaruteun, Prasasti 
Kebon Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Cidanghiyang, 
Prasasti Pasir Awi, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Tugu.

Tarumanegara kemudian mengalami kemunduran 
karena  beberapa faktor yaitu pemberian kekuasaan atau 
otonomi daerah kepada raja-raja bawahan yang diberikan 
oleh raja-raja sebelumnya. Otonomi daerah ini tidak disertai 
dukungan dan pengawasan yang baik akibatnya para raja 
bawahan merasa tidak terlindungi dan tidak terawasi. Alasan 
lainnya,  munculnya pesaing Kerajaan Tarumanegara yang 
sedang naik daun yaitu Kerajaan Galuh. Faktor lainnya, raja 
terakhir Linggawarman tidak punya anak laki-laki sehingga 
pamor Tarumanegara terus merosot.

Akhirnya kerajaan ini pecah menjadi dua kerajaan 
yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Kerajaan 
Sunda menjadi lanjutan dari Kerajaan Tarumanegara yang 
dipegang oleh Tarusbawa, menantu raja Linggawarman. 
Sedangkan Kerajaan Galuh dikuasai Wretikandayun. 

Pada abad ke-6 di Jawa Tengah diperkirakan berdiri 
Kerajaan Kalingga. Nama Kalingga berasal dari kerajaan 
India kuno  bernama Kaling, mengidekan ada tautan antara 
India dan Indonesia. Lokasi pasti ibu kota kerajaan ini tidak 
diketahui, demikian pula catatan sejarah dari periode ini 
amatlah langka. Salah satu tempat yang dicurigai menjadi 
lokasi ibu kota dari kerajaan ini ialah Pekalongan dan 
Jepara. Jepara dicurigai karena adanya Kabupaten Keling 
di pantai utara Jepara, sementara Pekalongan dicurigai 
karena masa lalunya pada saat awal dibangunnya kerajaan 
ini ialah sebuah pelabuhan kuno. Beberapa sejarawan juga 
mempunyai ide bahwa Pekalongan merupakan nama yang 
telah berubah dari Pe-Kaling-an.
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Masa  kepemimpinan  Ratu Sima menjadi masa 
keemasan bagi kerajaan Kalingga sehingga membuat raja-
raja dari kerajaan lain segan, hormat, kagum, sekaligus 
penasaran. Masa-masa itu adalah era keemasan bagi 
perkembangan kebudayaan apapun. Agama Buddha juga 
berkembang secara harmonis, sehingga wilayah di sekitar 
kerajaan Ratu Sima juga sering disebut Di Hyang (tempat 
bersatunya dua kepercayaan hindu dan buddha).

Dalam bercocok tanam, Ratu Sima mengadopsi sistem 
pertanian dari kerajaan kakak mertuanya. Ia merancang 
sistem pengairan yang diberi nama subak. Sistem baru 
ini yang kemudian melahikan istilah Tanibhala, atau 
masyarakat yang mengolah mata pencahariannya dengan 
cara bertani atau bercocok tanam.

Gambar 2.1
Patung Ratu Sima

Google.com
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Kerajaan Kalingga mengalami kemunduran 
kemungkinan akibat serangan Kerajaan Sriwijaya yang 
menguasai perdagangan. Serangan tersebut mengakibatkan 
pemerintahan Kijen menyingkir ke Jawa bagian timur atau 
mundur ke pedalaman jawa bagian tengah antara tahun 
742-755 M. 

Ada satu cerita terkait sikap tegas dalam penegakan 
hukum yang melekat pada diri Ratu Sima. Ketegasan 
penguasa Kerajaan Kalingga yang bertakhta sejak 674 
hingga 695 Masehi itu konon sudah terkenal di berbagai 
penjuru, hingga ke luar pulau, bahkan sampai ke negeri-
negeri lain yang jauh. Kabar itulah yang membuat seorang 
raja bernama Ta-Shih penasaran. Secara diam-diam, raja 
yang disebut-sebut berasal dari Timur Tengah ini datang ke 
Kalingga dan meletakkan sekantung emas di persimpangan 
jalan dekat alun-alun kerajaan. Raja asing ini ingin tahu, 
apakah rakyat Kalingga berani mengambil sesuatu yang 
bukan milik mereka.

Beberapa bulan berlalu, kantung berisi emas itu masih 
tetap di tempatnya. Hingga pada suatu saat, Pangeran 
Narayana yang tidak lain adalah putra Ratu Sima, berjalan 
melewati lokasi tersebut. Kakinya tak sengaja menyentuh 
kantung emas yang tergeletak. Di sinilah ketegasan Ratu 
Sima diuji. Semua orang tahu, Ratu Sima amat menyayangi 
Narayana, anak lelaki satu-satunya yang bahkan sudah 
dinobatkan sebagai putra mahkota selaku penerus estafet 
kepemimpinan Kerajaan Kalingga nantinya. Lantas, apa 
keputusan Ratu Sima? Sang ratu semula menjatuhkan 
hukuman mati terhadap putra terkasihnya itu. Namun, para 
pejabat dan keluarga istana meminta keringanan kepada 
sang ratu agar sang pangeran diampuni kesalahannya. 
Namun, hukum tetap harus ditegakkan. Lantaran kaki sang 
pangeran yang menyentuh kantung emas itu meskipun 
tidak sengaja, maka Ratu Shima memerintahkan agar kaki 
anaknya dipotong sebagai hukuman. 
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Setelah Kalingga surut, muncul Kerajaan Medang yang 
terletak di Jawa Tengah bagian Selatan. Pusatnya berada 
di lembah Sungai Progo yang meliputi dataran tinggi 
Magelang, Muntilan, Sleman, dan Yogyakarta. Kerajaan 
Medang atau Mataram Kuno itu berdiri sekitar abad ke-8. 
Raja pertamanya adalah Raja Sanjaya yang dikenal sebagai 
raja yang besar, gagah berani dan bijaksana. Kerajaan 
Medang pernah diperintah oleh dua dinasti, yaitu Dinasti 
Sanjaya dan Dinasti Sailendra. Dinasti Sanjaya bercorak 
Hindu sementara Dinasti Syailendra memeluk Buddha. 

Bukti kerajaan Mataram Kuno antara lain adalah Prasasti 
Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasli Klurak, Prasasti Kedu 
atau Prasasti Balitung. Disamping prasasti juga terdapat 
candi, antara lain, Candi Kalasan, Candi Prambanan juga 
Candi Borobudur, Candi Pawon, dan Candi Mendut. 

Pada tahun 717-780, Raja Sanjaya mulai memerintah 
Kerajaan Mataram. Bukti sejarah yang menunjuk tentang 
Raja Sanjaya adalah Prasasti Canggal. Sanjaya adalah 
keturunan dinasti Syailendra. Raja Sanjaya berhasil 
menaklukkan beberapa kerajaan kecil yang pada masa 
pemerintahan Sanna melepaskan diri. Sanjaya adalah 
seorang raja yang memperhatikan perkembangan agama. 
Hal ini dibuktikan dengan pendirian bangunan suci oleh 
Raja Sanjaya pada tahun 732 M. Bangunan suci tersebut 
sebagai tempat pemujaan, yakni berupa lingga di atas 
Gunung Wukir (Bukit Stirangga), Kabupaten Magelang, 
Jawa Tengah. Perhatian raja yang besar terhadap keagamaan 
ini juga menunjukkan bahwa rakyat Mataram merupakan 
rakyat yang taat beragama. Sebab sikap baik raja, biasanya 
merupakan cerminan sikap baik rakyatnya.

Raja Sanjaya wafat digantikan putranya bernama Rakai 
Panangkaran. Pada masa pemerintahan Panangkaran, bukan 
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hanya agama Hindu saja yang berkembang. Di masanya 
kekuasaan Mataram Kuno bertambah luas. Raja Rakai 
juga memperhatikan perkembangan agama Budha. Sebagai 
bukti  didirikannya bangunan-bangunan suci agama Budha 
yakni Candi Kalasan dan Arca Manjusri. Kita masih 
dapat melihat keberadaan Candi Kalasan yang terletak di 
Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman DIY. 

Perpecahan lantaran perbedaan agama mewarnai sejarah 
Nusantara ini melalui perpecahan Dinasti Syailendra. 
Cuma, upaya perpecahan antar agama berhasil diatasi. 
Di masa Raja Sanjaya, agama Hindu merupakan agama 
keluarga raja. Namun pada masa Raja Rakai Panangkaran, 
agama Budha yang jadi agama kerajaan. Hal inilah yang 
mendorong terjadinya perpecahan dalam keluarga Dinasti 
Syailendra. Wilayah Mataram akhirnya dibagi menjadi dua. 
Keluarga yang menganut agama Hindu mengembangkan 
kekuasaan di daerah Jawa Tengah bagian utara. Sementara 
keluarga yang beragama Budha dan berkuasa di daerah 
Jawa Tengah bagian selatan. 

Upaya menyatukan dua keluarga ini dilakukan melalui 
perkawinan dua keluarga berbeda agama dan berhasil. 
Penyatuan dinasti melalui pernikahan Rakai Pikatan, 
dari keluarga yang beragama Hindu, menikah dengan 
Pramodawardhani, putri dari Samaratungga yang beragama 
Budha. Balaputradewa adalah keturunan yang menentang 
Pikatan. Setelah Samaratungga wafat, terjadilah perebutan 
kekuasaan antara Pikatan dengan Balaputradewa. 
Balaputradewa mengalami kekalahan dan menyingkir ke 
Sumatera.

Dari penyatuan di atas, kerajaan Syailendra telah sukses 
membangun toleransi beragama di dua kerajaan. Sekat 
perbedaan agama antara keduanya, dibuktikan oleh Rakai 
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Pikatan kepada permaisurinya tercinta, Pramodawardhani 
yang memeluk agama Buddha  dengan membangun Candi 
Plaosan.  

Pada tahun 856, Kayuwangi atau Dyah Lokapala 
menggantikan Pikatan. Salah satu raja terkenal dan terbesar 
Mataram adalah Raja Balitung (898 - 911 M) dengan gelar 
Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung Sri Dharmadya 
Mahasambu. Salah satu kebesarannya dibuktikan dengan 
membangun candi yang sangat besar dan indah yakni  Candi 
Prambanan. Candi Prambanan yang terletak di Kalasan kini 
menjadi salah satu tempat wisata yang diminati pelancong. 

Prasasti Karangtengah menyebutkan, Candi Borobudur 
dibangun pada 824 oleh Raja Samaratungga di masa Wangsa 
Syailendra. Hanya saja, pembangunan Candi Borobudur 
selesai pada 847 masehi oleh Ratu Pramodawardhani, 
putri Samaratungga yang duet bersama sang suami yang 
beragama Hindu yaitu Rakai Pikatan. Candi Borobudur 
dibangun untuk memuliakan agama Budha Mahayana.

Menurut legenda, Candi Borobudur didirikan oleh 
arsitek Gunadharma. Namun secara historis belum 
diketahui secara pasti. J.G. de Casparis, epigraf asal 
Belanda, memperkirakan tokoh di balik pembangunan 
Borobudur. Dalam Prasasti Karangtengah terdapat 
keterangan seorang raja bernama Samaratungga. Putrinya, 
Pramodawardhani mendirikan bangunan suci Jinalaya 
serta bangunan Wenuwana. Casparis mengaitkan bangunan 
Wenuwana dengan Candi Mendut. Sementara Soekmono 
mengidentifikasinya sebagai Candi Ngawen atas dasar 
persamaan bunyi nama. Adapun bangunan yang disebut 
Jinalaya diduga merujuk pada Candi Borobudur.
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Seiring berkembangnya kerajaan Sriwijaya, pendar 
kejayaan kekuasaan Mataram memudar.  Keruntuhan 
Mataram juga dihubungkan dengan faktor alam. Pada 
awal abad XI, Gunung Merapi meletus dengan dahsyat. 
Letusan Gunung Merapi diperkirakan banyak mengubur 
berbagai bangunan penting kerajaan Mataram. Selain itu 
berbagai penyakit dan kegagalan pertanian mendorong para 
tokoh Kerajaan Mataram untuk memindahkan kerajaan. 
Karena itulah akhirnya dinasti Mataram memindahkan 
kekuasaannya ke Jawa Timur. Di Jawa Timur, keluarga ini 
membentuk keluarga Isyana (Wangsa Isyana).

Di Sumatera, ada abad ke-7 berdiri Kerajaan 
Sriwijaya yang merupakan salah satu kerajaan terbesar 
di Nusantara. Bercorak Buddha, Kerajaan Sriwijaya 
diperkirakan didirikan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanaga 
dan menjadi raja pertama. Pada masanya Kerajaan Sriwijaya 
merupakan pusat agama Buddha di Asia Tenggara dan Asia 
Timur.

Candi Borobudur Foto Erlangga
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Bukti keberadaan kerajaan Sriwijaya antara lain adalah 
Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti 
Telaga Batu, Prasasti Karang Berahi, Prasasti Kota Kapur, 
Prasasti Ligor dan tokoh bernama I-Tsing yang melakukan 
perjalanan ke India dan mampir ke Sriwijaya. Ia singgah 
di Sriwijaya untuk belajar bahasa Sansekerta selama enam 
bulan. Ia juga mengatakan bahwa Sriwijaya merupakan 
sebuah kota benteng dan dihuni oleh kurang lebih 1.000 
orang biksu di bawah pengajaran pimpinan biksu terkenal 
bernama Sakyakirti.

Balaputradewa yang masih keturunan 
Syailendra, memerintah Kerajaan Sriwijaya pada abad 
ke-9. Pada masa pemerintahan Balaputradewa, Kerajaan 
Sriwijaya mencapai masa keemasan. Dalam Prasasti 
Nalanda, Raja Balaputradewa disebut sebagai raja besar 
Kerajaan Sriwijaya.

Letaknya yang strategis membuat ekonomi di Kerajaan 
Sriwijaya berkembang. Apalagi sebagai pusat perdagangan 
terbesar di Asia Tenggara. Dikutip situs Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, ramainya perdagangan 
di selat Malaka berdampak bagi masyarakat. Kerajaan 
Sriwijaya juga menjalin hubungan yang baik dengan 
kerajaan sekitarnya. Hubungan tersebut bertujuan 
untuk meningkatkan kehidupan sosial masyarakatnya. 
Masyarakat juga diberi kesempatan untuk memperoleh 
pendidikan di Nalanda. Di Sriwijaya terdapat guru besar 
seperti Dharmapala dan Sakyakirti. 

Pada masa pemerintahan Sanggrama 
Wijayatunggawarman, Kerajaan Sriwijaya mengalami 
kemunduran. Salah satu sebabnya adalah akibat serangan 
dari Kerajaan Colamandala di India Selatan. Dalam 
serangan tersebut Raja Sanggrama Wijayatunggawarman 
sempat ditangkap namun dibebaskan kembali. Serangan 

Indonesia Menoedjoe 204564 Indonesia Menoedjoe 2045 65



Indonesia Menoejoe 2045 65

yang dilakukan kerajaan Colamandala melemahkan 
kedudukan Sriwijaya. Pada 1275 Kerajaan Sriwijaya 
mendapat serangan dari kerajaan Melayu dan Singasari 
dalam rangka ekspedisi Pamalayu. Kerajaan Sriwijaya 
mengalami kehancuran akibat serangan kerajaan Majapahit 
pada tahun 1337. Selain itu kerajaan-kerajaan kecil yang 
semula tunduk, melepaskan diri dari pengaruh Kerajaan 
Sriwijaya.

Di Jawa Timur, pada abad ke-10 berdiri Kerajaan 
Kediri yang diawali dengan perintah Raja Airlangga 
yang membagi kerajaan menjadi dua bagian, yakni 
Jenggala (Kahuripan) dan Panjalu (Kediri) yang dibatasi 
dengan Gunung Kawi dan Sungai Brantas. Tujuannya 
supaya tidak ada pertikaian. Kerajaan Janggala atau 
Kahuripan terdiri atas Malang dan Delta Sungai 
Brantas dengan pelabuhan Surabaya, Rembang, dan 
Pasuruan, beribukota  di Kahuripan. Sedangkan Kerajaan 
Panjalu (Kediri) meliputi Kediri, Madiun, beribukota 
di  Daha.

Kerajaan Panjalu diberikan kepada Sri 
Samarawijaya. Sedangkan Kerajaan Jenggala diberikan 
kepada Mapanji Garasakan. Dalam Prasasti Malenga 
disebutkan bahwa Panjalu dapat dikuasai oleh Jenggala dan 
nama Raja Mapanji Garasakan (1042-1052 M) diabadikan. 
Namun, pada peperangan selanjutnya, Kerajaan Panjalu 
(Kediri) berhasil menguasai seluruh tahta Airlangga.

Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan di masa 
pemerintahan Raja Jayabaya. Wilayah kekuasaannya  
kian meluas dari Jawa Tengah hingga hampir ke seluruh 
Pulau Jawa. Selain itu, pengaruh Kerajaan Kediri juga 
sampai masuk ke Pulau Sumatera yang dikuasai Kerajaan 
Sriwijaya. Catatan dari penjelajah Cina bernama Chou Ku-
fei pada tahun 1178 M berisi keterangan tentang sebuah 
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negeri paling kaya yang dipimpin Raja Sri Jayabaya. Bukan 
hanya daerah kekuasaannya saja yang besar, seni sastra 
yang ada di Kediri juga cukup mendapat perhatian raja. Hal 
itu membuat Kerajaan Kediri semakin disegani.

Kerajaan Kediri runtuh pada masa pemerintahaan Raja 
Kertajaya, dimana terjadi pertentangan antara raja dengan 
kaum Brahmana. Raja Kertajaya dianggap melanggar 
agama dengan memaksakan mereka menyembah 
kepadanya sebagai dewa. Karena itu, Kaum Brahmana 
meminta pertolongan kepada Ken Arok, pemimpin daerah 
Tumapel yang ingin memisahkan diri dari Kediri. Terjadilah 
perang antara rakyat Tumapel yang dipimpin Ken Arok 
dengan Kerajaan Kediri.  Pada  1222, Ken Arok berhasil 
mengalahkan Kertajaya dan Kerajaan Kediri menjadi 
wilayah bawahan Tumapel atau Singasari. 

Pada awal abad ke-XIII Kerajaan Singasari hanya sebuah 
desa kecil tidak  berarti. Tapi situasi lambat-laun berubah 
dengan kedatangan seorang pemuda dari Desa Pangkur 
bernama Ken Arok yang berhasil meruntuhkan Kerajaan 
Kediri dan merebut kekuasaan Raja Kertajaya pada tahun 
1222. Setelah kekuasaan beralih, ia mendirikan sebuah 
kerajaan yang berpusat di Desa Kutaraja dan memakai 
nama Abhiseka Rajasa Sang Amurwabhumi. Pada tahun 
1254  nama Kutaraja diganti menjadi Singasari.

Puncak kejayaan Kerajaan Singasari terjadi di bawah 
pemerintahan Raja Kertanegara (1268-1292). Raja 
Kertanegara bercita-cita meluaskan Singasari, untuk 
mewujudkan cita-citanya, dia melakukan beberapa tindakan, 
antara lain menyingkirikan  tokoh-tokoh yang menentang 
atau menghalangi cita-citanya. Misalnya, Raganata 
diturunkan jabatannya dan Banyak Wide disingkirkan 
menjadi Bupati Sumenep, Madura. Padahal keduanya 
pernah menaklukan beberapa daerah. Antara lain  mengirim 
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pasukan ke Sumatera Tengah,  terkenal sebagai  ekspedisi 
Pamalayu. Tahun 1284 Kertanegara menaklukkan Bali dan 
setelah itu menyusul daerah-daerah lain, seperti Pahang, 
Sunda, Bakulapura (Kalimantan Barat daya) dan Gurun 
(Maluku). Dia juga mengadakan perjanjian damai dengan 
Kerajaan Campa. 

Kerajaan Singasari mengalami kemunduran akibat 
dua peristiwa besar yakni perselisihan dengan Tiongkok 
yang menginginkan Singasari tunduk dibawah kekuasaan 
Kaisar Khubilai Khan. Kedua, penyerangan oleh 
Jayakatwang yang bersekutu dengan Banyak Wide (Arya 
Wiraraja) Bupati Madura. Tahun 1292 Masehi pada saat 
melaksanakan upacara Tantrayana, Kertanegara dan 
tokoh-tokoh penting Singasari gugur karena penyerangan 
mendadak Jayakatwang. 

Dengan gugurnya Raja Kertanegara, berakhirlah 
kerajaan Singasari. Jenazah Kertanegara dimuliakan di 
Candi Jawi dan sebagai Buddha di Sagala. Kertanegara 
bersama permaisurinya Bajra Dewi dilambangkan sebagai 
jiwa dan dicandikan di Singasari sebagai Bhairawa. 

Runtuhnya Singasari menjadi pembuka jalan bagi 
berdirinya Kerajaan Majapahit. M.C. Ricklefs dalam 
Sejarah Indonesia Modern, 1991, menyebut Majapahit 
sebagai kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai 
Nusantara dan dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar 
dalam sejarah Indonesia. 

Pendiri sekaligus raja pertama Majapahit adalah 
Raden Wijaya. Dia bergelar Kertarajasa Jayawardhana. 
Kerajaan Majapahit tetap berpusat di Trowulan, yang kini 
berada di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Majapahit 
menancapkan hegemoninya tak melulu lewat senjata. 
Meski letaknya di pedalaman Jawa, dia mampu menjadi 
besar karena menguasai lautan dan daratan.
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Kakawin Nagarakertagama menyebut wilayah-
wilayah yang ada di bawah pengaruh Majapahit yaitu 
Pahang, Melayu, Gurun, Bakulapura, Sunda, dan 
Mandura. Sejumlah prasasti juga menyebut luasnya 
pengaruh Majapahit. Terutama Prasasti Tuhanaru 
(1245 Saka/1323 M) yang menyebut wilayah yang 
menjadi pumpunan dan angsana. Pumpunan adalah daerah 
di sekitar keraton dan angsana merupakan wilayah luas 
di luarnya. Sedangkan mitra satata atau rekan yang setara 
adalah negara-negara sahabat yaitu Semenanjung Malaya, 
Tumasik (Singapura), Ceylon, Siam, Burma, Campa 
(Vietnam), Kamboja, India, Annam, dan Cina.  

“Kebesaran Majapahit tercatat di prasasti dan naskah 
yang dikeluarkan raja-rajanya, bahkan sampai masa 
Demak dan Mataram juga menceritakan kebesarannya,” 
kata Ninie Susanti, arkeolog Universitas Indonesia. 
Sebagai penerus Kerajaan Singasari, Majapahit mewarisi 
cita-cita raja terakhirnya, Kertanagara, yaitu cakrawala 
mandala atau perluasan wilayah ke seluruh Dwipantara. 
Majapahit juga mewarisi pelabuhan-pelabuhan besar di 
pantai utara Jawa, tempat persinggahan kapal-kapal dagang 
asing akibat jalur rempah yang terbentuk pada masa 
sebelumnya. Jalur pelayaran itu menghubungkan Malaka 
menuju Maluku dan sebaliknya.

Secara ekonomi, Majapahit menghidupkan pelabuhan 
penting di sepanjang pantai utara Jawa sebagai pelabuhan 
transit, seperti di Gresik, Tuban, Jepara, Lasem, Bali, 
Surabaya, dan Jaratan. “Ini untuk mengambil alih fungsi 
pelabuhan transit setelah runtuhnya Sriwijaya,” kata Ninie. 
Majapahit juga memaksimalkan hasil alamnya. Beras, 
rempah dan garam merupakan komoditas dagang yang 
dibutuhkan dunia. 
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Mereka membuat regulasi perdagangan, perpajakan, dan 
mengoptimalkan pelabuhan-pelabuhan di Sungai Brantas 
dan Solo. “Sungai besar sebagai penghubung hasil bumi 
di pedalaman ke perdagangan maritim di pantai-pantai,” 
ujar Ninie. Untuk mengelola daerah-daerah, ditempatkan 
seorang penguasa lokal atau Bhattara. Mereka diberi hak 
membuat regulasi pajak masing-masing

Majapahit mencapai puncak kejayaan pada era Raja 
Hayam Wuruk atau Rajasanagara (1350-1389) berkat 
dukungan Mahapatih Gajah Mada. Tahun 1336, saat 
pengangkatannya menjadi mahapatih pada era Tribhuwana 
Tunggadewi (ibunda Hayam Wuruk), Gajah Mada 
mengucapkan Sumpah Amukti Palapa yang jadi legenda.

Gajah Mada bersumpah akan menyatukan wilayah-
wilayah Nusantara di bawah naungan Majapahit. Kelak, 
ikrar ini terwujud. Slamet Muljana dalam Menuju Puncak 
Kemegahan: Sejarah Kerajaan Majapahit (2005), 
menyebut Sumpah Amukti Palapa telah mengantarkan 
Majapahit ke gerbang kejayaan untuk pertamakalinya 
dalam sejarah. Wilayah kekuasaan Majapahit, tercatat 
dalam Nagarakertagama, meliputi Jawa, Bali, Sumatera, 
Kalimantan, hingga Indonesia bagian timur, termasuk Nusa 
Tenggara, Sulawesi, hingga sebagian Maluku. 

Masih menurut Negarakertagama, tidak kurang dari 
98 kerajaan yang bernaung di bawah kuasa Majapahit. 
Angkatan Laut Majapahit waktu itu sangat kuat sehingga 
disebut sebagai Talasokrasi atau Kemaharajaan Bahari.

Slamet Muljana menyebut Majapahit mulai lemah 
sepeninggal Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Majapahit 
akhirnya terpuruk akibat serangan Kerajaan Demak. Raja 
terakhir Majapahit, Prabu Brawijaya V, hanya memerintah 
selama empat tahun pada 1474-1478 M.
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Raden Patah, penguasa Demak, meminta  
Girindrawardhana Dyah Ranawijaya untuk memerintah 
Majapahit (1486-1527 M). Jadi Raja Girindrawardhana 
merupakan bawahan Kerajaan Demak. 

Mataram bermula dari Alas Mentaok yang diberikan 
oleh Sultan Hadiwijaya kepada Ki Ageng Pamanahan, 
kemudian menjadi Kadipaten di bawah Kesultanan 
Pajang. Keraton Kotagede menjadi pusat pemerintahannya. 
Sultan pertamanya adalah Panembahan Senapati alias 
Sultan Agung,  putra dari Ki Ageng Pamanahan. Sumber 

Sultan Agung adalah seorang muslim amat menghargai 
toleransi antar-umat beragama. Ia menyadari arti pentingnya 
kesatuan di seluruh tanah Jawa. Joko Darmawan dalam 
Trah Raja-raja Mataram di Tanah Jawa (2017) menyebut 
Sultan Agung menyesuaikan unsur-unsur budaya asli 
dengan kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam.

Salah satu bukti toleransi yang menjadi warisan 
Sultan Agung adalah Masjid Besar Mataram di Kotagede. 
Masjid yang dibangun di selatan Pasar Kotagede ini 
memiliki sejumlah ornamen menyerupai candi. Saat 
pembangunannya, Sultan Agung melibatkan warga yang 
masih banyak memeluk agama Hindu atau Buddha.

Mengadopsi strategi dakwah Walisongo, Sultan Agung 
tidak segan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam 
budaya istana dan masyarakat Jawa yang masih kental 
dengan tradisi lama. Contohnya adalah menyelenggarakan 
perayaan Sekaten untuk memperingati Maulid Nabi. Dia 
juga menyesuaikan penanggalan Saka dengan kalender 
Hijriah yang menghasilkan tahun Jawa. 

Selama masa Pemerintahan Sultan Agung (1613-1645), 
ekonomi merupakan aspek penting untuk mempertahankan 
keutuhan Kerajaan Mataram Islam. Wawasan ekonomi 

Indonesia Menoedjoe 204570 Indonesia Menoedjoe 2045 71



Indonesia Menoejoe 2045 71

pertanian atau agraris menjadi sumber utama pendapatan 
negara. Ketika itu, penguasaan tanah dengan memperluas 
wilayah kekuasaan sangatlah penting, bahkan menjadi 
suatu hal yang mutlak dilakukan dengan dasar dua unsur 
kepentingan, yaitu kepentingan politik dan ekonomi.

Kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Sultan Agung 
untuk menstabilkan perekonomian Kerajaan Mataram 
Islam terdiri dari tiga macam, yaitu kebijakan pertanian, 
fiskal, dan moneter. Dalam kebijakan pertanian, Sultan 
Agung mengawalinya dengan mendistribusikan tanah 
kepada para bangsawan dan pejabat tinggi kerajaan untuk 
kemudian diserahkan kepada para petani sebagai orang 
yang diperintah untuk menggarap tanah-tanah yang ada. 

Untuk meningkatkan produksi pertanian, maka 
dibentuklah forum komunikasi sebagai wadah pembinaan 
bagi para petani. Kerajaan juga membangun bendungan 
air beserta saluran-saluran airnya, mengoptimalisasikan 
produksi beras dengan langkah intensifikasi tanaman padi 
dan pemberian modal, serta menetapkan pajak dalam 
pertanian. 

Kebijakan fiskal yang dilakukan Sultan Agung 
adalah menarik pajak. Dia merekrut petugas pajak dan 
menentukan siapa yang harus membayar pajak serta jenis 
maupun besaran pajaknya. Adapun kebijakan moneternya 
adalah membentuk lembaga keuangan. Tujuannya untuk 
mempermudah dalam mengontrol pemasukan kas kerajaan. 

Kebijakan ekonomi Sultan Agung memberikan 
dampak yang cukup baik bagi perekonomian Kerajaan 
Mataram Islam dan mampu mencukupi kebutuhan pangan 
penduduknya. Dengan kondisi perekonomian yang baik, 
Mataram mampu menancapkan kekuasaannya di sebagian 
besar wilayah Jawa dan beberapa wilayah di luar Jawa 
sehingga dicap sebagai masa kejayaan kerajaan. 

Indonesia Menoedjoe 204570 Indonesia Menoedjoe 2045 71



Indonesia Menoejoe 204572

Kebijakan ekonomi Sultan Agung juga berdampak 
terhadap perkembangan peradaban. Pada masanya, terdapat 
dua kraton yang pernah menjadi pusat Kerajaan Mataram 
yaitu Kartasura dan Plered. Di dalamnya berkembang 
kesenian dan kesusastraan yang bernuansa Islami. Sejarah 
mencatat, pada masa Sultan Agung, Mataram menjadi pusat 
Islamisasi di wilayah Jawa maupun Nusantara.

Kedatangan saudagar Belanda dalam persekutuan 
VOC menjadi awal runtuhnya Kerajaan Mataram Islam. 
Konflik dalam keluarga dan pemberontakan Trunojoyo 
yang asal Madura membuat Mataram semakin lemah. 
Trunojoyo dibantu oleh Pangeran Kajoran dan para pejabat 
dan masyarakat yang sudah sangat tertekan dengan gaya 
kepemimpinan Amangkurat I. Pada 28 Juni 1677 Trunajaya 
berhasil merebut Istana Plered. Amangkurat I dan putranya, 
Mas Rahmat. melarikan diri ke arah Barat. 

Istana Plered berhasil direbut kembali oleh Pangeran 
Puger (Kanjeng Susuhunan ing Alaga Ngabdur Rahman 

sumber: google.com
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Sayidin Panata Gama) yang menyerang dari Jenar. Babad 
Tanah Jawi menyatakan jatuhnya Istana Plered menandai 
berakhirnya Kesultanan Mataram. Amangkurat I digantikan 
oleh Amangkurat II (Amangkurat Amral) yang sangat patuh 
pada VOC. Hal ini membuat kalangan dalam istana tidak 
puas dan pemberontakan terus terjadi.  Keraton akhirnya 
dipindahkan lagi ke Kartasura pada 1680.

Setelah Amangkurat II meninggal, dia diganti oleh 
Amangkurat III. Tapi VOC tidak senang dengan Amangkurat 
III karena dia menentang persekutuan dagang Belanda 
itu. Akibatnya VOC mengangkat Pakubuwana I sebagai 
raja. Jadilah Mataram memiliki dua raja dan membuat 
perpecahan internal semakin tajam. Amangkurat III akhirnya 
memberontak tapi akhirnya kalah dan ditangkap di Batavia 
lalu diasingkan di Ceylon, Srilangka, dan meninggal tahun 
1734.

Kekacauan politik dari masa ke masa akhirnya dapat 
terselesaikan pada masa Pakubuwana III. Terutama 
setelah wilayah Mataram dibagi dua yaitu Kesultanan 
Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta pada 13 Februari 

sumber: google.comGambar 2.2
Amangkurat III
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1755. Pembagian wilayah ini tertuang dalam Perjanjian 
Giyanti. 

Perjanjian itu dibuat oleh VOC, pihak Mataram 
(diwakili oleh Pakubuwana III) dan kelompok Pangeran 
Mangkubumi. Nama Giyanti diambil dari lokasi penjanjian 
tersebut yang sekarang berada di Dukuh Kerten, Desa 
Jantiharjo, yang terletak  di Tenggara Kota Karanganyar, 
Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti menandai berakhirnya 
Kerajaan Mataram. 

Era Penjajahan
Pada 7 April 1521, Magellan dan awak kapalnya tiba di 
Pulau Cebu, Filipina. Ia diterima baik oleh Raja Cebu, 
sebab saat itu Cebu sedang bermusuhan dengan Mactan. 
Namun Magellan terbunuh oleh Mactan di Filipina 
sehingga ekspedisi dilanjutkan oleh del Cano. Di bawah 
kepemimpinan del Cano, para pelaut Spanyol akhirnya tiba 
di Tidore. Kerajaan Tidore menyambut baik kedatangan 
Spanyol. Mereka menjadikan Spanyol sebagai sekutu. 
Saat itu, Tidore tengah bermusuhan dengan Portugis yang 
bersekutu dengan Ternate. 

Gambar illustrasi Magellan sumber: google.com
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Kedatangan Spanyol tak pelak menjadi ancaman bagi 
Portugis. Saat itu Portugis memonopoli perdagangan 
di Maluku. Portugis dan Spanyol pun bersaing dengan 
memanfaatkan permusuhan kerajaan lokal. Pada 22 April 
1529, keduanya bersepakat lewat Perjanjian Saragosa 
yang isinya Spanyol harus meninggalkan Maluku dan 
memusatkan kegiatannya di Filipina. Sedangkan Portugis 
tetap melakukan aktivitas perdagangan di Maluku.

Sementara itu VOC Belanda juga mulai datang ke 
Nusantara. Di Maluku Terbentuk persekutuan anti-
Portugis antara VOC dan penduduk Hitu di Ambon. “Dari 
persekutuan tersebut, VOC mendapat imbalan berupa hak 
tunggal untuk membeli rempah-rempah dari Hitu,” tulis 
M.C. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. 

Pada bulan 23 Februari 1605, kapal-kapal VOC 
menyerang kubu pertahanan Portugis di Ambon. Benteng 
pertahanan Portugis diserang bertubi-tubi dan berhasil 
dijebol. Dua hari kemudian, Portugis yang diwakili Capitan 
Benteng, Gaspar de Mello menyerahkan benteng Portugis 
tanpa perlawanan kepada VOC. Penyerahan bersyarat itu 
menetapkan pasukan Portugis yang bersenjata harus keluar 
dari wilayah Maluku dan bagi mereka yang ingin tetap 
tinggal harus bersumpah setia kepada Belanda. Seorang 
gubernur berbangsa Belanda diangkat untuk memerintah di 
sana atas nama Staten Generaal (parlemen Belanda). 

Belanda datang lebih dulu ke Banten pada 1596 
melalui ekspedisi Cornelis de Houtman. Houtman dikirim 
oleh pedagang Amsterdam, Belanda, untuk mendapatkan 
informasi mengenai rempah-rempah yang dicari orang 
Eropa. Para pedagang ini kemudian memahami adat 
istiadat Nusantara. Persaingan dan kekuatan De Houtman 
memberikan pengaruh besar terhadap perdagangan yang 
akhirnya bisa memainkan monopoli perdagangan pada 
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daerah itu, membuat sistem jual beli dan melakukan 
penarikan pajak. Pada 20 Maret 1602, para pedagang 
Belanda mendirikan Verenigde Oostindische Compagnie 
(VOC) sebuah persekutuan dagang yang bertujuan 
memonopoli aktivitas dagang di Asia.

Pada 1603, VOC mendapatkan izin untuk mendirikan 
kantor perwakilan di Banten. Namun, Pieter Both, 
Gubernur Jenderal pertama VOC memindahkan kantor ini 
ke Jayakarta (Batavia). Sejak itu, VOC mulai memainkan 
pengaruhnya di bidang perdagangan ke berbagai wilayah 
di Indonesia.

Cara yang dilakukan adalah melakukan tekanan 
terhadap bangsa non-Belanda yang mencoba berdagang 
dengan penduduk. Kala itu, Kepulauan Nusantara belum 
berada di bawah kendali pemerintah Belanda, melainkan 
VOC. Kendati hanya sebuah persekutuan dagang, tapi 
VOC mendapat banyak keistimewaan dari pemerintah 
Belanda salah satunya boleh membentuk tentara sendiri. 
Ribuan tentara ini yang kemudian digunakan VOC untuk 
mengendalikan kepulauan Nusantara yang luas.

Pada 31 Desember 1799, VOC resmi bubar disebabkan 
praktik korupsi yang dilakukan pegawainya, biaya perang, 
ketatnya persaingan dagang, dan besarnya gaji pegawai. 
Setelah VOC bubar, Pemerintah Belanda mulai mengambil 
alih kendali kepulauan Nusantara yang sejak 1800-an 
dikenal dengan nama Hindia Belanda. 

Politik kolonial liberal digelar sejak 1 Januari 1800, 
dijalankan oleh Gubernur Jenderal van Straten dan 
Gubernur Jenderal Daendels. Pada tahun 1800, Negeri 
Belanda berada di bawah penjajahan Prancis. Sehingga 
secara tidak langsung Indonesia dijajah oleh Prancis.
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Tidak lama setelah Daendels diganti Jansens, tentara 
Inggris di bawah pimpinan Lord Minto menyerang Jawa. 
Inggris mendapat simpati raja-raja di Jawa, sehingga 
akhirnya dengan mudah dapat merebut Batavia. Pada tahun 
1811 itu pula Jansens menyerah tanpa syarat kepada Inggris 
di Tuntang. 

Setelah Traktat London I ditandatangani (1814), 
pemerintah Belanda membentuk suatu komisi yang akan 
menerima kembali semua daerah jajahannya di Asia 
Tenggara dari pemerintah Inggris di Indonesia. Walaupun 
Raffles selalu menghalang-halangi pengembalian daerah 
jajahan Belanda itu, namun usaha tersebut hanya bisa 
menunda waktu penyerahan, karena akhirnya dikembalikan 
juga.

Berakhirnya Penjajahan Belanda
Pada 10 Desember 1941, dua kapal perang Inggris 
ditenggelamkan pesawat-pesawat tempur Jepang. Empat 
hari berselang, pasukan Jepang sudah mencapai Johor dan 
terlibat pertempuran sengit melawan tentara Sekutu. Setelah 
Kuala Lumpur yang menjadi pusat ekonomi Malaya beralih 
tangan, pasukan Sekutu masih berupaya melawan meskipun 
semakin terdesak. Frank Morgan dalam Reflections of 
Twelve Decades (2012: 142) menuliskan, pasukan Sekutu 
akhirnya mundur ke Singapura pada 31 Januari 1942, tepat 
hari ini 77 tahun lalu.

Berlindung di Singapura justru menjadi akhir 
perlawanan pasukan gabungan Sekutu. Hanya butuh waktu 
setengah bulan bagi Jepang untuk mengambil alih negeri 
singa. Pada 15 Februari 1942, Dai Nippon menduduki 
Singapura. Pada periode yang sama, tentara Jepang mulai 
memasuki wilayah Indonesia dari perbatasan Malaysia di 
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Borneo. Hingga akhirnya, 8 Maret 1942, Belanda menyerah 
tanpa syarat kepada Jepang dalam perundingan di Kalijati, 
dekat Subang, Jawa Barat. Inilah akhir penjajahan Belanda 
sekaligus mengawali era pendudukan Jepang di Indonesia.

20 Mei 1908, pukul sembilan pagi. Puluhan anak 
muda berkumpul di aula Sekolah Stovia –Abdurrachman 
Surjomihardjo dalam Budi Utomo Cabang Betawi menyebut 
ruang anatomi. Selain siswa Stovia, turut pula hadir siswa-
siswa dari sekolah pertanian (landbouw school) dan 
kehewanan (veeartsnij school) di Bogor; sekolah 
pamongpraja (OSVIA) di Magelang dan Probolinggo; 
sekolah menengah petang (hogere burger school) di 
Surabaya; serta sekolah pendidikan guru bumiputera 
(normaalschool) di Bandung, Yogyakarta, dan Probolinggo.

Gambar 2.4
Mahasiswa Stovia yang mendirikan Boedi Oetomo.

Dalam pertemuan itu mereka sepakat mendirikan 
organisasi. Nama Boedi Oetomo sudah ditetapkan sejak 
awal. Soeradji mengutipnya dari pujian Soetomo kepada 
Wahidin: “Punika satunggaling padamelan sae sarta 
nelakaken budi utami (Ini merupakan perbuatan baik serta 
mencerminkan keluhuran budi).”
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Boedi Oetomo  mempunyai program yang cenderung 
ke arah bidang sosial karena organisasi politik dilarang 
oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Tujuan 
Boedi Oetomo  adalah memperoleh perbaikan sosial serta 
kemajuan yang harmonis bagi nusa dan bangsa Jawa dan 
Madura. Mengapa hanya wilayah Jawa dan Madura? Sebab 
persatuan seluruh Indonesia belum dikenal pada masa itu.  
Boedi Oetomo  mengadakan Kongres Budi Utomo I pada 
3-5 Oktober 1908 di gedung Kweekshool, Jetis, Yogyakarta 
(sekarang SMU 11 Yogyakarta). 

Ketua Kongres Budi Utomo pertama adalah Dr Wahidin 
Sudirohusodo. Setelah kongres pertama ditetapkan tujuan 
Budi Utomo adalah mengusahakan kemajuan yang selaras 
buat negeri dan bangsa. Terutama dengan memajukan 
pengajaran, pertanian dan peternakan, perdagangan, teknik, 
industri dan kebudayaan. Kemudian setelah kongres Budi 
Utomo 1932, tujuan Budi Utomo diubah secara radikal yaitu 
mencapai Indonesia merdeka. Setelah kongres terakhir Budi 
Utomo pada 24-16 Desember 1934, Budi Utomo menjadi 
cikal bakal Partai Indonesia Raya (PARINDRA).

Perhimpunan Indonesia (PI) merupakan 
organisasi pergerakan nasional pertama yang 
menggunakan istilah “Indonesia”. Bahkan Perhimpunan 
Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia 
di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia (PI) 
diprakarsai oleh Sutan Kasayangan dan R. N. Noto Suroto 
pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Mereka adalah 
para pelajar Indonesia yang sedang menempuh pendidikan 
di negeri Belanda.

Dilansir Encyclopaedia Britannica (2015), 
organisasi pergerakan nasional tersebut awalnya berdiri 
bernama Indische Vereeniging. Kemudian pada 1922 
ketika nasionalisme Indonesia berkembang, Indische 
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Vereeniging mengubah namanya menjadi Perhimpunan 
Indonesia (PI). Perhimpunan Indonesia merupakan 
pelopor gerakan nasionalis Indonesia yang mengadvokasi 
kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Perhimpunan 
Indonesia adalah organisasi politik pertama yang 
menggunakan istilah “Indonesia” di dalam namanya. Ide-
ide tersebut dipengaruhi oleh ide sosialis dan Mohandas 
(Mahatman Gandhi) di India tentang pembangkangan sipil 
tanpa kekerasan. Dua tokoh Perhimpunan Indonesia yang 
terkemuka adalah Sutomo dan Mohammad Hatta.

Pada 1923, Perhimpunan Indonesia mengeluarkan 
Deklarasi Perhimpunan Indonesia yang dimuat dalam 
majalah Hindia Putra. Dalam deklarasi tersebut memakai 
kata “Bangsa Indonesia” yang menunjukkan cita-cita 
Perhimpunan Indonesia akan sebuah negara baru yang 
merdeka. Pada 1925 deklarasi tersebut berkembang menjadi 
manifesto politik. Karena menyakini hanya kemerdekaan 
yang dapat mengembalikan harga diri bangsa Indonesia.

Para pejuang kemerdekaan di Hindia Belanda menjadi 
sadar bahwa mereka adalah satu bangsa walaupun 
berbeda suku bangsa dan agama. Kesadaran inilah yang 
memunculkan lahirnya Sumpah Pemuda pada 1928. 

Buku 45 Tahun Sumpah Pemuda (1974) yang 
diterbitkan oleh Museum Sumpah Pemuda menyebutkan 
banyak perkumpulan pemuda kedaerahan yang muncul 
setelah berdirinya Tri Koro Dharmo atau Jong Java. Selain 
Perhimpunan Indonesia, terdapat pula Jong Batak, Jong 
Minahasa, Jong Celebes, Jong Ambon, Sekar Rukun, 
Jong Islaminten Bond, Pemuda Kaum Betawi, Pemuda 
Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) dan masih banyak lainnya. 
Mereka merasa membutuhkan dukungan untuk bisa 
bersatu demi kemerdekaan. Muncul inisiatif untuk bisa 
menggabungkan dari para perhimpunan pemuda ke dalam 
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sebuah musyawarah besar yang kemudian dikenal dengan 
Kongres Pemuda. Kongres Pemuda I diselenggarakan pada 
30 April hingga 2 Mei 1926. Namun, kongres tersebut 
belum bisa menyatukan persatuan karena masih kuatnya 
ego kedaerahan. Mereka pun menyadari bahwa ego 
kedaerahan tersebut akan mempersulit Indonesia untuk 
bersatu dan berjuang melawan penjajahan. Akhirnya, pada 
27-28 Oktober 1928, para pemuda kembali berkumpul 
untuk menggelaar Kongres Pemuda II.

Kongres  Pemuda II itu menghasilkan sebuah 
kesepakatan bersama akan pentingnya persatuan pemuda. 
Deklarasi pun dilakukan dan kelak dikenal dengan nama 
“Sumpah Pemuda”.  Istilah “Sumpah Pemuda” itu pun 
tidak muncul dalam putusan kongres melainkan diberikan 
setelahnya.

Adapun Hari Sumpah Pemuda yang jatuh tiap 28 
Oktober ditetapkan pada masa Presiden Soekarno melalui 
Keputusan Presiden Nomor 315 Tahun 1959 tanggal 16 
Desember 1959. 

Pendudukan Jepang
Tentara Jepang dengan mudah merebut kota-kota 

penting di Jawa seperti Batavia, Bandung dan lain-lain. 
Pada 8 Maret 1942, Letjend Hein Ter Poorten selaku 
Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda dan atas nama 
Angkatan Perang Sekutu di Indonesia menyerah tanpa 
syarat kepada pasukan Jepang. Perundingan penyerahan 
tersebut berlangsung di Kalijati, Subang, Jawa Barat. 
Dalam Perundingan Kalijati, dari Jepang diwakili Gubernur 
Jenderal Imamura, sedangkan dari pihak Belanda diwakili 
Gubernur Jenderal Tjarda dan Jenderal Ter Poorten. Pada 
8 Maret 1942 dimulai zaman pendudukan Jepang di 
Indonesia.
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Faktor-faktor utama kedatangan Jepang ke Indonesia 
adalah, Indonesia kaya hasil tambang, sehingga menunjang 
untuk keperluan perang. Indonesia  terdapat bahan mentah 
untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri Jepang. 
Indonesia memiliki tenaga manusia atau SDM (man power) 
yang banyak sehingga dapat mendukung usaha Jepang. 
Ambisi Jepang untuk mewujudkan Hakko Ichi-u yaitu 
pembentukan imperium yang meliputi bagian besar dunia 
yang dipimpin Jepang. Kepentingan migrasi, maksudnya 
wilayah Jepang yang sempit sedangkan jumlah penduduk 
banyak maka dibutuhkan tempat bagi pemerataan penduduk.

Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom Atom pertama 
dijatuhkan di Hiroshima yang menewaskan sedikitnya 
78.000 orang. Uni Soviet  mengumumkan perang terhadap 
Jepang pada tanggal 8 Agustus.  Pada hari berikutnya (9 
Agustus), bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki dan 
pihak Soviet menyerbu Manchuria.  Jepang Menyerah 
tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus. 

Pada 15 Agustus – Jepang menyerah kepada Sekutu. 
Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di 
Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan 
kekuasaan di Indonesia ke tangan Belanda.

sumber: google.com

Tentara Jepang di Indonesia 
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Para pemuda pejuang, termasuk Chaerul Saleh, yang 
tergabung dalam gerakan bawah tanah kehilangan kesabaran, 
dan pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945 mereka menculik 
Soekarno dan Hatta, dan membawanya ke Rengasdengklok, 
yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengasdengklok. 
Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa 
Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk 
melawan Jepang, apa pun risikonya.

Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke 
Jakarta, bertemu dengan Jenderal Moichiro Yamamoto dan 
bermalam di kediaman Laksamana Muda Maeda Tadashi. 
Dari komunikasi antara Hatta dan tangan kanan komandan 
Jepang di Jawa ini, Soekarno dan Hatta menjadi yakin 
bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu, dan tidak 
memiliki wewenang lagi untuk memberikan kemerdekaan.

Mengetahui bahwa proklamasi tanpa pertumbahan 
darah telah tidak mungkin lagi, Soekarno, Hatta dan 
anggota PPKI lainnya malam itu juga rapat dan menyiapkan 
teks Proklamasi yang kemudian dibacakan pada pagi hari 
tanggal 17 Agustus 1945.

Tentara Pembela Tanah Air, kelompok muda radikal, 
dan rakyat Jakarta mengorganisasi pertahanan di kediaman 
Soekarno. Selebaran kemudian dibagi-bagikan berisi tentang 
pengumuman proklamasi kemerdekaan. Adam Malik juga 
mengirim pesan singkat pengumuman Proklamasi ke luar 
negeri. 

Era Orde Lama
Pada masa Orde Lama sistem pemerintahan yang digunakan 
adalah sistem presidensial. Era ini berlangsung dari tahun 
1945-1966 dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno. 
Dikutip dari buku Sistem Pemerintahan Presidensial 
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Indonesia dari Soekarno ke Jokowi (2018) karya Diana 
Fawzia Dkk, pada sistem ini hubungan kekuasaan antara 
presiden dan legislatif adalah hubungan yang saling kontrol 
atau checks and balances. Pada masa Orde Lama, sistem 
pemerintahan beberapa kali berganti. Mulai dari presidental, 
parlementar, demokrasi liberal hingga demokrasi terpimpin. 

Di bawah Demokrasi Terpimpin, semua pemberontakan 
dapat diakhiri. Meski dengan biaya ekonomi luar biasa, 
nasionalisme-negara yang radikal berhasil mengakhiri 
dominasi ekonomi Belanda dan merintis jalan 
terselesaikannya masalah Irian Barat. Setelah beberapa 
bulan di bawah PBB, Irian Barat diserahkan di bawah 
pengawasan Indonesia sampai nanti, tahun 1969, act of free 
choise diadakan.

Era Orde Lama berlangsung dari tahun 1945-1966 dibawah kepemimpinan 
Presiden Soekarno.

Soekarno, tampil sebagai sebagai salah seorang pemimpin Dunia Ketiga

sumber : google.com
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Soekarno, yang  telah membagi  dunia atas New 
Emerging Forces dan Old Established Forces, tampil 
sebagai sebagai salah seorang pemimpin Dunia Ketiga.

Dalam pergaulan internasional, Indonesia kian terpencil. 
Di dalam negeri, keadaan ekonomi rakyat kian terpuruk. 
Belum sempat Undang- Undang Agraria melaksanakan niat 
keadilan pemilikan tanah, “aksi sepihak “ telah dilancarkan 
pihak “kiri “. Indonesia segera ada diambil konflik agraria 
yang serius. Proses pemandulan partai politik menyebabkan 
Presiden Soekarno amat tergantung pada dukungan TNI 
dan PKI, yang menjadikan dukungannya pada Soekarno 
sebagai saluran untuk memperkuat dirinya.

Ketika Soekarno mulai cenderung menyetujui usul PKI 
agar dibentuk “angkatan kelima “, yang terdiri dari buruh 
dan tani, dan “Nasakomisasi “ ketentaraan, ia harus menemui 
kenyataan bahwa TNI AD dengan tegas mengatakan “tidak 
“. Ternyata mereka tak  sendirian. Maka, terjadilah Tragedi 
30 September 1965. Indonesia pun mengalami tragedi 
kemanusiaan terbesar dalam sejarah kontemporernya. 
Soekarno, Bapak Bangsa yang “gandrung revolusi “, telah 
“dimakan” revolusi yang diciptakan dan dipeliharanya. 
Ketika akhirnya ia dipanggil Sang Pencipta (Juni 1970).  

Era Orde Baru
Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret adalah 
penyerahan mandat kekuasaan dari Presiden Soekarno ke 
Presiden Soeharto pada 11 Maret 1966. Supersemar menjadi 
peristiwa sejarah penting bagi Indonesia karena merupakan 
tonggak lahirnya Orde Baru. Ini dikarenakan Supersemar 
membuka jalan bagi Soeharto untuk naik menjadi presiden 
dan mengubah tatanan Orde Lama yang dibangun Soekarno.
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Hingga awal 1980-an, Indonesia mengalami 
pertumbuhan yang pesat. Dari tahun 1971-1981, tingkat 
pertumbuhan tahunan Produk Domestik Bruto (PDB) 
berkisar pada angka 7,7%, dan tidak pernah berada pada 
angka dibawah 5%. Prestasi ini kebanyakan karena 
pendapatan dari minyak yang tetap tinggi hingga 1982, 
terutama dipicu oleh perang Irak-Iran 1979. 

Illustrasi keberhasilan pembangunan yang terjadi pada masa Orde Baru
sumber : google.com

Orde Baru juga sukses melakukan swasembada beras 
pada pertengahan tahun 1980-an. Terjadi kemajuan pesat 
dalam sektor pendidikan, lebih dari 100.000 sekolah 
dibangun, terutama di daerah-daerah pedalaman dan lebih 
dari 500.000 guru dipekerjakan.

Pancasila sebagai dasar negara malah diredusir, 
disalahartikan dan disalahgunakan oleh Suharto sebagai 
simbol kekuasaan. Pancasila dijadikan alat untuk menguasai 
rakyat. Sehingga pemerintah Orde Baru dapat melegitimasi 
kelanggengan masa jabatannya.
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Namun, selain kesuksesan di bidang ekonomi, rezim 
Soeharto juga disorot dalam perkara-perkara pelanggaran 
hak asasi manusia. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban 
Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat setidaknya 10 kasus, 
mulai dari Pulau Buru terkait kader PKI, penembakan 
misterius yang terkait kriminalitas, daerah operasi militer di 
Aceh dan Papua, peristiwa Talangsari, sampai penculikan 
dan kerusuhan Mei 1998. 

Dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 
(2008) karya Merle Calvin Ricklefs, runtuhnya rezim Orde 
Baru terjadi di tengah-tengah krisis ekonomi, kerusuhan, 
dan pertumpahan darah di jalan-jalan. Krisis Asia yang 
dimulai di Thailand menghantam Indonesia. Rupiah selama 
ini berada dalam kisaran Rp 2.500/US$, namun nilai itu 
segera merosot pada Juli 1997. Pada Agustus 1997, nilai 
rupiah turun 9 persen. Bank Indonesia mengakui tidak 
bisa membendung rupiah terus merosot. Pada Januari 
1998, rupiah tenggelam hingga level Rp 17.000/US$ atau 
kehilangan 85 persen. 

Menjelang runtuhnya rezim Orde Baru yang terjadi di tengah-tengah krisis ekonomi 
yang melanda Asia dan Indonesia, banyak terjadi kerusuhan, demonstrasi, dan huru 

hara di jalan-jalan.

sumber : google.com
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Kondisi itu membuat hampir semua perusahaan modern 
di Indonesia bangkrut. Respon pertama pemerintah terhadap 
krisis ekonomi dengan diumumkan reformasi. Namun 
proyek-proyek para kroni dan keluarga masih dilindungi. 
Perjanjian dengan IMF pada 1997 mengakibatkan 16 bank 
tutup. Hanya dua bank milik keluarga dibuka kembali. 
Kondisi tersebut semakin meneguhkan anggapan para 
pengamat dalam dan luar negeri bahwa rezim ini sudah 
terbelit nepotisme, korupsi, dan inkompetensi.Suharto, 
pada Januari 1998 mengumumkan rancangan anggaran 
negara yang absurd. Karena memasukan asumsi nilai tukar 
rupiah yang berlaku enam bulan sebelumnya.

Demontrasi besar-besarnya terjadi akibat dampak dari 
kondisi bangsa Indonesia. Pada Mei 1998 demonstrasi 
yang digerakkan oleh mahasiswa sudah turun ke jalan-
jalan. Mereka menuntut perbaikan ekonomi dan reformasi 
total. DemontransiDemontransi semakin marak dan meluas 
hingga berlangsung di daerah-daerah. Pada 12 Mei, empat 

Aksi demontransi semakin marak dan meluas hingga berlangsung di daerah-daerah, 
dan puncaknya terjadi dengan di dudukinya gedung DPR dan MPR RI oleh mahasiswa 

Indonesia
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mahasiswa tertembak saat demonstrasi di depan Universitas 
Trisakti. Peristiwa tersebut merupakan titik balik dengan 
demontrasi yang semakin marak.

Unjuk rasa yang terjadi berujung dengan kerusuhan 
masal. Terjadi pembakaran dan penjarahan. Suharto 
kemudian mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan 
setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ketujuh. BJBJ 
Habibie, yang sebelumnya sebagai wakil presiden diangkat 
menjadi presiden. Mundurnya Suharto sebagai presiden 
menandakan munculnya era reformasi.

Peta Kuno Nusantara
Sejarah mencatat, bangsa Nusantara telah melakukan 
survei dan membuat peta sejak delapan abad lalu. Kegiatan 
ini dilakukan pada masa kekuasaan Majapahit.  Menurut CJ 
Zandvliet dari Belanda dalam jurnal Holland Horizon tahun 
1994, peta administratif pernah dibuat pada masa Raden 
Wijaya memerintah Kerajaan Majapahit, dan diserahkan 
kepada tentara Yuan asal China, yang menaklukkan kerajaan 
tersebut pada tahun 1292. 

Peta pertama tentang kepulauan nusantara adalah peta 
navigasi yang dibuat pada abad ke-15 ketika Laksamana 
Cheng Ho dari Tiongkok berlayar ke wilayah ini. Sejarawan 
LIPI, Dr Asvi Warman Adam menyebut peta sebagai satu 
dari tiga faktor yang membentuk suatu bangsa, selain 
sensus dan museum.

Daya tarik sebagai penghasil rempah-rempah termasyur 
di dunia, rupanya membuat orang Eropa ingin menjelajah 
nusantara. Pemetaan kepulauan nusantara lebih maju 
dilakukan bangsa-bangsa kolonial yang datang sebagai 
pedagang dari mancanegara untuk mencari rempah-
rempah.  Belanda yang  selama 3,5 abad menjajah 
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Indonesia telah mensurvei,  memetakan berbagai wilayah, 
dan menginventarisasi kekayaan hayati nusantara sehingga 
muncul berbagai peta wilayah nusantara. Hanya saja 
keterbatasan teknologi membuat peta itu memiliki akurasi 
rendah.

Di era abad 21,  pemerintah melalui Bakosurtanal telah 
meluncurkan buku Survei dan Pemetaan Nusantara: 40 
Tahun Bakosurtanal pada tahun 2010. Sejak beberapa tahun 
terakhir, Bakosurtanal tengah merintis pembuatan peta 
berskala besar dengan akurasi tinggi yang dimungkinkan 
oleh teknologi yang kian canggih, dari mulai teknologi 
penginderaan jauh, teknologi digital, teknologi GPS, dan 
teknik pemrosesan data dengan sistem komputer. 

Berikut beberapa peta kepulauan nusantara dari 
berbagai masa

Peta Nusantara oleh Hartman Schedel, 1493
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Peta Asia Tenggara Insulæ Indiæ Orientalis karya kartografer Jodocus 
Hondius terbit pada 1606. Dalam peta ini Hondius membuat catatan 
berlabuhnya Francis Drake di Cilacap, Jawa Tengah, menandai berakhirnya 
teka-teki rupa pesisir selatan Jawa, juga bentuk sesungguhnya pulau itu.

Peta kuno yang dibuat oleh Claudius Ptolomeus
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Peta Asia Tenggara kuno dibuat oleh Claudius Ptolomeus

Lopo Homem World Map, 1554
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Pendidikan Bumi Pancasila dan Manusia Pancasila
Puluhan anak di Dusun Brojonalan, Kelurahan Wanurejo, 
Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, terlihat antusias 
mendengarkan cerita dongeng yang dibawakan Galuh 
Larasati, akrab disapa Atik.  Anak-anak ini biasa bermain 
di Omahe Nawung, nama tempat yang dibangun oleh Atik 
untuk anak-anak bermain. Di Omahe Nawung, tagline yang 
menjadi nafas anak-anak ini Sinau Seneng-seneng artinya 
belajar dengan gembira. 

Mereka dolanan pasaran, belajar musik, menjahit, 
belajar drama, berpuisi, dan menyanyi. Anak-anak polos 
yang memang seharusnya menghabiskan waktu untuk 
bermain, terlihat tak ada beban. Mereka bahagia, bergembira 
ria tanpa dibebani urusan berat seperti orang dewasa. Anak-
anak Nawung, cuma kenal satu hal bermain, bermain, dan 
bermain. 

 Hari itu sembari mendongeng tentang Borobudur, Atik 
menembang untuk anak-anak. Tembangnya dalam bahasa 
Jawa, berisikan tentang nilai-nilai keseharian, ajakan 
mencintai bumi, tanaman, alam, binatang. Mendongeng, bagi 
Atik, sesuatu yang sederhana tapi bisa membentuk  karakter 
anak-anak Indonesia. “Karena dongeng meningkatkan daya 
imajinasi dan meningkatkan kemampuan mendengar dan 
meningkatkan minat baca,” kata Atik yang juga penulis 
buku itu.

Bagi Atik, cara sederhana mengumpulkan anak-anak 
dalam Omahe Nawung  merupakan satu cara membumikan 
Pancasila agar dimaknai lebih dalam oleh anak-anak 
Indonesia.  “Kembalikan dulu identitas bangsa melalui 
bahasa ibu, dongeng, religi bukan dogma, tetapi semacam 
pemahaman hidup dan pendidikan jiwa atau batin, di 
sanubari anak-anak kita,” kata Atik.  
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Bagi Atik, pengejawantahan Pancasila akan lebih 
bermakna ketika dalam keseharian mengajarkan agar 
anak-anak  menjaga budaya sendiri, menguatkan kembali 
pendidikan moral dari usia anak-anak, mengajarkan 
juga logika hidup. “Dan ini bisa dimulai dari rumah. 
Memahamkan budaya dan agama yang berbeda supaya 
saling menghormati,” kata Atik. Dia mengaku menggunakan 
media seni untuk mendekati anak-anak karena  seni  itu 
indah,  tidak terkesan menggurui dan menyalahkan. 

Atik prihatin, dewasa ini ia melihat di masyarakat anak-
anak dicekoki dogma agama yang membabi buta. Padahal 
buat dia, anak-anak kecil seharusnya diberikan ruang 
bermain dan sentuhan hangat. “Seperti memangku sambil 
mendongeng cerita rakyat yang bagus,  bukan dongeng 
peperangan nabi yang menorehkan kebencian atau dongeng 
tentang dongeng siksaan api neraka,” ujarnya. 

Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan 
Nasional bertujuan mewujudkan tujuan Pendidikan 
Nasional. Sistem pendidikan nasional yang ada merupakan 
rangkaian konsep, program, tata cara, dan usaha untuk 
mewujudkan tujuan nasional yang diamanatkan Undang 
-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan 
bangsa. Jadi tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila 
di Perguruan Tinggi pun merupakan bagian dari upaya 
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk 
membentuk karakter manusia yang profesional dan 
bermoral. Hal tersebut dikarenakan perubahan dan infiltrasi 
budaya asing yang bertubi-tubi mendatangi masyarakat 
Indonesia bukan hanya terjadi dalam masalah pengetahuan 
dan teknologi, melainkan juga berbagai aliran (mainstream) 
dalam berbagai kehidupan bangsa. Oleh karena itu, 
pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat 
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tidak tercerabut dari akar budaya yang menjadi identitas 
suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu 
bangsa dan bangsa lainnya. 

Kegiatan anak-anak 
di Omahe Nawung

foto: koleksi Omahe Nawung

Indonesia Menoedjoe 204596 Indonesia Menoedjoe 2045 97



Indonesia Menoejoe 2045 97

Atik yang membaur dengan anak-anak desa dengan 
pendekatan dongeng, sebenarnya telah membantu 
pemerintah mewujudkan hal tersebut, membumikan 
Pancasila agar dimaknai anak-anak dengan lebih mendalam.  
Bayangkan jika pendongeng-pendongeng seperti Atik 
menyebar ke semua lini. Toleransi akan dikenalkan sejak 
dini, pemahaman agama membuat mereka memiliki jiwa 
tepo seliro, yang terejawantahkan dalam semua sila-sila 
Pancasila.  

Pendidikan Bumi Pancasila dan Manusia Pancasila 
dengan metode dan pendekatan baru memanfaatkan 
perkembangan teknologi. Metode dan pendekatan yang 
membuat generasi milenial bangga terhadap sejarah, 
budaya dan identitas bangsa yang diformulasikan dalam 
bahasa yang sesuai dengan keadaan hari ini dan tantangan 
masa depan. 

Kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi di  sekitar 
kita ibarat pisau bermata dua, di satu sisi Iptek memberikan 
kemudahan untuk memecahkan berbagai persoalan hidup 
dan kehidupan yang dihadapi, tetapi di pihak lain dapat 
membunuh, bahkan memusnahkan peradaban umat 
manusia. Contoh yang pernah terjadi adalah ketika bom atom 
yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki dalam Perang 
Dunia Kedua. Dampaknya tidak hanya dirasakan warga 
Jepang pada waktu itu, tetapi menimbulkan traumatik yang 
berkepanjangan pada generasi berikut, bahkan menyentuh 
nilai kemanusiaan secara universal. Nilai kemanusiaan 
bukan milik individu atau sekelompok orang atau bangsa 
semata, tetapi milik bersama umat manusia. 

Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu 
dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Pertama, 
pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa 
Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan Iptek 
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menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia 
tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan 
refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak 
terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak 
sesuai dengan kepribadian bangsa. Kedua, dampak negatif 
yang ditimbulkan kemajuan Iptek terhadap lingkungan hidup 
berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi 
hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena 
itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam 
pengembangan Iptek di Indonesia. Ketiga, perkembangan 
Iptek yang didominasi negara-negara Barat dengan politik 
global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan 
bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, 
solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh 
karena itu,diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring 
dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai 
dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia.

Beberapa alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai 
pengembangan Iptek dalam kehidupan bangsa Indonesia 
meliputi hal-hal sebagai berikut. 

Pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan 
oleh Iptek, baik dengan dalih percepatan pembangunan 
daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan 
masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. 
Penggalian tambang batubara, minyak, biji besi, emas, dan 
lainnya di Kalimantan, Sulawesi, Sumatra, Papua, dan lain-
lain dengan menggunakan teknologi canggih mempercepat 
kerusakan lingkungan. Apabila hal ini dibiarkan berlarut-
larut, maka generasi yang akan datang, menerima risiko 
kehidupan yang rawan bencana lantaran kerusakan 
lingkungan dapat memicu terjadinya bencana, seperti 
longsor, banjir, pencemaran akibat limbah, dan seterusnya.
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Kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar 
nilai pengembangan Iptek dapat menjadi sarana untuk 
mengontrol dan mengendalikan kemajuan Iptek yang 
berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat 
yang cenderung pragmatis. Artinya, penggunaan benda-
benda teknologi dalam  kehidupan masyarakat Indonesia 
dewasa ini telah menggantikan peran nilai-nilai luhur yang 
diyakini dapat menciptakan kepribadian manusia Indonesia 
yang memiliki sifat sosial, humanis, dan religius. Selain itu, 
sifat tersebut kini sudah mulai tergerus dan digantikan sifat 
individualistis, dehumanis,  pragmatis, bahkan cenderung 
sekuler. 

Ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol 
kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan 
gaya hidup global, seperti: budaya gotong  royong 
digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar 
pajak dan hanya menjadi free rider di negara ini, sikap 
bersahaja digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewah 
dan konsumerisme; solidaritas sosial digantikan dengan 
semangat individualistis; musyawarah untuk mufakat 
digantikan dengan voting, dan seterusnya. 

Manusia Pancasila merupakan bagian dari Masyarakat 
Pancasila yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan 
makmur, serta memiliki pemerintah dan konstitusi yakni 
UUD 1945.  Ciri Manusia Pancasila adalah beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Manusia Pancasila 
mengakui persamaan derajat tanpa membeedakan suku dan 
lain sebagainya.

Manusia Pancasila memiliki ciri menempatkan 
persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan 
bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas 
kepentingan pribadi dan golongan. Manusia Pancasila 
bercirikan mengutamakan musyawarah untuk mufakat 
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dalam pengambilan keputusan. Senada dengan bunyi Sila 
Keempat Pancasila.

Manusia Pancasila memiliki ciri berperan aktif dan 
gemar melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan 
kemajuan bersama dan berkeadilan sosial. Frasa Manusia 
Pancasila kembali tercantum secara tersurat dalam bagian 
pembangunan nasional. Pada Pasal 19, pembangunan 
nasional bertujuan membangun Indonesia dari negara 
agraris menjadi negara industri guna mewujudkan Manusia 
Pancasila dan Masyarakat Pancasila seutuhnya. BPIP wajib 
melakukan pembinaan dalam aspek pembangunan Manusia 
Pancasila, Masyarakat Pancasila, Budaya Pancasila, 
Demokrasi Pancasila serta penyelenggaraan negara di 
cabang eksekutif, yudikatif dan legislatif.

 
Membumikan Pancasila Pada Anak Milenial 
Pembumian Pancasila dan Generasi Milenial menurut 
anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) 
Benny Susetyo hendaknya dijadikan habitus (gugus insting 
yang memengaruhi cara berpikir dan bertindak) bangsa 
untuk mengatasi kekerasan, intoleransi, dan radikalisme. 
Fakta bahwa intoleransi masih terjadi, dan lingkaran balas 
dendam yang dimulai dari paham-paham yang memaksakan 
kehendak dengan menggunakan kekerasan dibiarkan terus 
berkembang tanpa ada upaya untuk menegakkan hukum. 
Inilah yang menciptakan keretakan hidup berbangsa dan 
bernegara.

Lalu bagaimana cara membumikan Pancasila sehingga 
menjadi habituasi di generasi milenial? Pertama, tentu 
seharusnya kita telaah dari karakteristik generasi milenial 
ini. Secara singkat karakteristik generasi milenial ini 
mencakup kreatif, percaya diri, dan terhubung (connected).
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Jika kita tinjau dari berbagai platform digital dan media 
sosial saat ini, bisa dilihat bagaimana kreatifnya genarasi 
milenial dalam mengemas konten yang mereka suguhkan 
kepada pengikut mereka di media sosial, baik itu dalam 
bentuk video, foto, suara, dan lain sebagainya. Hal ini 
ajaibnya tidak sedikit konten yang mereka buat bisa menjadi 
konsumsi khalayak banyak bahkan mancanegara. Kedua, 
generasi mileniali sangat percaya diri dengan apa yang 
mereka yakini benar dan menunjukannya di dunia nyata 
atau media sosial kepada pengikutnya di seluruh dunia 
dengan menggunakan karakteristik ketiga yaitu terhubung. 

Berdasarkan laporan e-Marketer, pengguna 
aktif smartphone di Indonesia tumbuh dari 55 juta orang 
pada 2015 menjadi 100 juta orang di 2018. Dengan jumlah 
tersebut, Indonesia menjadi negara dengan pengguna 
aktif smartphone terbesar keempat di dunia setelah 
Tiongkok, India, dan Amerika. Pengguna smartphone saat 
ini di Indonesia didominasi oleh usia produksi yang disebut 
sebagai generasi milenial (15–35 tahun). Ini adalah salah 
satu kelebihan dan kekuatan terbesar generasi milenial 
terkoneksi dengan manusia di seluruh dunia dengan 
memanfaatkan kemajuan teknologi dan digital saat ini.

Generasi Milenial Indonesia berperan pasti sebagi Perisai Bangsa
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Dengan demikian salah satu cara yang dapat 
digunakan untuk melakukan pendekatan dan sosialisasi 
nilai-nilai Pancasila ke generasi milenial adalah dengan 
menggunakan platform yang mereka sering gunakan, yaitu 
media sosial. Instagram, Facebook, Twitter, hingga Tik-
tok menjadi jenis media sosial (medsos) populer saat ini yang 
bisa digunakan dalam pendekatan dan pembumian nilai-
nilai Pancasila. Caranya, dengan membuat konten positif 
yang edukatif, informatif, dan menghibur, disesuaikan 
dengan segmen generasi milenial. 

Generasi Milenial adalah kelompok demografi setelah 
generasi X (Gen X). Tidak ada batas waktu yang pasti untuk 
awal dan akhir dari kelompok ini. Milenial pada umumnya 
adalah anak-anak dari generasi Boomers dan Gen X 
yang tua. Milenial kadang-kadang disebut sebagai “Echo 
Boomers” karena adanya “ booming” (peningkatan besar), 
tingkat kelahiran di tahun 1980 dan 1990. Generasi milenial 
yakni generasi muda yang berumur 17-37 tahun. Milenial 
sangat berbeda dengan generasi sebelumnya, apalagi dalam 
hal yang berkaitan dengan teknologi. Generasi milenial 
memiliki ciri khas tersendiri yaitu, mereka sangat mahir 
dalam teknologi.

Karakteristik Generasi Milenial : 

1. Milenial lebih percaya user generated content 
daripada informasi searah. Generasi milenial tidak 
percaya pada informasi yang bersifat satu arah. 
Mereka tidak terlalu percaya pada perusahaan besar 
dan iklan, mereka lebih mementingkan pengalaman 
pribadi ketimbang iklan atau review konvensional. 
Seperti membeli suatu produk, generasi ini melihat 
review dan testimony produk sebelum membelinya.

2. Milenial lebih memilih ponsel dibanding TV.
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3. Internet berperan sangat penting dalam kehidupan 
generasi milenial. Bagi mereka iklan pada televise 
biasanya dihindari, generasi ini lebih suka mendapat 
informasi dari ponselnya, dengan mencarinya ke 
mesin pencari atau perbincangan pada forum-forum 
yang diikuti generasi ini untuk selalu up to date 
dengan keadaan sekitar.

4. Milenial wajib mempunyai sosial media komunikasi 
yang berjalan pada generasi ini sangatlah lancar. 
Namun, bukan berarti komunikasi itu selalu 
terjadi dengan tatap muka,tetapi justru sebaliknya. 
Banyak dari kalangan milenial melakukan semua 
komunikasinya dengan cara text messaging atau juga 
chatting di dunia maya, dengan membuat akun yang 
berisikan profil dirinya, seperti twitter, facebook, line, 
Instagram dana kun sosial media lainnya. Akun ini 
dapat dijadikan aktualisasi diri dan ekspresi, karena 
apa yang ditulis tentang dirinya disitu adalah apa yang 
akan semua orang baca. Jadi hampir semua generasi 
milenial dipastikan memiliki akun sosial media 
sebagai tempat berkomunikasi dan berekspresi. 

5. Milenial mulai banyak melakukan transaksi secara 
cashless Generasi ini lebih suka tidak repot membawa 
uang, karena hampir semua pembelian bisa dibayar 
menggunakan kartu, sehingga lebih praktis, hanya 
perlu gesek atau tapping. Mulai dari transportasi umum 
seperti bis dan commuter line sudah menggunakan 
system e-money, hingga berbelanja baju dengan kartu 
kredit dan kegiatan jual beli lainnya

6. Milenial kurang suka membaca secara konvesional
7. Populasi orang yang suka membaca buku turun 

drastic pada generasi ini, bagi mereka tulisan dinilai 
memusingkan dan membosankan. Generasi Milenial 
bisa dibilang lebih menyukai melihat gambar, apalagi 
jika menarik dan berwarna. 
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8. Milenial lebih tahu teknologi dibanding orang tua 
Generasi ini melihat dunia tidak secara langsung, 
namun dengan cara yang berbeda yaitu dengan 
berselancar di dunia maya, sehingga mereka jadi tahu 
segalanya. Mulai dari berkomunikasi, berbelanja, 
mendapatkan informasi dan kegiatan lainnya, 
generasi milenial adalah generasi yang sangat 
modern, lebih dari pada orang tua mereka, sehingga 
tak jarang merekalah yang mengajarkan teknologi 
pada kalangan orang tua. 

Membumikan Pancasila Melalui Seni dan Teknologi
Secara garis besar, proses pembumian pancasila dilakukan 
dengan tiga cara: (1) kognitif-saintifik, (2) ekspresif-estetik, 
dan (3) praktis-moral. Cara pertama merupakan amanat yang 
dilakukan oleh para intelektual negeri ini. Para intelektual 
sudah menghasilkan syarah, tafsir, dan komentar  puluhan 
bahkan ratusan buku terhadap Pancasila. Cara kedua adalah 
amanat yang sudah dilaksanakan oleh para  pendiri bangsa 
ini melalui laku mereka yang sesuai dengan nilai-nilai 
Pancasila, begitu juga para seniman sudah menggubah lagu 
kebangsaan dengan basis semangat Pancasila. Tinggal cara 
kerja ketiga, inilah amanat untuk generasi milenial.

Amanat untuk membumikan Pancasila sekarang di 
tangan para generasi milenial bisa dilakukan dengan 
berbagai cara. Gemerlap teknologi-informasi, juga 
perkembangan sosial media bisa dimanfaatkan oleh 
milenial. Milenial sebagai generasi yang suka dengan hal-
hal baru, spontanitas, ide-ide keretif dan inovatif tentu 
mempunyai cara tersendiri untuk membumikan Pancasila. 
Melalui kerja-kerja Youtuber, Video, Vlog, dan akun media 
sosial, para milenial ini bisa memberikan sumbangsih besar 
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dalam proses internalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai 
dari dan kepada masyarakat umum. Jika pemerintah dan 
kalangan akademik, melakukan kerja-kerja formal, seperti 
sosialiasi empat pilar, seminar, workshop, bedah buku dan 
sejenisnya, maka kalangan milenial bisa melaksanakan 
amanat ini dengan cara-cara informal dan memenuhi media 
sosial dengan konten-konten edukasi sarat dengan nilai-
nilai Pancasila.

Internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui film pendek 
umpanya, itu jauh lebih efektif ketimbang cara-cara 
konvensional. Amarika Serikat sudah membuktikan, bahwa 
mereka sukses mengampanyekan nilai-nilai liberalisme 
dan demokrasi melalui sarana film. Bahasa visual –dalam 
konteks pembumian –jauh lebih efektif ketimbang bahasa 
verbal. Bahasa populer dan menghibur jauh lebih diminati 
khalayak umum ketimbang bahasa akademik yang baku 

Membumikan Pancasila melalui Seni dan Tekhnologi
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dan kaku. Penguatan Pancasila di era sekarang dengan 
menggunakan sarana menghibur perlu digalalakkan. 
Terkadang nilai, ide, dan gagasan yang bagus tidak bisa 
sampai ke masyarakat disebabkan cara-cara yang kaku dan 
baku, bahkan tak jarang dengan bahasa melangit yang susah 
dipahami masyarakat.

Penguatan Pancasila lewat seni dan musik juga bisa 
ditempuh oleh milenial. Musik sebagai bahasa universal 
–bahkan salah satu tanda kewarasan seseorang adalah 
kesukaannya terhadap musik–bisa dijadikan sebagai 
instrument untuk membumikan Pancasila. Kekuatan musik 
sebagai sarana, terletak bukan saja pada irama, not, dan sisi 
lagunya, tapi juga pada rasa gairah, semangat, dan inspirasi 
yang diakibatkan olehnya. Kerja-kerja seperti ini sudah 
disadari oleh para seniman kita dulu. Sekarang generasi 
milenial perlu menciptakan lagu, musik yang sarat dengan 
pesan moral dan nilai-nilai Pancasila kepada khalayak 
ramai.

Generasi milenial Indonesia diharapkan untuk ambil bagian dalam amanat 
membumikan Pancasila
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Ketiga kerja di atas tentu tidak bisa dipisahkan satu 
sama lain. Ketiganya harus terintegrasi satu sama lain, dan 
saling mengisi. Dengan ini, Pancasila bukan saja dikenal 
oleh kalangan terdidik saja, tapi juga sudah membumi 
kepada setiap lapis anak bangsa ini. Akan tetapi, penekanan 
pada generasi milenial perlu dilakukan, mengingat era 
sekarang dengan segala gemerlap kemajuannya, kita butuh 
pada cara-cara kerja yang praktis dan mudah dipahami oleh 
masyarakat. Inilah saatnya, generasi milenial bangun, dan 
ambil bagian dalam amanat membumikan Pancasila. 

Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hilmar Farid 
menyampaikan  pengamalan Pancasila di era milenial saat ini 
dapat diwujudkan dalam bentuk crowdsourcing informasi. 
Seperti kawalpemilu, kawalcovid, kemudian ikut 
berpartisipasi  dalam  crowd funding  seperti kita 
bisa, patreon. Atau berkolaborasi secara digital dalam 
memproduksi karya budaya, dan ikut serta dalam kerja 
kesukarelawanan di masa bencana secara spontanitas.

Hilmar juga menekankan para generasi milenial untuk 
terus mengenali sejarahnya dan kekuatannya untuk dapat 
saling bantu dan melakukan sesuatu yang luar biasa. ”Kenali 
sejarahmu, kenali kekuatanmu untuk saling membantu 
dapat melakukan sesuatu yang luar biasa,” ujarnya.

Selain Hilmar, turut hadir narasumber lainnya rektor 
termuda di Indonesia, yaitu Rektor Institut Teknologi 
dan Bisnis Asia Malang, Risa Santoso. Pada kesempatan 
ini, Risa membagikan tips pentingnya gotong-royong 
untuk kesuksesan bersama. Ide sebagus apapun selain 
memerlukan eksekusi yang tepat juga memerlukan 
kolaborasi dari berbagai pihak. “Kolaborasi menjadi hal 
yang paling kuat diantara critical thinking, creativity, 
communication, dan collaboration,” ujar Risa.
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Pancasila di Tengah Era Globalisasi
Ketahanan ideologi Pancasila kembali diuji ketika dunia 
masuk pada era globalisasi di mana banyaknya ideologi 
alternatif merasuki ke dalam segenap sendi-sendi bangsa 
melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh 
anak bangsa. Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lembaga 
Ketahanan Nasional (Lemhannas) Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni  
mengatakan Pancasila sejatinya merupakan ideologi terbuka 
dalam  menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat 
bagi keberlangsungan hidup bangsa. Namun, di sisi lain 
harus ada kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru. 

Apabila Indonesia tidak cermat, maka masyarakat akan 
cenderung ikut arus ideologi luar tersebut. “Ideologi asli 
bangsa Indonesia sendiri yakni Pancasila malah terlupakan 
baik nilai-nilainya maupun implementasinya dalam 
kehidupan sehari-hari,” kata Reni ketika membuka Focus 
Group Discussion (FGD) tentang Mencari Bentuk 
Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Era Globalisasi. 

Adapun anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah 
Fikarno Laksono, M.E., menyebutkan adanya tantangan 
Indonesia menghadapi   ideologi alternatif melalui media 
informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak 
bangsa seperti radikalisme, ekstremisme, konsumerisme. 
Ini yang menyebabkan intensitas pembelajaran Pancasila 
dan kurangnya efektivitas serta daya tarik pembelajaran 
Pancasila di masyarakat.   Dave juga menyebut, 
eksklusivisme sosial  terkait derasnya arus globalisasi 
mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi 
identitas, gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang 
berbasis SARA. Bonus demografi yang akan segera 
dinikmati Bangsa Indonesia juga menjadi tantangan 
tersendiri untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada 
generasi muda di tengah arus globalisasi.
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Karena itulah  implementasi nilai-nilai Pancasila di 
era globalisasi mutlak dilakukan, yakni membumikan 
Pancasila pada anak-anak sekolah dan masyarakat pada 
umumnya. Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia 
Prof. Dr. Hamdi Moeloek menyebutkan, seharusnya 
representasi sosial tentang Pancasila yang diingat orang 
adalah Pancasila ideologi toleransi, Pancasila ideologi 
pluralisme, dan Pancasila ideologi multikulturalisme.  

Representasi sosial tentang Pancasila yang dimaksud 
adalah kerangka acuan nilai bernegara dan berbangsa yang 
menjadi identitas Bangsa Indonesia.  Jika Pancasila menjadi 
acuan, maka menurut Hamdi Muluk, maka  implementasi 
nilai-nilai Pancasila akan lebih mudah terlihat dalam praktik 
bernegara, misalnya saat pengambilan kebijakan-kebijakan 
politik. Dia juga melihat Pancasila bisa memberikan solusi 
di tengah adanya beragam ideologi seperti sosialis dan 
liberal serta di tengah usaha politik identitas oleh agama, 
etnik, dan kepentingan. 
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Kompetisi Antar negara Yang Semakin Sengit

Bumi hanya satu. Walaupun manusia melakukan 
berbagai ikhtiar mencari kehidupan di planet lain, 

nyatanya belum ada hasil yang signifikan. Suka tidak suka, 
bumi adalah satu-satunya tempat tinggal bersama bagi 7,7 
miliar manusia dari sekurangnya 241 negara.

Tidak salah jika banyak kalangan menilai bumi telah 
sesak. Membuktikan hal ini mudah. Coba perhatikan luas 
rumah yang semakin tahun semakin mengecil. Rumah kita 
umumnya lebih kecil dari rumah orang tua kita. Rumah 
orang tua kita jauh lebih kecil dari yang didiami leluhur 
kita. Dari segi harga pun semakin meningkat karena jumlah 
penduduk bumi terus bertambah, sementara luas tanah tak 
berubah. 

Membicarakan satu negara saja, sebutlah Indonesia, 
sudah sesak. Dengan jumlah 268.074.600 juta orang, 
penduduk kita tercatat terbanyak keempat setelah Tiongkok, 
India, dan Amerika Serikat. Setiap orang harus berusaha 
keras dan bersusah payah untuk mendapat lahan dan rumah 
serta makanan.

Situasi ini juga dirasakan banyak negara di dunia. 
Satu negara dengan negara lain saling berkompetisi. 
Setiap negara mengusung nasionalisme, masing-masing 

BAB 3
Pembangunan Kualitas Manusia 

sebagai Pondasi Ketahanan Bangsa
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mengklaim sebagai negara besar, hebat, dan maju. Mereka 
saling berebut pengaruh untuk menunjukkan bahwa 
negaranyalah yang terbaik.

Sejarah mencatat peristiwa-peristiwa besar yang 
mempertontonkan bagaimana beberapa negara 
memperebutkan pengaruh. Ada yang bahkan tidak peduli 
jika harus mengorbankan banyak nyawa, menghancurkan 
peradaban dan pondasi ekonomi, serta mengaburkan masa 
depan.

Perang Dunia I
Sejarah kelam pertama yang patut disebut adalah Perang 

Dunia I (PD I). Berkecamuk selama periode 1914-1918, 
perang ini diingat sebagai konflik besar pertama berskala 
internasional atau melibatkan banyak negara di abad ke-20.

PD I memiliki latar jauh dan dekat. Bibit-bibit konflik 
telah dipercikkan sejak abad sebelumnya di antara beberapa 
negara di Eropa. Misalnya jejak pertikaian sejak 1871 
antara Inggris dan Perancis. Keduanya terlibat perang yang 
berujung pada kekalahan Perancis. Sejak saat itu Perancis 
seperti menaruh dendam.

Inggris juga terlibat persaingan tidak sedap dengan 
Jerman terkait perebutan daerah jajahan, armada laut, 
dan tempat pemasaran industri. Salah satu daerah jajahan 
Jerman yang punya catatan penting dalam hubungannya 
dengan Inggris adalah Bougainville di Pasifik Selatan. 
Bougainville merupakan bagian dari Deutsch-Neuguinea 
(Jerman Nugini), sedangkan Inggris sudah bercokol di 
Papua Nugini.
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Penulis buku The Shortest History of Germany berkata, 
“Jerman memilih untuk menjajah Pasifik Selatan...karena 
ini adalah daerah yang dianggap oleh Inggris sebagai 
halaman belakang mereka.” Pada saat PD I meletus negara 
sekutu Inggris seperti Jepang, Selandia Baru, dan terutama 
Australia menggempur negara koloni Jerman di Pasifik.

Jerman melakukan kontak senjata dengan Rusia 
sekurangnya sejak 1870, saat Jerman mulai masuk ke 
Timur Tengah, yang kala itu di bawah dominasi Rusia dan 
Inggris. Negara yang dominan disebut dalam pertikaian 
negara-negara ini adalah Turki dan Iran. Negara Beruang 
Merah merasa Jerman mengganggu upayanya menguasai 
pelabuhan-pelabuhan di Laut Tengah.

Bibit konflik lain terjadi antara Austria-Hongaria, yang 
nantinya pro-Jerman, dan Rusia dalam insiden Balkan 
(Serbia). Sebetulnya negara yang berseteru adalah Austria-
Hongaria melawan Serbia demi memperebutkan Bosnia 
dan Kroasia yang berasal dari rumpun Slavic.

Konflik memuncak saat Franz Ferdinand Carl Ludwig 
Joseph Maria von Österreich-Este, putra mahkota 
Kekaisaran Austria-Hongaria, dibunuh pada 28 Juni 1914. 
Pelakunya adalah Gavrilo Princip yang merupakan anggota 

Illustrasi Perang Dunia I
Gambar : 3.1 sumber : Google.com
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Tangan Hitam, kelompok nasionalis Serbia, yang berupaya 
menyatukan Bosnia--saat itu dikuasai Austria-Hongaria.

Rusia kembali bertemu dengan Turki saat Negeri Tirai 
Besi itu menjalankan Politik Air Hangat. Inti dari politik ini 
adalah upaya Rusia untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan 
yang bebas dari gangguan es di saat musim dingin 
tiba. Di Laut Tengah, salah satu targetnya, Rusia harus 
mengamankan The Straits, yakni Selat Bosporus, Laut 
Marmora, dan Selat Dardanella. Masalahnya, ketiga daerah 
ini dikuasai Turki. Maka Negeri Seribu Masjid itu menjadi 
batu sandungan bagi Rusia untuk mencapai tujuannya di 
Laut Tengah.

Hal terakhir yang turut mendorong meletusnya PD 
I adalah pertikaian antara Bulgaria dan Serbia. Mereka 
sebetulnya sekutu dalam perang Liga Balkan, yang selesai 
pada 1913. Bulgaria dan Serbia, serta negara anggota Liga 
Balkan yang memenangi perang, menjadi pencetus Perang 
Balkan II dan pada akhirnya bara api pertikaian semakin 
besar di PD I.

Perang Balkan I melibatkan Liga Balkan (Serbia, 
Montenegro, Yunani, dan Bulgaria) melawan Kesultanan 
Ottoman Turki. Perang pada 8 Oktober 1912 sampai 18 Mei 
1913 itu bertujuan merebut Makedonia yang dikuasai Turki. 
Liga Balkan unggul dan menutupnya dengan Perjanjian 
London. Tapi negara-negara pemenang justru saling sikut 
dalam memperebutkan batas wilayah kekuasaan, yang 
akhirnya melatarbelakangi pecahnya Perang Balkan II dan 
PD I.

Hari bersejarah itu tiba pada 28 Juli 1914, sebulan 
setelah pembunuhan Franz Ferdinand. Austria-Hongaria 
menginvansi Serbia. Perang dunia atau perang besar 
meletus. Perang ini baru dikenal sebagai PD I setelah 
beberapa tahun berikutnya kembali meletus perang dunia.
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Serangan Austria-Hongaria diikuti invasi Jerman ke 
Belgia, Luksemburg, dan Perancis. Di sisi lain, Rusia 
menggempur Jerman. Negara-negara Eropa akhirnya tak 
bisa berdiam diri.

Negara-negara yang terlibat perang dibagi ke dalam dua 
aliansi. Yang pertama disebut Sekutu (yang juga dijuluki 
Entente Tiga), terdiri atas Britania Raya, Perancis, Serbia, 
dan Kekaisaran Rusia. Di kemudian hari bergabung pula 
Italia, Yunani, Portugal, Rumania, dan Amerika Serikat 
(AS). Lawannya adalah Blok Sentral, yang terdiri atas 
Jerman, Austria-Hongaria, dan kemudian turut merapatkan 
barisan Ottoman Turki dan Bulgaria.

Perang yang melibatkan lebih dari 70 juta tentara itu 
berlangsung di dua sektor yang dikenal dengan sebutan 
Front Barat dan Front Timur. Panggung utama pembantaian 
umat manusia terjadi di Front Barat, dimulai dengan invasi 
Angkatan Darat Jerman ke Luksemburg dan Belgia, lalu 
berlanjut ke Perancis.

Salah satu pertempuran hebat di Front Barat terjadi 
antara Perancis-Inggris melawan Jerman--dikenal dengan 
Pertempuran Marne. Perang yang terjadi pada 5-12 
September 1914 itu berhasil menghalau Jerman.

Ciri dari pertempuran ini, dan secara umum PD I, 
mula-mula adalah strategi perang parit. Kedua belah 
pihak membangun pertahanan berupa galian tanah yang 
memanjang dan paralel. Kemudian di garis depan dipasang 
barikade kawat untuk menghalau kedatangan musuh. Dari 
dalam parit mereka menyerang musuh dengan berbagai 
senapan mesin, termasuk granat.

Strategi ini tidak efektif dan memakan banyak korban. 
Penderitaan prajurit tak bisa dibayangkan karena harus 
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tinggal berbulan-bulan di dalam parit. Mereka bahkan tidur 
di antara mayat tergeletak. Saat hujan turun, parit berubah 
menjadi kubangan lumpur. Hidup di parit: jika hidup, 
mereka menderita karena cedera dan sakit; jika mati, mayat 
mereka akan ditinggalkan dalam keadaan mengenaskan.

Pertempuran paling mematikan di PD I adalah Perang 
Somme yang membuat 1,7 juta nyawa melayang. Komandan 
The British Expeditionary Force (BEF), Jenderal Sir 
Douglas Haig, melakukan serangan besar pertama Inggris 
ke Jerman. Awalnya, perang diperkirakan berjalan cepat 
dan mudah, dalam dua minggu selesai dengan kemenangan 
Inggris. Nyatanya perang berlangsung 141 hari, 1 Juli-18 
November 1916, tanpa kemenangan berarti di pihak mana 
pun.

Kopral George Alfred Coppard MM, seorang tentara 
Inggris yang bertugas dengan Korps Senapan Mesin 
selama PD I, dalam memoarnya menggambarkan betapa 
mengerikannya perang tersebut. “Serangan kami dipukul 
mundur secara brutal. Ratusan orang tewas dalam kondisi 
mirip puing-puing yang tersapu gelombang tinggi.  Sejumlah 
korban tewas berada di kawat musuh. Seperti ikan yang 
tertangkap di jaring. Mereka menggantung di sana dengan 
posisi aneh. Beberapa tampak seolah-olah sedang berdoa, 

Illustrasi Perang Dunia I
Gambar : 3.2

sumber : Google.com
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meninggal dalam kondisi berlutut, kawat berduri menahan 
jasad mereka. Senapan mesin telah melakukan pekerjaan 
yang mengerikan,” tulisnya di With A Machine Gun to 
Cambrai (1969).

Situasi serupa juga tergambar di sisi Front Timur yang 
wilayah operasinya membentang dari Laut Baltik di Utara 
ke Laut Hitam di Selatan, melibatkan sebagian besar Eropa 
Timur. Kelompok yang berperang di sini adalah sekutu 
Kekaisaran Rusia dan Rumania. Mereka berhadapan 
dengan Kekaisaran Jerman, Kekaisaran Austria-Hongaria, 
Bulgaria, dan Kesultanan Utsmaniyah (Turki Ottoman).

Perang di Front Timur dimulai dengan invasi Rusia ke 
Prusia Timur pada 17 Agustus 1914 dan Provinsi Galicia 
di Austria-Hongaria. Keberhasilan awal Rusia mendorong 
Jerman memindahkan sebagian tentaranya ke Timur untuk 
membantu Austria-Hongaria.

Walau mampu maju sampai ke Prusia Timur, Rusia 
dipukul mundur oleh pasukan Jerman di bawah pimpinan 
Jenderal Paul Ludwig Hans Anton von Beneckendorff und 
von Hindenburg atau dikenal dengan Paul von Hindenburg. 
Bersama Erich Ludendorff, kepala stafnya, ia mengalahkan 
Rusia di Pertempuran Tannenberg dan mempertahankan 
Silesia di tahun yang sama, 1914.

Berbagai pukulan telak terhadap Rusia semakin 
mengguncang urusan dalam negerinya sehingga terjadi 
Revolusi Bolshevik pada 24-25 Oktober 1917. Revolusi 
yang juga dikenal dengan Revolusi Oktober ini dipimpin 
Vladimir Lenin. Pemerintahan nasionalis di bawah 
pimpinan Alexander Kerensky terguling. Pemerintahan 
ini diangkat setelah Tsar Nikolas II dari Rusia turun takhta 
karena dianggap tidak kompeten.
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Berbagai pukulan telak terhadap Rusia, baik di dalam 
negeri maupun di tengah kecamuk PD I, berakhir di Traktat 
Brest-Litovsk, perjanjian perdamaian antara pemerintahan 
baru Bolshevik Rusia Soviet dan Blok Sentral yang 
ditandatangani pada 3 Maret 1918.

Pertempuran hebat di Front Timur juga terjadi di Italia 
utara, di Balkan, dan di Ottoman Turki. Pertempuran bukan 
hanya terjadi di darat, melainkan juga di laut. Di medan 
inilah untuk kali pertama udara menjadi ajang unjuk 
kebolehan.

Di lain pihak, AS yang berbeda benua memutuskan 
terjun ke medan tempur setelah Jerman menerapkan 
kebijakan kapal selam tak terbatas. Dengan kebijakan ini, 
kapal selam Jerman akan menenggelamkan semua kapal 
yang ditemui, termasuk kapal pengangkut barang, tanpa 
peringatan. Tindakan ini melawan prinsip prize rules, 
yakni kapal selam lebih dulu muncul ke permukaan untuk 
menggeledah dan menempatkan kru kapal yang dihadang 
di tempat yang aman, sebelum menenggelamkan kapal itu, 
baik kargo maupun tanker.

Tidak bisa menerima keputusan Jerman, pada 3 Februari 
1917 atau dua hari setelah Kanselir Jerman Theobald von 
Bethmann Hollwegg mengumumkan kebijakan tersebut, 
Presiden AS Woodrow Wilson memutuskan hubungan 
diplomatik dengan Jerman. Tak disangka, pada hari itu juga, 
kapal selam Jerman U-boat menenggelamkan Housatonic, 
kapal kargo AS di lepas pantai Pulau Sisilia. Tak butuh 
waktu lama, Wilson pun mengumumkan perang terhadap 
Jerman.

Haluan perang berubah. Blok Sekutu semakin kuat 
dengan bantuan AS. Kendati Jerman berhasil mengalahkan 
Bolshevik Rusia pada perang di pengujung musim dingin 
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1918, dan mencapai gerbang Paris selama musim panas, 
angkatan darat Sekutu berhasil memukul mundur angkatan 
darat Jerman di Sungai Marne.

Sekutu juga terus menggempur kekuatan Blok Sentral 
sejak 8 Agustus sampai 11 November 1918. Blok Sentral 
mulai menyerah. Bulgaria mengibarkan bendera putih pada 
September 1918, disusul Kesultanan Ottoman di bulan 
berikutnya. Pada 3 November pasukan Austria-Hongaria 
menandatangani perjanjian gencatan senjata di dekat Padua, 
Italia. Di Jerman sendiri terjadi pergolakan dalam negeri, 
mirip yang terjadi di Rusia.

Pada 9 November 1918, di tengah-tengah kerusuhan 
yang meluas dan karena ditinggalkan para panglima 
Angkatan Darat Jerman, Kaisar William II turun takhta. Pada 
hari yang sama, delegasi Partai Sosial Demokrat Jerman 
(Sozialdemokratische Partei Deutschlands, disingkat SPD) 
Philipp Scheidemann memproklamasikan Jerman sebagai 
sebuah republik, dengan pemerintahan sementara dipimpin 
Friedrich Ebert. 

Dua hari kemudian, wakil Jerman yang dipimpin wakil 
Partai Pusat Katolik (Zentrum) Matthias Erzberger bertemu 
dengan delegasi dari blok pemenang Entente di bawah 
pimpinan Marsekal Lapangan Perancis Ferdinand Foch, 
panglima dari blok Entente. Dalam sebuah gerbong di Hutan 
Compiègne, dia menerima ketentuan gencatan senjata.

Di tanggal dan jam cantik, 11 November 1918 pukul 
11.00, pertempuran di Front Barat berhenti. Tapi perang 
empat tahun ini mendatangkan tsunami yang sangat besar 
sehingga mengubah tatanan politik, ekonomi, sosial, dan 
budaya, juga dalam skala dunia.
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Perkembangan teknologi perang menambah parah 
dampak kehancuran PD I. Kedua belah pihak menunjukkan 
keunggulan senjata mesin, kendaraan lapis baja, pesawat 
tempur, kapal perang, juga kapal selam, sampai penggunaan 
gas beracun. 

Tidak ada jumlah korban yang pasti. Tapi sekurang-
kurangnya 10 juta nyawa melayang. Ini jumlah yang jauh 
melampaui kematian militer di semua perang pada seratus 
tahun sebelumnya. Perang ini membuat Eropa kehilangan 
banyak generasi muda. Di sinilah peran perempuan menjadi 
ujung tombak, apalagi diestimasi 21 juta laki-laki terluka 
dalam pertempuran. Bagi korban selamat, trauma fisik dan 
psikis tidak mudah dihadapi dalam kehidupan normal.

Bagaimana dengan penduduk sipil? Berbagai sumber 
menyebut sekitar 13 juta orang tewas, baik karena terlibat 
langsung dalam pertempuran atau tidak. Jumlah kematian 
semakin bertambah saat terjadi pandemi flu Spanyol di 
pengujung perang. Jutaan orang mengungsi.

Dalam bidang ekonomi sangat jelas terlihat dari 
hancurnya sarana fisik dan nonfisik. Eropa, yang sudah 
lama terkenal sebagai pusat industri, mendadak terserak 
tanpa bekas. Kelaparan, khususnya di Rusia, juga tak 
terhindarkan karena lahan pertanian hancur dan tanah 
tercemar bahan kimia. Ikut memperburuk: pada 1929 
terjadi depresi besar dunia yang diawali dengan hancurnya 
sektor-sektor ekonomi di AS.

Gelombang perubahan juga terjadi di bidang politik. 
Mungkin sebagian pemegang kekuasaan di Eropa tidak 
pernah membayangkan bahwa empat kekaisaran di Benua 
Biru rontok. Jerman, Austria-Hongaria, Rusia, dan Turki 
“mengenakan pakaian baru” sebagai negara republik. 
Negara baru lahir, yakni Polandia, Finlandia, Hungaria, 
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Cekoslovia, Yugoslavia, dan Rumania. Di panggung dunia 
Presiden AS Woodrow Wilson memprakarsai Liga Bangsa-
Bangsa (LBB).

Proses negosiasi perjanjian perdamaian antara Sekutu 
dan Kekaisaran Jerman berlangsung enam bulan. Ada 
empat tokoh yang aktif, yakni Perdana Menteri David Lloyd 
George dari Inggris, Perdana Menteri Georges Clemenceau 
dari Perancis, Vittorio Orlando dari Italia, dan Presiden 
Woodrow Wilson dari AS. Walau sebagai pemenang, 
negosiasi di antara mereka tak kunjung kelar karena tarik-
menarik kepentingan. Jerman, sebagai obyek perjanjian, 
sama sekali tidak dianggap, sampai melayangkan protes 
dan menarik diri.

Belakangan, Hermann Müller, Menteri Luar Negeri 
Jerman, hadir dan menandatangani perjanjian pada 28 Juni 
1919. Perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Versailles-
-tempat perundingan berlangsung--juga mendapat ratifikasi 
Liga Bangsa-Bangsa pada 10 Januari 1920.

Bagi Jerman, perjanjian itu merupakan tamparan 
memalukan sekaligus merendahkan martabat. Dalam 
perjanjian, khususnya di Pasal 231 tentang Klausul 
Kesalahan Perang, disebutkan Jerman menerima tanggung 
jawab penuh karena memulai PD I. Dengan demikian, 
Jerman bertanggung jawab atas seluruh kerugian materi 
yang nilainya lebih dari 20 miliar goldmark--saat itu setara 
dengan harga 7.000 ton emas. Nilai ini sangat memberatkan 
dan dianggap tidak adil.

Dari segi politik, Jerman dipaksa menyerahkan 
wilayahnya ke Belgia (Eupen-Malmédy), Cekoslovakia 
(distrik Hultschin), dan Polandia (Poznan, Prussia Barat, dan 
Silesia Tenggara). Alsace dan Lorraine, yang dicaplok pada 
1871 setelah Perang Perancis-Prussia, harus dikembalikan 
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ke Perancis. Seluruh koloni Jerman di seberang lautan 
menjadi mandat Liga Bangsa-Bangsa, dan kota Danzig, 
dengan jumlah penduduk etnis Jerman yang besar, menjadi 
Kota Merdeka (Free City).

Pukulan bagi Jerman semakin bertambah ketika 
militernya juga dikekang. Misalnya jumlah Angkatan 
Darat Jerman dibatasi hingga 100.000 pria, dan wajib 
militer dilarang. Perjanjian tersebut membatasi armada 
angkatan laut untuk kapal di bawah 10.000 ton, tanpa 
boleh memiliki satu pun kapal selam, pesawat terbang, dan 
tank. Produksi senjata dibatasi dan tidak boleh berdagang 
senjata. Pemerintah demokratis Jerman yang baru terbentuk 
menilai Perjanjian Versailles sebagai suatu “perdamaian 
yang didiktekan”.

Dampak PD I dan Perjanjian Versailles menekan 
panggung politik Jerman. Lilitan perekonomian domestik 
yang diperparah beban reparasi perang dan krisis ekonomi 
global, serta beban psikologis warga Jerman yang merasa 
terhina, memuncak pada 1933 dengan runtuhnya rezim 
Republik Weimar yang berdiri setelah PD I--menggantikan 
sistem sebelumnya, yakni pemerintahan kekaisaran.

Jerman mencoba bangkit dari keterpurukan dengan 
meniti masa depan melalui pemilihan umum pada 5 
Desember 1930. Secara mengejutkan Partai Buruh 
Nasional-Sosialis Jerman (Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiterpartei, disingkat NSDAP), yang baru berdiri pada 
1920, merebut posisi kedua dengan 18,3 persen suara. 
Capaian luar biasa partai pimpinan Adolf Hitler ini karena 
mampu mengekor perolehan SPD yang lahir pada 1863.

Namun, kekalutan politik di Jerman berlanjut. Kubu-
kubu politik gagal membentuk pemerintahan koalisi yang 
stabil. Situasi itulah yang akhirnya menuntun bangkitnya 
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kekuasaan fasis. Pada Januari 1933, Presiden Jerman 
Paul von Hindenburg menyerahkan mandat pembentukan 
pemerintahan kepada Adolf Hitler dan partainya, yang 
lalu membentuk pemerintahan koalisi dengan partai-partai 
nasionalis dan mengeluarkan Undang-Undang Darurat 
untuk memperkuat kekuasaan. UU yang dinamakan 
Ermächtigungsgesetz inilah yang praktis meletakkan 
kewenangan eksekutif dan legislatif di tangan Hitler.

Ideologi Nazi yang diusung Hitler menekankan pada 
kemurnian ras orang Jerman dan menyingkirkan kaum yang 
mereka sebut sebagai Lebensunwertes Leben (di antaranya 
Yahudi, orang Slavia, Orang Rom, dan homoseksual), 
kelompok Saksi-Saksi Yehuwa, orang-orang cacat mental 
atau fisik, dan komunis. Untuk menjalankan ideologi ini, 
Nazi di kemudian hari melakukan pembunuhan sistematis 
terhadap enam juta warga Yahudi (yang kini dikenal dengan 
sebutan Holocaust) dan lima juta orang lainnya, sebagian 
besar orang Rusia, Polandia, dan Roma.

Kebijakan Hitler untuk membangun kekaisaran di Eropa 
dengan kekerasan, nasionalisme Eropa yang muncul akibat 
perang, dampak kekalahan Jerman, dan masalah dengan 
Perjanjian Versailles diyakini menjadi faktor penyebab 
pecahnya Perang Dunia II.

Perang Dunia II
Di bawah Hitler, pemimpin Nazi tampak sejak awal sudah 
memilih opsi perang dan aneksasi untuk membangun 
kembali kejayaan Jerman. Di tengah tekanan derita pasca-
PD I, pemerintahan Hitler menghalusinasi rasnya menjadi 
kekaisaran baru dengan lebensraum (ruang hidup atau 
habitat yang lebih luas untuk komunitas orang-orang 
Jerman) di seluruh Eropa. Mereka mempropagandakan 
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orang Jerman adalah keturunan bangsa Arya paling murni 
sebagai pribumi benua Eropa. Mereka merasa unggul dari 
ras lain dan berhak memperluas wilayah.

Konsep lebensraum yang kawin dengan semangat 
rasisme melahirkan Holocaust, yakni persekusi dan 
pembantaian orang Yahudi secara sistematis, birokratis, dan 
disponsori negara. Sampai 1945, dua dari setiap tiga orang 
Yahudi Eropa dibantai. Selain keturunan Yahudi, Jerman 
menyasar ras lain yang dipandang lebih rendah, yakni orang 
Roma (gipsi), penyandang disabilitas, orang Polandia, 
rakyat sipil Soviet, dan orang kulit hitam. Pembantaian juga 
dilakukan karena politik, ideologi, dan perilaku. Mereka 
yang jadi target adalah kaum komunis, sosialis, Saksi-Saksi 
Yehuwa, dan homoseksual. 

Jerman tidak membiarkan ideologinya hanya menjadi 
jargon. Pada 12 Maret 1938, Jerman mencaplok Austria, 
disusul Cekoslowakia pada 1 Oktober 1938. Tindakan yang 
melanggar Perjanjian Versailles--terkait demiliterisasi--ini 
dibiarkan Inggris, Perancis, dan Rusia. Mereka mengira 
Jerman tidak akan bertindak lebih jauh lagi demi menjaga 
perdamaian.

Namun fakta di lapangan berbeda. Hitler kemudian 
menjalin komunikasi dengan Uni Soviet untuk 
menyepakati Pakta Molotov-Ribbentrop pada 1939. Pakta 
ini memungkinkan Polandia dipecah menjadi dua, masing-
masing untuk Jerman dan Soviet. Tujuan Jerman adalah, 
jika mereka menyerang Polandia, tidak ada ancaman 
intervensi Soviet.

Seminggu setelah penandatanganan Molotov-
Ribbentrop di Moskow, pada 1 September 1939, Jerman 
benar-benar menyerang Polandia. Untuk menaklukkan 
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Polandia, Jerman mengerahkan sekitar 1,5 juta prajurit 
angkatan darat dengan 2.000 tank dan lebih dari 1.000 
pesawat. Serangan inilah yang memicu dimulainya Perang 
Dunia II (PD II) setelah Inggris dan Perancis menyatakan 
perang terhadap Jerman dua hari kemudian.

Pada PD I negara-negara terbagi dalam Sekutu atau 
Entete Tiga (Inggris, Perancis, Serbia dan Kekaisaran Rusia, 
lalu turut bergabung Italia, Yunani, Portugal, Rumania, dan 
AS) dan Blok Sentral (Jerman, Austria-Hongaria, Ottoman 
Turki, dan Bulgaria). Sedangkan pada PD II melibatkan 
Sekutu dan Poros. Sekutu terdiri atas setidaknya 50 negara, 
menggambarkan dahsyatnya PD II dan “pantas” disebut 
sebagai perang dunia. Empat besar dari Sekutu adalah AS, 
Inggris, Uni Soviet, dan Tiongkok. Negara-negara lain 
tersebar di seluruh benua.

Sedangkan Poros terdiri atas tiga mitra utama: 
Jerman, Italia, dan Jepang. Para mitra Poros memiliki 
dua kepentingan yang sama. Pertama, ekspansi wilayah 
dan pembentukan kerajaan melalui penaklukan militer 
dan perombakan tata kehidupan internasional pasca-PD I. 
Kedua, penghancuran atau netralisasi komunisme Soviet. 
Belakangan ikut bergabung Hungaria, Rumania, Slovakia, 
Bulgaria, Yugoslavia, dan Kroasia.

Setelah menginvasi Polandia, Jerman bersama 
sekutunya merebut banyak negara. Dimulai dengan invasi 
ke Norwegia dan Denmark. Lalu, pada 10 Mei 1940, Jerman 
merangsek ke Eropa Barat dengan menyerang Belanda, 
Belgia, dan Luksemburg, kemudian masuk ke Perancis.

Di lain pihak, Uni Soviet yang disokong Jerman dan 
Italia, menjangkau negara-negara Baltik pada Juni 1940 
dan mencaplok negara-negara ini pada Agustus 1940. 
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Sasaran berikutnya adalah Inggris dengan mengerahkan 
pesawat tempur sepanjang 10 Juli hingga 31 Oktober 1940. 
Pertarungan yang dikenal sebagai Battle of Britain ini 
dimenangi Inggris.

Jerman semakin agresif dengan menyerang mitra 
tempurnya, Uni Soviet. Negara komunis itu digempur 
pada 22 Juni 1941, mengabaikan Pakta Jerman-Soviet. Di 
bawah Joseph Stalin, Uni Soviet membelot ke Sekutu dan 
melawan Jerman dengan sengit. Pada 6 Desember 1941, 
Tentara Merah Soviet menghalau Jerman selamanya dari 
pinggiran kota Moskow.

Keesokan harinya, dunia tersentak ketika Jepang 
mendadak menyerang Pangkalan Angkatan Laut AS di Pearl 
Harbour. Jepang mengerahkan setidaknya 353 pesawat 
tempur, pesawat pembom, dan pesawat torpedo dari enam 
kapal induk dalam dua gelombang serangan.

Gempuran itu memukul telak AS. Selain menimbulkan 
kerusakan belasan kapal dan seratus lebih pesawat tempur, 
serangan itu menewaskan 2.403 orang dan melukai 1.178 
orang--sedangkan di pihak Jepang hanya 65 orang tewas dan 

Illustrasi Penyerangan Jepang ke pangkalan laut AS 
di Pearl Harbour, 7 Desember 1941 

Gambar : 3.3
sumber : Google.com
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satu ditawan. Berselang sehari, 8 Desember 1941, Kongres 
AS menyatakan perang terhadap Jepang dan Presiden 
Franklin D. Roosevelt menandatangani pernyataan itu.

Aksi Jepang mendapat dukungan Poros, yaitu Jerman dan 
Italia--sebagai komitmen terhadap Pakta Tripartit. Maka, 
pada 11 Desember 1941, Jerman dan Italia menyatakan 
perang terhadap AS. Salah satu tujuan utamanya adalah 
untuk membatasi intervensi AS dalam setiap konflik yang 
melibatkan tiga negara itu. Dengan demikian, konflik 
militer semakin luas.

Jerman mulai merasakan tekanan pada 1942. Pada Mei 
tahun itu, untuk kali pertama, penduduk Jerman merasakan 
perang di negerinya sendiri setelah Inggris mengerahkan 
lebih dari seribu pesawat untuk menghancurkan Cologne.

Pasukan Sekutu terus menyerang selama tiga tahun 
berikutnya. Sasarannya adalah melumpuhkan kekuatan 
domestik Jerman dengan menyasar pabrik dan kota industri 
di segenap penjuru. Sampai awal 1943, Sekutu juga 
menggempur kekuatan Poros di Afrika Utara. Akibatnya, 
pada Mei 1943, kekuatan militer Poros bertekuk lutut.

Illustrasi Penyerangan Jepang ke pangkalan laut AS 
di Pearl Harbour, 7 Desember 1941 

Gambar : 3.4
sumber : Google.com
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Jerman sempat mencoba kembali menyerang Uni 
Soviet selama musim panas 1942. Tujuannya: merebut 
Stalingrad di tepi Sungai Volga, serta kota Baku dan ladang 
minyak Kaukasia. Dua kali upaya dilakukan, dua kali itu 
pula gagal. Pada percobaan kedua, Hitler memerintah 
penyerbuan ke Kursk (450 km barat daya Moskow) pada 
Juli-Agustus 1943. Sejarawan mencatat Pertempuran Kursk 
sebagai ajang perang tank terbesar. Kendaraan lapis baja 
yang hancur saja berjumlah 500 punya Jerman dan 1.500 
tank milik Rusia. Pasca-serangan ini kekuatan Jerman terus 
merosot.

Pasukan Sekutu mulai mengerahkan kekuatan penuh 
pada 1944, seusai menghancurkan Jerman di Italia utara. 
Setelah lima tahun perang berlangsung, pada 6 Juni 1944 
lebih dari 150.000 serdadu Sekutu mendarat di Perancis dan 
mengusir pasukan Jerman di akhir Agustus 1944.

Illustrasi Pertempuran di Kota Staligrad dan Kurst 
Uni Sovyet, antara 1942-1943 

Gambar : 3.5
sumber : Google.com
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Penentuan terjadi sepanjang 1945. Pada Januari 1945, 
Soviet mendesak, melintasi perbatasan Jerman. Sedangkan 
di akhir Maret 1945 pasukan AS dan Inggris sudah setengah 
jalan menyeberang ke Jerman yang saat itu telah runtuh di 
beberapa front.

Serangan pamungkas Soviet pada 16 April 1945 
memungkinkan Pasukan Merah memasuki Berlin, ibu kota 
Jerman. Di tempat terpisah, pada 4 Mei 1945, Jenderal 
Inggris, Bernard Montgomery, menerima penyerahan 
Jerman di Denmark, Belanda, dan Jerman bagian barat laut. 
Sedangkan Jenderal Alfred Jodl, Kepala Staf Operasi di 
Oberkommando der Wehrmacht Jerman, menandatangani 
penyerahan tanpa syarat di Reims pada 7 Mei.

Keesokan harinya AS mengumumkan bahwa Wilhelm 
Bodewin Johann Gustav Keitel, panglima tertinggi Jerman 
dan pemimpin militer senior selama Perang Dunia II untuk 
Hitler, menandatangani penyerahan Jerman di Berlin. Ia 
didakwa atas kejahatan perang dalam Pengadilan Nürnberg 
dan digantung. Kekalahan Jerman semakin lengkap 
setelah Hitler bunuh diri pada malam 30 April 1945 untuk 
meloloskan diri dari penangkapan oleh Soviet. Dengan 
demikian, Jerman kehilangan hampir semua yang telah 
dimenangkan selama lima tahun pertempuran.

Perang Pasifik dengan Jepang sebagai aktor utama 
di pihak Poros juga berhenti. Hal itu terjadi setelah AS 
menjatuhkan bom atom di Hiroshima (6 Agustus 1945) dan 
Nagasaki (9 Agustus 1945). Jepang menyerah tanpa syarat 
kepada Sekutu, ditandai upacara penandatanganan di atas 
kapal perang USS Missouri di Teluk Tokyo, 2 September 
1945. Menteri Luar Negeri Jepang Mamoru Shigemitsu 
hadir mewakili pemerintah Jepang.
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Perang Dunia II berakhir dengan estimasi jumlah 
kematian 55 juta jiwa di seluruh dunia. Ini konflik paling 
besar dan paling merusak dalam sejarah. Total korban selama 
PD I dan PD II tidak kurang dari 120 juta orang. Ini belum 
termasuk mereka yang cacat, mengalami keterbelakangan 
mental, sakit psikis, dan derita lain pascaperang. Mereka 
korban dari keputusan-keputusan para politikus dan 
pemimpin militer.

Perang juga menjerumuskan mereka yang berkonflik 
ke jurang resesi. Sarana ekonomi seperti infrastruktur 
sampai lahan pertanian hancur. Di beberapa tempat tanah 
terkontaminasi racun sebagai konsekuensi penggunaan 
senjata kimia.

PD I adalah titik balik dalam sejarah. Para pemimpin 
negara-negara saling berebut kekuasaan dan mengumbar 
pengaruh sehingga mengubah tatanan dunia secara 
permanen di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Perubahan mendasar yang diwariskan sampai sekarang 
adalah peta politik global baru. Pasca PD I muncul negara 
baru di belahan dunia seperti Italia, Rumania, Polandia, 
Cekoslovakia, Kroasia, Yugoslavia, Hungaria, Irak, Iran, 
Yordania, Mesir, Arab Saudi, Syria, Estonia, Latvia, dan 
Lithuania. Austria-Hongaria terbagi menjadi beberapa 

Gambar : 3.6
Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, ditandai upacara penandatanganan di 

atas kapal perang USS Missouri di Teluk Tokyo, 2 September 1945.

sumber : Google.com

Indonesia Menoedjoe 2045130 Indonesia Menoedjoe 2045 131



Indonesia Menoedjoe 2045 171

negara termasuk Austria, Hungaria, Cekoslovakia, dan 
Yugoslavia.

Pasca-PD II tersisa dua negara adikuasa, yaitu AS 
dan Uni Soviet. Walau di dalam perang mereka berdiri di 
barisan yang sama, karena keduanya memiliki ideologi 
yang berseberangan, ketegangan tidak terhindarkan.

AS menganut paham demokratis-kapitalis, sementara 
Uni Soviet memegang ideologi komunis-sosialis. Uni 
Soviet, bersama dengan negara-negara di Eropa Timur 
yang didudukinya selama PD II, membentuk Blok Timur. 
AS dan beberapa sekutunya menguasai Blok Barat. 
Terbentuknya dua blok yang berebut pengaruh ini tidak 
sampai menimbulkan agresi militer. Situasi ini disebut 
dengan Perang Dingin.

Perang Dingin
Blok Timur dan Blok Barat berlomba menawarkan pengaruh 
dan solusi pemulihan ekonomi pascaperang. Di kubu Blok 
Barat, AS muncul sebagai negara kreditur dengan program 
bantuan bernama Marshall Plan.

Sebutan itu berasal dari pencetus idenya, yaitu George 
Catlett Marshall Jr., Menteri Luar Negeri AS, yang 
disokong industrialis bernama Lewis H. Brown. Mereka 
berhasil meyakinkan pemerintahan Presiden Harry S. 
Truman bahwa bantuan ini bisa menghambat penyebaran 
komunisme di negara-negara sekutu. Senat AS menyetujui 
program ini pada 31 Maret 1948 dan efektif berlaku per 
3 April 1948. Marshall Plan berjalan sampai empat tahun 
kemudian.
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Negara yang paling banyak menerima dana Marshall 
Plan--bantuan untuk Eropa Barat resmi dinamai European 
Recovery Program--adalah Inggris. Berikutnya adalah 
Perancis dan Jerman Barat. Setidaknya 18 negara 
Eropa menerima bantuan. Di Turki, bantuan ini berhasil 
mengganjal pergerakan kaum komunis. 

Marshall Plan juga turut mendorong partai-partai 
tengah-kanan mengalahkan pengaruh partai komunis-
sosialis saat pemilu di Italia, Belgia, dan Perancis. Hal ini 
membuat Uni Soviet langsung menuding AS sebagai dalang 
dari kekalahan-kekalahan partai berhaluan kiri itu.

Dana Marshall Plan masuk pula ke Badan Intelijen Pusat 
AS (CIA), yang dalam catatan Frances Stonor Saunders di 
buku The Cultural Cold War (1999) mendapat lima persen 
dari total anggaran. Badan intelijen pemeritah federal AS 
itu bertugas melakukan operasi terselubung di luar negeri 
untuk membendung pengaruh Soviet dengan paham 
komunisme-sosialisnya.

Langkah AS dengan Marshall Plan membuat gusar 
para pejabat Kremlin. Pada 1947, Menteri Luar Negeri Uni 
Soviet Vyacheslav Molotov menandingi Marshall Plan yang 
disebutnya sebagai Molotov Plan. Dalam perkembangan 
waktu, program yang dinisiasinya dilembagakan menjadi 
Council for Mutual Economic Assistance (Comecon) pada 
Januari 1949, yang disepakati bersama di Moskow oleh Uni 
Soviet, Bulgaria, Cekoslowakia, Hungaria, Polandia, dan 
Rumania.

Comecon menjadi perhatian penuh Josef Stalin, Kepala 
Negara Uni Soviet (1920-1953), untuk merangkul negara-
negara kecil di Eropa Timur dan menenangkan beberapa 
negara yang telah menyatakan minat kepada Marshall 
Plan. Melalui Comecon diharapkan negara-negara anggota 
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dapat bertukar pengalaman ekonomi, saling memberikan 
bantuan teknis, dan untuk memberikan bantuan timbal balik 
sehubungan dengan bahan mentah, bahan makanan, mesin, 
peralatan, dan kebutuhan ekonomi lainnya.

Runtuhnya komunisme di Eropa Timur membuat 
Comecon resmi berhenti 28 Juni 1991. Marshall Plan 
sebetulnya resmi bubar pada 1951. Tapi karena AS mulai 
terlibat dalam Perang Korea, program bantuan luar negeri 
dengan visi yang sama tetap berjalan hingga beberapa 
dekade setelahnya. Bantuan ini baru benar-benar tamat 
setelah Uni Soviet runtuh pada 1991.

Perang ideologi yang membuat hubungan AS dan Uni 
Soviet menjadi dingin dan tegang memang tidak sampai 
ke “adu fisik” di antara keduanya. Mereka saling berupaya 
mempengaruhi negara-negara lain untuk bergabung. Di 
era ini muncul politik mencari kawan sehingga terbentuk 
organisasi militer seperti NATO dan Pakta Warsawa.

NATO atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North 
Atlantic Treaty Organization) adalah organisasi Internasional 
yang didirikan 12 negara di kawasan Samudera Atlantik 
Utara (Benua Eropa dan Amerika Utara) pada 4 April 
1949, yang ditandatangani di Washington, AS. Berkantor 
di Brussels, tujuan pendiriannya adalah menjaga keamanan 
bersama di kawasan Atlantik Utara berdasarkan Persetujuan 
Atlantik Utara. Selain 12 negara pendiri, empat negara 
bergabung pada masa Perang Dingin; 15 negara bekas Blok 
Timur bergabung setelah Perang Dingin berakhir.

Dengan berdirinya NATO, Uni Soviet merasa perlu 
membangun organisasi serupa untuk mengantisipasi 
serangan dari Blok Barat. Untuk ini, Blok Timur membentuk 
Pakta Warsawa yang merupakan aliansi militer yang 
beranggotakan negara-negara Blok Timur di Eropa Timur.
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Pakta yang dirancang Nikita Khrushchev ini 
ditandatangani di Warsawa pada 14 Mei 1955. Pembentukan 
Pakta Warsawa dipicu integrasi Jerman Barat ke dalam 
NATO melalui ratifikasi Perjanjian Paris. Negara yang 
bergabung adalah Uni Soviet, Bulgaria, Romania, Jerman 
Timur, Hungaria, Polandia, dan Cekoslowakia. Pakta 
berakhir pada 31 Maret 1991 dan sebuah pertemuan 
di Praha, Republik Cek, pada 1 Juli 1991 secara resmi 
memastikannya.

Politik mencari teman juga terjadi di belahan dunia lain 
yang terimbas perang dingin. Di Asia Tenggara ada SEATO 
(Southeast Asia Treaty Organisation) atau Pakta Pertahanan 
Asia Tenggara, yang pendiriannya ditandatangani pada 8 
September 1954 di Manila, Filipina. Ada pula METO atau 
Pakta Organisasi Timur Tengah, yang tidak lain merupakan 
hasil kesepakatan Turki dengan Irak pada Februari 1955.

Selama perang dingin berlangsung, AS dan Uni Soviet 
yang memimpin masing-masing blok tidak pernah saling 
angkat senjata, sekalipun saling menumpuk senjata nuklir. 
Tapi relasi mereka menjadi pemicu perang di tingkat 
regional dan mendukung beberapa bangsa terbelah, seperti 
Blokade Berlin (1948-1949), Perang Korea (1950-1953), 
Krisis Suez (1956), Krisis Berlin 1961, Krisis Rudal Kuba 
(1962), Perang Vietnam (1959-1975), Perang Yom Kippur 
(1973), Perang Afganistan (1979-1989), dan penembakan 
Korean Air Penerbangan 007 oleh Soviet (1983).

AS dan Uni Soviet saling berebut pengaruh dengan 
mengandalkan kegiatan spionase masing-masing. 
Bentuknya, seperti sebagian telah disebut, adalah melakukan 
koalisi militer, memberikan bantuan kepada negara-negara, 
kampanye propaganda besar-besaran, bersaing di ajang 
olahraga internasional, dan persaingan teknologi seperti 
“perlombaan” menjelajah ruang angkasa.
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Perang Dingin baru berakhir pada 1980-an ketika Uni 
Soviet dipimpin Mikhail Gorbachev. Ia menghapuskan 
sistem diktator dan menumbuhkan demokrasi melalui 
kebijakan reformasi perestroika atau rekonstruksi dan 
reorganisasi dan glasnost atau keterbukaan.

Langkah ini mendorong gelombang revolusi damai di 
tubuh Blok Timur. Banyak negara memisahkan diri dari 
Uni Soviet dan pada akhirnya rezim komunis berakhir pada 
1989-1990. Perang Dingin benar-benar mencapai garis finis 
ketika Uni Soviet bubar pada 1991.

Perang Dingin meninggalkan catatan pahit untuk 
banyak negara. Baik Blok Barat maupun Timur sama-
sama merasakan ketegangan, bahkan beberapa negara 
terlibat perang demi mempertahankan ideologi. Tapi, dalam 
catatan sejarah, Indonesia menjadikan perang dingin ini 
sebagai panggung untuk menunjukkan perannya di kancah 
internasional.

Penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika (KAA) 
di Bandung, 18-24 April 1955 

Gambar : 3.7 sumber : Google.com
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Indonesia menjadi salah satu pelopor Gerakan Non 
Blok (GNB). Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung, 
18-24 April 1955, merupakan proses awal lahirnya GNB. 
KAA, yang melahirkan Dasasila Bandung sebagai prinsip-
prinsip dasar hubungan dan kerja sama antarbangsa-bangsa, 
dihadiri 29 kepala negara dan kepala pemerintah dari benua 
Asia dan Afrika yang baru saja merdeka.

GNB secara resmi berdiri pada saat diselenggarakannya 
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) I GNB di Beograd, 
Yugoslavia, 1-6 September 1961. KTT I GNB dihadiri 
25 negara--yakni Afganistan, Algeria, Yaman, Myanmar, 
Kamboja, Sri Lanka, Kongo, Kuba, Siprus, Mesir, Ethiopia, 
Ghana, Guinea, India, Indonesia, Irak, Lebanon, Mali, 
Maroko, Nepal, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Suriah, dan 
Tunisia.

GNB menempati posisi khusus dalam politik luar negeri 
Indonesia karena sejak awal Indonesia berperan sentral 
dalam pendiriannya. Presiden Soekarno juga diakui sebagai 
tokoh penggagas dan pendiri GNB--selain Presiden Mesir 
Gamal Abdel Nasser, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, 
Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, dan Presiden 
Yugoslavia Josip Broz Tito. Indonesia menilai penting GNB 
tidak sekadar dari perannya, tapi juga mengingat prinsip 

Penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika (KAA) 
di Bandung, 18-24 April 1955 

Gambar : 3.8
sumber : Google.com

Indonesia Menoedjoe 2045136 Indonesia Menoedjoe 2045 137



Indonesia Menoedjoe 2045 177

dan tujuan GNB merupakan refleksi dari perjuangan dan 
tujuan kebangsaan Indonesia sebagaimana tertuang dalam 
UUD 1945.

Tujuan utama GNB semula difokuskan kepada upaya 
dukungan bagi hak menentukan nasib sendiri, kemerdekaan 
nasional, kedaulatan, dan integritas nasional negara-
negara anggota. Tujuan penting lain, di antaranya, adalah 
penentangan terhadap apartheid; tidak memihak kepada 
pakta militer multilateral; perjuangan menentang segala 
bentuk dan manifestasi imperialisme; perjuangan menentang 
kolonialisme, neo-kolonialisme, rasisme, pendudukan, dan 
dominasi asing; perlucutan senjata; dan tidak mencampuri 
urusan dalam negeri negara lain dan hidup berdampingan 
secara damai.

Selepas PD II, Liga Bangsa Bangsa dibubarkan dan 
digantikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang berdiri 
pada 24 Oktober 1945. Selama sebagian besar periode 
Perang Dingin, PBB terpecah oleh perang veto antara AS 
dan Uni Soviet di Dewan Keamanan. Di tengah situasi ini, 
pada 16 Juli 1959, Indonesia mengambil perang penting 
dalam mengirimkan Pasukan Garuda--bagian dari United 
Nations Peacekeeping Operations (Misi Pemeliharaan 
Perdamaian PBB)--ke daerah konflik di Timur Tengah 
sebagai langkah konkret menjaga perdamaian dunia.

Di tengah Perang Dingin pula Indonesia berani 
menyatakan kepada dunia jati dirinya sebagai negara 
kepulauan melalui Deklarasi Djuanda. Deklarasi yang 
dicetuskan pada Desember 1957 oleh Perdana Menteri 
Djuanda Kartawidjaja menyatakan kepada dunia bahwa 
laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di 
dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah 
NKRI.
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Sebelum Deklarasi Djuanda, wilayah negara Republik 
Indonesia mengacu kepada Ordonansi Hindia Belanda 
1939, yang menyatakan pulau-pulau di wilayah Nusantara 
dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya 
mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. 
Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut 
yang memisahkan pulau-pulau tersebut.

Walau mendapat tentangan banyak negara, Deklarasi 
Djuanda selanjutnya diresmikan menjadi UU No. 4/
PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Akibatnya luas 
wilayah Republik Indonesia berlipat 2,5 kali dari 2.027.087 
km persegi menjadi 5.193.250 km persegi, dengan 
pengecualian Irian Jaya yang meskipun termasuk wilayah 
Indonesia, waktu itu belum diakui secara internasional.

Setelah melalui perjuangan panjang, deklarasi itu 
diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut 
PBB ke-III pada 1982 (United Nations Convention on The 
Law of The Sea/UNCLOS 1982). Selanjutnya deklarasi ini 
dipertegas kembali dengan UU No. 17 Tahun 1985 tentang 
pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara 
kepulauan.

Perang Dagang
Berakhirnya Perang Dingin tidak berarti perebutan pengaruh 
di kancah internasional meredup. Kepentingan nasional 
yang didorong rasa ingin dipandang oleh negara lain 
menciptakan perang dingin baru yang kini menggunakan 
isu perdagangan.

Sejak 2018, AS dan Tiongkok terlibat perang 
dagang. Efeknya juga mirip perang dingin: kedua negara 
melancarkan politik mencari teman. Dan kembali, sasaran 
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perang dingin ini adalah kawasan Asia-Pasifik dan Afrika, 
yang dibujuk baik oleh AS dan Tiongkok untuk dijadikan 
mitra dagang yang baru.

Rektor Universitas Indonesaia (UI), Profesor Ari 
Kuncoro, mengatakan perang dagang adalah perang 
perebutan hegemoni perdagangan antara Eropa, Amerika, 
dan Tiongkok untuk membuktikan keunggulan dalam 
ekonomi. Menurutnya, Eropa sebagai salah satu kekuatan 
ekonomi dunia mau tidak mau turut terseret dalam pusaran 
kuat persaingan ekonomi AS dan Tiongkok.

Profesor Dr Murpin Josua Sembiring, S.E., M.Si, 
Rektor Universitas Ma Chung Malang, menyatakan perang 
dagang merupakan manifestasi ketegangan antara dua 
ekonomi terbesar dunia. Jika kedua belah pihak tidak saling 
merelaksasi, dunia bisa masuk ke dalam stadium perang 
ekonomi yang meluas. AS dan Tiongkok akan mencari 
sekutu dagang dengan tujuan saling memberikan tekanan, 
tidak hanya ekonomi, tapi bisa meluas ke urusan politik.

sumber : Google.com

Illustrasi Perang dagang
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Perang dagang AS dan Tiongkok dimulai pada 22 
Maret 2018, ketika Presiden Donald Trump mengumumkan 
pengenaan tambahan bea masuk untuk barang-barang 
Tiongkok, utamanya baja. Trump menilai perdagangan 
negaranya dengan Tiongkok merupakan “praktik 
perdagangan tidak adil” dan ada unsur pencurian kekayaan 
intelektual AS.

AS menuduh Tiongkok telah meraup keuntungan 
dari pencurian hak kekayaan intelektual AS dan sekutu-
sekutunya senilai US$ 600 miliar per tahun. Caranya adalah 
dengan memaksa atau menekan perusahaan AS yang hadir 
di Tiongkok, terutama di bidang teknologi dan energi 
terbarukan, untuk menyerahkannya atau melalui akuisisi 
perusahaan yang disponsori negara, peretasan, spionase 
industri, subsidi, dan dumping secara besar-besaran. 

Illustrasi Perang dagang USA dan Tiongkok
Gambar : 3.10 sumber : Google.com
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Beijing menolak semua tuduhan itu. Tapi pernyataan 
Washington didukung Belgia dan Jepang. Mereka sepakat 
bahwa industri Tiongkok yang didukung negara menyasar 
pencurian hak intelektual, khususnya terkait komputasi 
awan, internet of things, kecerdasan buatan, biomedis. 
Juga energi alternatif, robotika, rel, mesin pertanian, sektor 
peralatan medis kelas atas, sampai teknologi luar angkasa.

Sebagai pembalasan, pemerintah Tiongkok juga 
menerapkan bea masuk untuk lebih dari 128 produk AS, 
termasuk--terutama sekali--kedelai, ekspor utama AS ke 
Tiongkok. Langkah ini diumumkan Kementerian Keuangan 
Tiongkok dalam sebuah pernyataan pada 1 April 2018. 
Komisi Tarif Bea Cukai Tiongkok menaikkan tarif untuk 
produk daging babi dan skrap aluminium sebesar 25 persen 
dan tarif impor 15 persen untuk 120 produk, dari almond, 
apel sampai buah beri.

Saling balas pun terjadi. Menurut Marwan Jafar, 
Koordinator The Independent Community for Peace and 
Humanity, terhitung sejak Maret 2018 hingga 20 Juni 2020, 
AS telah 11 kali menyesuaikan tarif dagang. Total tarif yang 
diterapkan secara eksklusif untuk barang-barang Tiongkok 
sebesar US$ 550 miliar. Tiongkok, di pihak lain, telah 
menerapkan 14 kali penyesuaian tarif dagang. Total tarif 
Tiongkok yang diterapkan secara eksklusif untuk barang-
barang AS adalah US$ 185 miliar.

Perang dagang tampak menjadi perhatian lebih AS dan 
Tiongkok ketimbang Pandemi Covid-19. Isu perang dagang 
mulai ditarik ke banyak hal, bahkan pandemi menjadi 
senjata baru AS dan sekutunya yang menuding Tiongkok 
sebagai penyebab. Mau tidak mau, negara lain, khususnya 
negara berkembang, termasuk Indonesia, ikut terimbas.
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Studi UNCTAD (United Nations Conference on Trade 
and Development), yang hasilnya dirilis pada 6 November 
2019, mengungkapkan perang dagang itu membuat 
kawasan ASEAN menjadi pihak yang diuntungkan, 
termasuk Indonesia. Dengan catatan: jika negara kita 
mampu memanfaatkan peluang ini. UNCTAD berpendapat 
demikian karena Indonesia merupakan salah satu anggota 
G-20 dengan ekonomi terbesar ke-16 di dunia. Kita disebut 
sebagai newly industrialized country.

Salah satu akibat perang dagang ini adalah banyak 
perusahaan AS yang keluar dari Tiongkok dan mencari 
tempat baru. Ada banyak investor mau masuk ke Indonesia, 
tapi kita tidak memiliki strategi yang jelas. Terlebih ada 
begitu banyak regulasi di pemerintahan yang harus dilalui 
para investor agar mendapatkan izin menanamkan modal.

Situasi itu disadari, diakui, dan sedang dibenahi Presiden 
Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam kesempatan 
Aksi Nasional Pencegahan Korupsi secara virtual dari 
Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada 26 Agustus 
2020, Presiden menyatakan komitmennya: “Regulasi yang 
tumpang tindih, yang tidak jelas, yang tidak memberikan 
kepastian hukum, regulasi yang membuat prosedur berbelit-
belit, regulasi yang membuat pejabat dan birokrasi tidak 
berani melakukan eksekusi dan inovasi, ini yang harus kita 
rombak dan kita sederhanakan.”

Langkah konkret yang ditempuh pemerintah adalah 
menerbitkan Omnibus Law. UU yang baru saja disahkan 
DPR ini bertujuan mensinkronkan puluhan UU secara 
serempak, sehingga antar-UU bisa selaras, memberikan 
kepastian hukum, serta mendorong kecepatan kerja dan 
inovasi dan akuntabel serta bebas korupsi.
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Terkait hal ini, harus diakui kita masih tertinggal dari 
Vietnam. Padahal pada 1970-an negara itu masih terlibat 
perang saudara dan banyak warganya mengungsi ke luar 
negeri, termasuk ke Indonesia dan ditampung di Pulau 
Galang. Negara dengan populasi 84 juta jiwa itu memiliki 
cetak biru strategi investasi yang dijalankan dengan 
konsisten, seperti adanya kepastian regulasi, perizinan yang 
tidak berbelit-belit, pemberian insentif yang besar dari tax 
holiday sampai tax allowance.

Selain itu, faktor kemampuan diplomasi para menteri 
di bidang ekonomi Indonesia sangat lemah. Akibatnya 
realisasi investasi yang masuk Indonesia tergolong rendah. 
Laporan dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) 
menyebutkan realisasi investasi kuartal I 2020 mencapai 
Rp 210,7 triliun--hanya 23,8 persen dari target investasi Rp 
886,1 triliun. Jumlah itu terbagi dalam Penanaman Modal 
Dalam Negeri atau (PMDN) sebesar Rp 112,7 triliun dan 
Penanaman Modal Asing atau (PMA) senilai Rp 98 triliun 
atau US$ 6,6 miliar. Bandingkan dengan angka dari 

Penataan Regulasi melalui RUU Cipta Kerja
Gambar : 3.12 sumber : Google.com
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laporan Kementerian Perencanaan dan Investasi Vietnam 
ini: terhitung hingga 20 Agustus 2020, jumlah total modal 
investasi asing (FDI) yang masuk ke Vietnam mencapai 
US$ 19,5 miliar.

Indonesia dinilai belum bisa menarik dolar dan yuan 
secara optimal. Data BKPM menunjukkan lima besar 
negara asal PMA adalah Singapura (US$ 2,7 miliar atau 40 
persen); Tiongkok (US$ 1,3 miliar atau 18,9 persen); Hong 
Kong (US$ 0,6 miliar, 9,3 persen); Jepang (US$ 0,6 miliar, 
8,9 persen), dan Malaysia (US$ 0,5 miliar, 7,1 persen).

Masih ada banyak waktu bagi Indonesia untuk berbenah. 
Jika pekerjaan rumah sudah dikerjakan dengan baik, kita 
bisa meningkatkan investasi langsung. Masih ada potensi 
besar relokasi bisnis dari Tiongkok. UNCTAD mencatat 
ada ribuan korporasi global yang beroperasi di Tiongkok. 
Di Shanghai saja terdapat 701 korporasi global per akhir 
Agustus 2019. Bidang industri yang punya prospek pindah 
ke Indonesia adalah teknologi informasi, otomotif, dan 
garmen.

Illustrasi Kerjasama Perdagangan Indonesia dengan Tiongkok
Gambar : 3.13 sumber : Google.com

Indonesia Menoedjoe 2045144 Indonesia Menoedjoe 2045 145



Indonesia Menoedjoe 2045 185

Peluang lain: Indonesia dapat meningkatkan ekspor, 
karena AS dan Tiongkok merupakan negara tujuan ekspor 
terbesar. Ketika AS menghambat perdagangan untuk 
produk ekspor Tiongkok, peluang terbuka bagi produk 
ekspor Indonesia ke pasar AS. Produk ekspor yang dapat 
memanfaatkan peluang pasar AS terutama adalah tekstil 
dan alas kaki.

Menurut data BPS, Tiongkok merupakan tujuan utama 
ekspor Indonesia selama Januari-Desember 2019 dengan 
pangsa 16,68 persen, senilai US$  25,85 miliar, diikuti AS 
dengan nilai US$ 17,68 miliar (11,41 persen), dan Jepang 
dengan nilai US$ 13,75 miliar (8,87 persen). Tiongkok 
masih menjadi tujuan ekspor utama pada periode Januari-
Mei 2020, dengan nilai US$ 10,39 miliar atau 17,04 persen 
dari total ekspor US$ 64,45 miliar.

Nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok sebagian besar 
disumbangkan komoditas mentah seperti mineral (besi 
atau baja, batubara, nikel dan lignit) dan hasil perkebunan, 
terutama CPO. Nilai perdagangan Indonesia dan Tiongkok 
dapat digenjot lebih tinggi lagi karena, melalui Visi 
Kemitraan Strategis Tiongkok-ASEAN 2030, kedua pihak 
sepakat mewujudkan target US$ 1 triliun dalam volume 
perdagangan dua arah pada 2020.

Negara tujuan ekspor terbesar kedua selama periode 
yang sama adalah AS dengan nilai US$ 7,22 miliar. 
Komoditas unggulan yang diekspor ke AS adalah alas kaki, 
komponen kendaraan bermotor, dan furnitur.

Peluang bisnis lain adalah menarik makin banyak 
wisatawan asal Tiongkok. Peluang ini sangat prospektif 
karena selama 2013-2018 jumlah kunjungan wisatawan asal 
Tiongkok tumbuh 275 persen. Periode Januari-September 
2019 terdapat 1,61 juta kunjungan wisatawan Tiongkok, 
atau 13,14 persen dari total 12,27 juta kunjungan.
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Di saat perang dingin antara AS dan Uni Soviet, kita 
mampu mengambil peran baik untuk kepentingan nasional 
dalam negeri maupun menunjukkan eksistensi di panggung 
internasional. Kiranya kita pun mampu mengambil sikap 
yang tepat di tengah impitan perang dagang yang diselimuti 
Pandemi Covid-19.

Semua pejabat pemerintah, dari level pusat sampai 
daerah, harus punya jiwa sebagai pencari kesempatan 
meningkatkan kerja sama ekonomi, perdagangan, dan 
pariwisata. Jika ada kebijakan dari pemerintah pusat, semua 
elemen sampai ke perangkat pemerintahan di daerah turut 
mendukung. Begitu juga sebaliknya.

Kita juga harus sesegera mungkin mengimplementasikan 
alih teknologi dan lahirnya ekonomi kreatif. Untuk 
itu, pembangunan infrastruktur, termasuk di dalamnya 
infrastruktur fisik dan teknologi, harus digenjot secara 
merata. Seiring dengan hal ini, pembangunan sumber daya 
manusia (SDM) sebagai subyek pelaksanaannya mau tidak 
mau juga simultan dilakukan.

Peluang Indonesia tidak berhenti di sini. Agar tak 
semata-mata mengandalkan AS dan Tiongkok--juga Eropa-
-sebagai mitra, Indonesia sudah lama merintis untuk 
membuka pasar lain. Usaha ini semakin gencar menyusul 
terjadinya perang dagang. Setidaknya ada dua kawasan 
yang menjadi konsentrasi pemerintah, yakni Afrika dan 
Asia Timur-Pasifik. Juga membuka pasar ke Asia Selatan 
dan Asia Tengah.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan 
dalam dua tahun terakhir ekspor Indonesia ke negara-
negara Afrika mencapai US$ 2 miliar. Ini tercapai, “Pada 
saat ditangani secara sungguh-sungguh...kurang dari dua 
tahun,” katanya dalam pembukaan Rapat Kerja Kepala 
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Perwakilan Republik Indonesia dengan Kementerian Luar 
Negeri di Istana Negara, Jakarta, 9 Januari 2020.

Momen penting manakala pemerintah menjalin relasi 
dengan Afrika adalah Indonesia-Africa Forum (IAF) 2018 
pada 10-11 April 2018 di Nusa Dua, Bali. Di tengah acara 
itu diselenggarakan Pameran Produk Indonesia yang di hari 
terakhir berhasil mencatat transaksi US$ 502,27 juta atau 
sekitar Rp 6,78 triliun (kurs Rp 13.500).

Capaian transaksi itu bukan merupakan bagian 
dari kesepakatan bisnis sebesar US$ 586,56 juta yang 
diperoleh melalui penandatanganan nota kesepahaman saat 
pembukaan IAF 2018. Dengan demikian, total perolehan 
kesepakatan bisnis dan Pameran Produk Indonesia adalah 
US$ 1,09 miliar.

Ada banyak produk dalam negeri yang diminati 
delegasi bisnis dari 54 negara kawasan Afrika--antara 
lain Gabon, Guinea Bisau, Senegal, Nigeria, Mauritius, 

sumber : Google.com

Penyelenggaraan Indonesia Africa Forum (IAF) 
pada 10-11 April 2018 di Nusa Dua Bali, Indonesia

Gambar : 3.14 sumber : Google.com
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Maroko, Uganda, Republik Kongo Ehtiopia, Namibia, 
dan Kamerun. Di antara produk-produk itu adalah produk 
industri strategis, produk manufaktur, produk UMKM, 
kapal cepat rudal; pesawat NC 212 dan CN 235, kendaraan 
tempur anoa, suku cadang motor, sepeda motor, ban mobil, 
kendaraan penumpang, makanan olahan, kopi, perhiasan, 
kain tradisional, dan jasa penerbangan.

Setahun berikutnya, tepatnya 21-22 Agustus 2019, 
Indonesia menggelar Indonesia-Africa Infrastructure 
Dialogue (IAID) di Nusa Dua, Bali. Lagi-lagi, acara ini 
menghasilkan kesepakatan bisnis antara Indonesia dan 
negara-negara Afrika, nilainya US$ 822 juta atau sekitar 
Rp 12,3 triliun.

Selain menghasilkan kesepakatan bisnis, Indonesia 
menandatangani joint statement dengan Djibouti dan 
Mauritius mengenai rencana pembentukan perjanjian 
dagang preferensi atau Preferential Trade Agreement 
(PTA). Sebelumnya PTA dengan Mozambik ditandatangani 
pada 27 Agustus 2019 di Maputo Mozambik oleh Menteri 
Perdagangan Republik Indonesia Enggartiasto Lukita 
dan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Mozambik 

Penyelenggaraan Indonesia Africa Infrastructure Dialogue (IAID) 
di Bali, Indonesia, pada 20-21 Agustus 2019

Gambar : 3.15
sumber : Google.com
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Ragendra Berta de Sousa. Indonesia-Mozambik PTA ini 
sekaligus sebagai tonggak sejarah baru bagi Indonesia 
karena menjadi kesepakatan dagang pertama yang dijalin 
dengan negara Afrika.

Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional 
Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo menjelaskan 
penetrasi produk barang dan jasa Indonesia di Afrika 
memang belum merata ke setiap negara, tapi produk 
makanan-minuman, furnitur, pakaian, dan alas kaki dari 
Indonesia sudah mulai merambah benua Afrika. Indofood 
dan Mayora punya investasi berupa pabrik di Afrika, 
sedangkan perusahaan “pelat merah” Wijaya Karya sudah 
menggarap proyek perumahan di benua ini.

Di luar kawasan Afrika, Indonesia sedang merundingkan 
perjanjian perdagangan dengan sejumlah mitra, seperti 
Uni Eropa, Korea Selatan, Pakistan, Turki, Iran, dan 
Bangladesh, serta menjajaki kemungkinan perundingan 
dengan negara lain seperti Sri Lanka, Mercosur (Argentina, 
Brasil, Paraguay, dan Uruguay), dan Peru.

Sementara itu, Indonesia memimpin perundingan 
Regional Comprehensive Economic Partnership atau 
RCEP yang digagas Indonesia pada 2011 serta melibatkan 
10 negara anggota ASEAN dan enam mitra FTA ASEAN. 
Perundingan ini bertujuan membentuk pasar regional di 
wilayah dengan 3,4 miliar penduduk.

Direktur Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar 
Negeri, Santo Darmosumarto, menegaskan bahwa 
Indonesia juga masuk ke pasar Pasifik, yang di dalamnya 
tidak hanya Australia dan Selandia Baru. Total perdagangan 
antara Indonesia dan negara-negara kawasan Pasifik pada 
2018 sebesar US$ 10,67 miliar, naik 3,05 persen dari 
2017 sejumlah US$ 10,356 miliar. Angka ini terhitung 
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masih minim bila dibandingkan dengan total perdagangan 
Indonesia dengan kawasan lain.

Dengan 11 juta orang penduduk, Pasifik adalah kawasan 
potensial untuk diajak bekerja sama di bidang ekonomi. 
Produk ekspor utama Indonesia ke kawasan Pasifik adalah 
komponen elektronik, kelapa sawit, ban, dan tembakau. 
Sementara impor Indonesia dari kawasan Pasifik adalah 
batu bara bitumen, produk peternakan, gandum, konsentrat 
bijih besi, dan gula mentah. Negara tujuan ekspor Indonesia 
terbesar ke kawasan Pasifik adalah Australia, Selandia 
Baru, Timor Timur, Papua Nugini, dan Fiji.

Pemerintah juga tengah berupaya mewujudkan a new 
era of Pacific engagement melalui pemanfaatan kantor 
perwakilan RI di kawasan Pasifik untuk mempromosikan 
aneka produk juga mendorong kerja sama langsung di 
bidang perdagangan, pariwisata, dan investasi seluas-
luasnya, khususnya dengan Kawasan Indonesia Timur,  
selain itu meningkatkan konektivitas arus barang dan orang, 
serta mewujudkan pasar Pasifik yang terintegrasi, termasuk 
di sektor pariwisata.

Iman Pambagyo mengingatkan perjanjian yang ada 
maupun perundingan yang sedang dan akan berjalan tidak 
perlu disikapi secara skeptis apabila faktor-faktor daya 
saing kita sendiri dapat dibenahi segera. Pembenahan 
internal, khususnya terkait peraturan, merupakan kebutuhan 
jangka pendek, sedangkan berbagai FTA harus dilihat 
sebagai kesempatan jangka panjang. Dengan premis ini, 
Indonesia akan dapat bertahan menghadapi perang dagang 
dan kemungkinan resesi ekonomi dunia, dan segera berlari 
sekencang-kencangnya ketika keadaan mulai membaik.
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Munculnya Tiongkok Sebagai Kekuatan Ekonomi 
Baru 

Pandemi Covid-19 mengguncang hampir semua 
industri dunia. Tidak terkecuali mereka yang bergerak di 
bidang smartphone. Namun, tidak dengan Tiongkok. Di era 
new normal, ekonomi Tiongkok melakukan rebound sangat 
hebat. Huawei, salah satu produk smartphone Tiongkok, 
misalnya, untuk kali pertamanya menjadi yang terlaris di 
dunia.

Sukses Huawei membuat ponsel Tiongkok mengalahkan 
dominasi Samsung dari Korea Selatan dan Apple dari 
AS. Hebatnya lagi, smartphone Huawei jadi yang terlaris 
dengan tanpa menjual satu pun unitnya di tanah Abang Sam, 
sebagai salah satu dampak dari perang dagang keduanya.

Dari catatan Canalys, Huawei mencapai prestasi ini 
setelah mengirimkan 55,8 juta smartphone, walaupun 
angka ini turun 5 persen dibandingkan pencapaian tahun 
sebelumnya (YoY). Peringkat kedua, Samsung, menurun 
30 persen atau hanya menjual 53,7 juta smartphone. 
Pasar smartphone kuartal kedua (Q2) 2020 ini sekaligus 
menandai kali pertama dalam sembilan tahun perusahaan 
selain Samsung atau Apple memimpin pasar.

Sumber kekuatan ekonomi Tiongkok tidak hanya dari 
segi teknis, tapi warga negara Negeri Tirai Bambu ini punya 
kecintaan yang besar kepada produk sendiri. Penjualan 
smartphone Huawei bisa hebat di tengah pandemi, justru 
dicapai dari peningkatan penjualan domestik sebesar 8 
persen pada Q2 atau menguasai 70 persen.

Inilah salah satu modal dasar bagi Tiongkok yang kini 
menjelma menjadi raksasa ekonomi dunia baru penantang 
hegemoni AS. Reformasi ekonomi yang dijalankan sejak 
1978 menjadikan Tiongkok negara adidaya ekonomi seperti 
sekarang ini.
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Reformasi ekonomi Tiongkok dimulai sejak rezim 
Deng Xiaoping (1978-1989). Kebijakan pentingnya yang 
menjadi peletak dasar perubahan ekonomi Tiongkok adalah 
membuang banyak doktrin komunis dan memasukkan 
elemen-elemen sistem perdagangan bebas ke dalam 
ekonomi Tiongkok. Alhasil, dia membawa perekonomian 
Tiongkok yang dulu terisolasi menjadi lebih terbuka. 
Semenjak itu ekonomi Tiongkok tumbuh rata-rata di atas 
10 persen per tahun.

Dalam waktu tiga dekade, Tiongkok berhasil 
mempercantik diri di bawah kepemimpinan empat presiden, 
Deng Xiaoping hingga Xi Jinping. Kebangkitan ekonomi 
Tiongkok juga didorong jaringan pabrik yang memproduksi 
berbagai macam hal mulai dari mainan hingga telepon 
genggam untuk konsumen di seluruh dunia. 

Jiang Zemin melanjutkan reformasi. Pemimpin ketiga 
di Tiongkok setelah pemerintahan Mao Zedong dan Deng 
Xiaoping itu memperkenalkan kebijakan Third Represents, 
yaitu memasukkan ilmuwan dan pengusaha ke dalam Partai 
Komunis Tiongkok (PKT)--yang merupakan satu-satunya 
partai di Tiongkok. Hal ini untuk membawa Tiongkok 
ke arah negara modern berbasis ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Ujungnya adalah kemajuan dan kemakmuran 
bisa dirasakan merata oleh semua warga negara.

Hu Jintao naik ke tampuk tertinggi di Tiongkok 
pada 2003-2013, menggantikan Jiang Zemin. Selama 
pemerintahannya, ia memiliki visi mengurangi kemiskinan 
di daerah Tiongkok yang terbelakang, meningkatkan upah 
pekerja, dan menjanjikan transparansi dan disiplin partai 
yang lebih tinggi. Dia melancarkan “the 11th five years 
plan” dari 2006 hingga 2010.
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Hasilnya, pada periode 2001-2009, Tiongkok berhasil 
mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan, dari 
94,23 juta orang (10,2 persen dari populasi Tiongkok) pada 
2000 menjadi 35,97 juta (3,8 persen dari jumlah populasi) 
dalam sembilan tahun berikutnya. PDB pun meningkat dari 
10,2 triliun yuan pada 2002 menjadi 54 triliun yuan pada 
2012. Pada 2010, Tiongkok bahkan melampaui Jepang dan 
menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia di 
bawah AS.

Kini, di bawah Xi Jinping, Tiongkok semakin 
memperkuat otot ekonominya. Tiongkok memiliki jaringan 
pabrik, pemasok, layanan logistik, dan infrastruktur 
transportasi yang rumit, didukung uang dan teknologi 
dari Jepang, Taiwan, dan Hong Kong. Negara itu juga 
memiliki tenaga kerja yang banyak, murah, ulet, cerdas, 
dan mendapatkan akses hampir tanpa batas ke pasar global 
selama tiga dekade ini.

Masuk ke organisasi perdagangan dunia (WTO) pada 
2001 semakin mengukuhkan posisi Tiongkok sebagai bagian 
dari pusat manufaktur dan perdagangan dunia. Menurut 
studi lembaga konsultan manajemen global McKinsey, 
yang menganalisis 186 negara, Tiongkok menjadi destinasi 
ekspor terbesar 33 negara dan sumber impor terbesar bagi 
65 negara.

Masih dari sumber yang sama, Tiongkok menjadi salah 
satu pemain global dalam aliran investasi. Dalam periode 
2015-2017, Tiongkok telah menjadi sumber dan penerima 
aliran investasi terbesar kedua di dunia.

Di era digital, adu keunggulan teknologi tidak bisa 
dihindarkan. Isu utama perang dagang AS dan Tiongkok 
lagi-lagi soal teknologi, khususnya terkait pengembangan 
jaringan 5G, yang menawarkan internet super-cepat dan 
membuat revolusi industri 4.0 melalui kendali jarak jauh.
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Sebagai provider 5G dari Tiongkok, Huawei tersandera 
kebijakan Presiden AS Donald Trump yang memicu perang 
dagang. Trump melarang semua produk Huawei masuk ke 
AS dan memutus hubungan dagang Huawei dengan semua 
perusahaan asal AS. Isu yang diangkat adalah keamanan; 
produk Huawei dituding rentan disusupi mata-mata. Trump 
didukung setidaknya lima negara yang menolak memasang 
jaringan 5G oleh Huawei, yakni Australia, Selandia Baru, 
Jepang, Kanada, dan Inggris.

Uniknya, Huawei adalah salah satu penggenggam 
paten bertema 5G terbanyak di dunia. Huawei memiliki 
10 persen dari 1.450 paten 5G. Bandingkan, misalnya, 
dengan Ericsson, pemain besar lain di bidang infrastruktur 
telekomunikasi. Ericsson hanya memiliki 8 persen total 
paten 5G. Kepemilikan paten yang besar di bidang 5G bisa 
memaksa perusahaan-perusahaan teknologi lain, khususnya 
asal AS, tersandera kebijakan Trump.

Di tengah-tengah keriuhan saling blokir teknologi 
5G, ternyata, Tiongkok sudah masuk ke dalam penelitian 
6G. Pada awal 2020, Kementerian Sains dan Teknologi 
Tiongkok telah membentuk dua kelompok kerja untuk 
membangun jaringan 6G, yang kecepatannya bisa mencapai 
1 TB per detik, atau sekitar 8.000 kali kecepatan 5G. Terdiri 
atas unsur pemerintah, universitas, lembaga penelitian, 
dan perusahaan teknologi, kelompok ini diperkirakan 
memerlukan 10 tahun sebelum memperkenalkan teknologi 
itu pada 2030.

Tiongkok juga punya raksasa teknologi lain seperti 
perusahaan social networking bernama Tencent yang nilai 
kapitalisasi pasarnya mencapai HK$ 3,11 triliun. Kemudian 
ada perusahaan e-commerce milik Jack Ma, Alibaba, yang 
mencatatkan rekor IPO terbesar sepanjang sebesar dengan 
meraup dana US$ 25 miliar.
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Xi Jinping punya ambisi lain: memimpin negaranya 
meluncurkan proyek One Belt One Road Initiatives (OBOR). 
Menurut Indriana Kartini dari Pusat Penelitian Politik 
LIPI, melalui OBOR, Tiongkok berupaya menghidupkan 
kembali konsep “Jalur Sutera” dalam agenda kebijakan luar 
negerinya.

Konsep Jalur Sutera memanfaatkan jalur perdagangan 
dan budaya antara Tiongkok dan Asia Tengah serta Asia 
Selatan, juga dengan Eropa dan Timur Tengah, yang 
dibangun pada masa Dinasti Han, sekitar 200 SM. Untuk 
merealisasikannya, dilaksanakanlah Konferensi Tingkat 
Tinggi (KTT) OBOR pada 14-15 Mei 2017 di Beijing, 
Tiongkok. Hadir 29 kepala negara dari 50 negara, termasuk 
Indonesia. Jalur sutera modern ini menghubungkan 
Tiongkok dengan negara-negara di Afrika, Asia, dan Eropa 
melalui jalur darat dan laut.

Berdasarkan transportasinya, OBOR dibagi menjadi 
dua. Pertama, jalur perdagangan yang memanfaatkan 
transportasi darat atau juga disebut Jalur Sutera Sabuk 
Ekonomi (New Silk Road Economic Belt), membentang dari 
Eropa ke Asia Tengah dan Timur. Kedua, jalur perdagangan 
menggunakan transportasi laut, dikenal dengan Jalur Sutera 
Maritim Abad Ke-21 (21st Century Maritime Silk Road). 
Jalurnya mengarah ke Asia Selatan dan Asia Tenggara. 
Gerak perdagangan dimulai dari Pelabuhan Tiongkok 
menuju sejumlah pelabuhan di sepanjang rute Laut Cina 
Selatan, Samudera Hindia, Teluk Persia, Laut Merah, 
hingga Teluk Aden.

Indonesia punya kepentingan di sini karena masuk 
dalam Jalur Sutera Maritim. Apalagi Presiden Joko Widodo 
ingin menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. 
Poros Maritim Dunia adalah visi Indonesia untuk menjadi 
negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta 
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mampu berkontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian 
kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional.

Untuk merealisasikannya, Presiden menandatangani 
Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan 
Kelautan Indonesia pada 20 Februari 2017. “Dalam 
empat tahun terakhir berbagai langkah telah dilaksanakan 
termasuk meningkatkan konektivitas melalui tol laut dengan 
memperkuat armada laut dan pembangunan 477 pelabuhan, 
pengurangan polusi laut dengan target pengurangan 
sampah plastik di laut sebesar 70 persen, pada tahun 2025, 
tercapainya kawasan konservasi perairan seluas 20 juta 
hektar pada tahun 2018, dua tahun lebih cepat dari target 
2020,” kata Presiden dalam sambutannya saat Konferensi 
Laut Dunia di BNDCC, Nusa Dua, Bali, 29 Oktober 2018.

Presiden menegaskan mutlaknya Indonesia memiliki 
hal itu jika ingin mengamankan keuntungan bagi rakyat 
Indonesia dari kebijakan OBOR. Menteri Perhubungan 
Budi Karya Sumadi menegaskan instruksi Presiden menjadi 
acuan kinerja lembaganya. “Peran transportasi laut adalah 
simpul konektivitas yang jadi keniscayaan dan sebagai 
daya dukung ekonomi serta tulang punggung pertumbuhan 
ekonomi,” kata Budi dalam diskusi daring Webinar 
Transportasi Untuk Merajut Keberagaman Episode 4: Moda 
Transportasi Laut di Jakarta, 24 Agustus 2020.

Pemerintah mulai membangun sistem pelayaran yang 
disebut tol laut dan infrastrukturnya. Tol laut merupakan 
konsep untuk memperbaiki pengangkutan logistik di 
Indonesia yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan 
besar di Nusantara. Harapannya: proses distribusi barang 
(terutama bahan pangan) di Indonesia menjadi semakin 
lancar dan merata sampai ke seluruh penjuru Tanah Air. 
Sistem ini nantinya akan berdampak kepada harga bahan 
pokok yang semakin merata di seluruh wilayah Indonesia.
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Jumlah pelabuhan yang terkoneksi dengan tol laut 
semakin tahun terus bertambah. Pada 2016 ada 31 pelabuhan, 
lalu bertambah menjadi 43 pada 2017. Pada 2018 dan 2019 
meningkat jadi 61 dan 76 pelabuhan. Di tengah Pandemi 
Covid-19, jumlah pelabuhan yang terintegrasi kini menjadi 
99 pelabuhan.

Program itu tidak hanya bermotif ekonomi, tapi menjadi 
sarana persatuan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI). Pelayaran yang terjadwal dan rutin dari 
ujung barat ke ujung timur dapat meningkatkan pemerataan 
ekonomi ke daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan 
Perbatasan (3TP).

Berdasarkan rencana pembangunan strategis 
transportasi laut 2020-2024, Kemenhub bakal berfokus 
menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung 
konektivitas. Untuk itu, beberapa proyek pembangunan 
pelabuhan baru dijalankan, yakni Pelabuhan Patimban 
di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Pelabuhan Kijing di 
Mempawah, Kalimantan Barat, serta Pelabuhan Gili Mas 
di Lombok, Nusa Tenggara Barat. “Beberapa pelabuhan 
didukung kawasan industri di belakangnya, kami akan 

Illustrasi Rencana Pembangunan Tol Laut
Gambar : 3.16 sumber : Google.com
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bangun lagi supaya logistiknya bisa efisien,” kata Agus 
Purnomo, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub 
di kesempatan Webinar yang sama.

Usaha lain adalah meningkatkan kapasitas pelabuhan 
yang sudah ada dan mengintegrasikannya dengan kawasan 
industri. Setidaknya ada dua pelabuhan yang tengah 
dikerjakan, yakni Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera 
Utara dan Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara. Kedua 
pelabuhan ini akan menjadi hub berstandar internasional 
baru di Indonesia, yang terintegrasi dengan kawasan 
industri dan dilengkapi jalur kereta api, pelabuhan, dan 
bandara internasional. Pengembangan kedua pelabuhan 
bertujuan menciptakan pemerataan ekonomi antardaerah, 
khususnya di luar Jawa.

Pelabuhan laut yang terintegrasi dengan kawasan 
industri juga bertujuan meminimalkan biaya logistik yang 
umumnya timbul karena jauhnya akses kawasan industri 
dari pelabuhan. Selain pelabuhan, proyek investasi yang 
ditawarkan adalah proyek pembangkit listrik tenaga 
mikrohidro dan smelter aluminium di Kalimantan Utara 
dengan potensi tenaga listrik 7.700 megawatt dan proyek 
beberapa jalan tol ruas, antara lain Padang-Pekanbaru, 
Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat dan Banda Aceh-
Sigli.

Tak hanya itu, Agus menyebutkan saat ini pihaknya 
juga tengah membangun 110 trayek pelayaran perintis 
untuk angkutan penumpang. Upaya ini untuk memberikan 
layanan jasa transportasi yang lebih murah dan kompetitif 
bagi masyarakat.

Apa relevansinya membangun transportasi laut nasional 
dengan jalur perdagangan Jalur Sutera Maritim ala Tiongkok 
dan jalur perdagangan internasional? Masih menurut Agus 
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Purnomo, jasa pengiriman kargo logistik dunia saat ini 90 
persennya diangkut melalui jalur laut. Dari jumlah itu, 40 
persen di antaranya berlayar melewati wilayah Indonesia, 
termasuk Jalur Sutera Maritim. Pemerintah harus 
memanfaatkan peluang ini dengan baik.

Di sinilah kita bisa masuk ke dalam identitas bangsa 
kita. Boleh saja kita mengambil manfaat dari Jalur Sutera, 
tapi Yonvitner, Kepala Pusat Studi Bencana LPPM IPB, 
mengingatkan bahwa Indonesia punya Jalur Rempah. Inilah 
jalur yang, berdasarkan catatan sejarah, dimanfaatkan oleh 
para raja Nusantara. Claudius Ptolemaeus (90-168), ahli 
geografi dan astronom asal Yunani, misalnya, menuliskan 
bahwa pada abad pertama Masehi kamper merupakan bahan 
dagangan untuk pengawetan mayat raja Mesir. Kamper atau 
kapur barus ini ternyata banyak ditemukan di daerah Barus, 
Sumatera Utara, antara Singkel dan Sibolga.

Dosen MSP FPIK IPB itu juga membeberkan catatan 
Robert Dick-Read dari bukunya Penjelajah Bahari: 
Pengaruh Peradaban Nusantara di Afrika (2008), begini: 
para penjelajah laut dari Nusantara diperkirakan sudah 
menjejakkan kaki di benua Afrika melalui Madagaskar 
sejak awal Masehi. Jauh lebih awal daripada bangsa 
Eropa mengenal Afrika selain Gurun Sahara-nya, dan jauh 
sebelum bangsa Arab dan Zhirazi dengan perahu dhow 
mereka menemukan kota-kota eksotis di Afrika, seperti 
Kilwa, Lamu, dan Zanzibar.

Dick-Read, Afrikanis dari London University, juga 
menyoroti bagaimana pelaut kita mulai menjelajah lebih 
dari 1.500 tahun lalu, sebelum era Cheng Ho dan Columbus. 
Maka, tak heran dalam penelitiannya ia mengklaim nenek 
moyang Indonesia telah melintasi sepertiga bola dunia.
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Yonvitner juga mengungkap pendapat Oliver W. 
Wolters (1915-2000). Ahli sejarah Asia Tenggara ini 
mencatat dalam hal hubungan perdagangan melalui laut 
antara Indonesia dan Tiongkok—juga antara Tiongkok dan 
India Selatan serta Persia—pada abad ke-5 hingga ke-6, 
terdapat indikasi bahwa bangsa Tiongkok hanya mengenal 
pengiriman barang oleh bangsa Indonesia. 

Tokoh lain yang yang mengakui ketangguhan pelaut 
kita adalah I-Tsing (635- 713), seorang pengelana dari 
Tiongkok. Ia secara eksplisit mengakui peran pelaut-pelaut 
Indonesia. Dalam catatan perjalanan keagamaan I-Tsing 
(671-695 Masehi) dari Kanton ke Perguruan Nalanda di 
India Selatan disebutkan bahwa ia menggunakan kapal 
Sriwijaya, negeri yang ketika itu menguasai lalu lintas 
pelayaran di “Laut Selatan”.

Prof Dr Hasan Muarif Ambary (1939-2006), arkeolog 
Indonesia, mengatakan arus perdagangan barang dan 
jasa menjelang akhir milenium pertama di “jalur sutera” 
melalui laut sangat bergantung pada peran pelaut-pelaut 
Indonesia. Hal ini semakin dipertegas oleh tesis Dick-

Gambar : 3.17
Dick-Read, Afrikanis dari London University, juga menyoroti bagaimana pelaut kita mulai 

menjelajah lebih dari 1.500 tahun lalu, sebelum era Cheng Ho dan Columbus. Maka, tak heran 
dalam penelitiannya ia mengklaim nenek moyang Indonesia telah melintasi sepertiga bola dunia.

sumber : Google.com
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Read bahwa pada masa itu kapal-kapal dagang kita terlibat 
dalam perdagangan di Mediterania. Salah satu buktinya: 
pada 1700 SM benda seperti cengkeh ditemukan di Terqa 
di Efrat Tengah. Padahal rempah hanya tumbuh di daerah 
tropis, terutama di Maluku.

Yonvitner menambahkan, jika dilihat lama perjalanan 
sebagai umur jalur perdagangan, kita memiliki sejarah 
yang lebih tua dibandingkan Tiongkok pada jalur maritim 
ini. Indonesia menjadi salah satu pusat perdagangan 
yang penting pada Jalur Sutera karena menjadi sumber 
rempah-rempah yang merupakan komoditas utama dalam 
perdagangan internasional. Karenanya, meski OBOR 
diterima sebagai konsekuensi pergaulan internasional, ia 
harus diletakkan dalam kerangka visi Indonesia sebagai 
Poros Maritim Dunia, dengan semangat revitalisasi Jalur 
Rempah yang telah menjadi DNA bangsa kita.

Pembangunan Infrastruktur dan Sumber Daya 
Manusia 

Perebutan pengaruh negara-negara di kancah 
internasional sudah menjadi catatan panjang sejarah. 
Macam-macam wujudnya, mulai dari pendekatan perang 
sampai unjuk kekuatan ekonomi. Indonesia juga telah 
menunjukkan peran di tengah dinamika dunia. Namun 
negara kita punya pekerjaan rumah yang banyak demi 
menuju Indonesia Maju pada 2045.

Catatan penting timbul untuk Indonesia ketika becermin 
pada hasil laporan World Economic Forum (WEF) yang 
bertajuk Global Competitiveness Report 2019. Di sana 
tampak daya saing Indonesia turun lima peringkat dari 45 
ke 50. Penurunan peringkat ini tergambar dari turunnya skor 
Global Competitiveness Index (GCI) Indonesia sebesar 0,3 
poin menjadi 64,6 poin.

Indonesia Menoedjoe 2045160 Indonesia Menoedjoe 2045 161



Indonesia Menoedjoe 2045202

Indikator yang membuat GCI Indonesia turun adalah 
kinerja aspek kesehatan, keterampilan, pasar produk, pasar 
tenaga kerja, dan adopsi teknologi dan informasi (TIK). Di 
antara negara Asia Tenggara, penurunan skor hanya terjadi 
pada Indonesia dan Filipina.

Skor daya saing tertinggi diraih Singapura, dengan 84,8 
poin, atau naik 1,3 poin dari tahun sebelumnya. Tak hanya 
di Asia Tenggara, Singapura juga memuncaki peringkat 
daya saing dunia menggeser AS. Peringkat kedua di Asia 
Tenggara diraih Malaysia, yang mencatatkan kenaikan 0,2 
poin dari 74,4 menjadi 74,6.

Hong Kong (wilayah administratif khusus Tiongkok) 
tercatat sebagai negara dengan kenaikan terbesar, yakni 
empat peringkat ke urutan ketiga dibandingkan tahun 
sebelumnya. Sementara itu, Jerman mengalami penurunan 
terdalam, yakni merosot empat peringkat ke posisi delapan. 
Dari 10 negara dengan skor daya saing tertinggi, enam di 
antaranya dari Eropa, tiga dari Asia, dan satu dari Amerika.

Laporan daya saing global, yang merupakan laporan 
tahunan dari WEF, penting diperhatikan karena memberi 
penilaian terperinci terkait kemampuan tiap negara 
untuk menyediakan kemakmuran bagi warganya. Hal ini 
tergantung seberapa produktif sebuah negara menggunakan 
sumber daya yang tersedia.

Hal-hal pokok yang menjadi sorotan dalam menilai 
sebuah negara siap bersaing di kancah internasional adalah, 
pertama, keadaan institusi, baik institusi publik/pemerintah 
atau swasta. Berikutnya soal infrastruktur, menyangkut 
kualitas secara keseluruhan, terkait transportasi maupun 
energi dan lainnya.
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Makro ekonomi juga menjadi perhatian, sebagaimana 
kesehatan dan pendidikan dasar. Kesehatan tidak sekadar 
soal penyakit tertentu seperti malaria, tuberculosis, dan HIV/
AIDS, tapi masuk ke isu tingkat kematian bayi dan harapan 
hidup. Itulah mengapa Indonesia, di bawah pemerintahan 
Joko Widodo, berusaha menuntaskan persoalan stunting, 
kondisi gagal pertumbuhan pada anak karena kurang gizi 
dalam waktu lama. Prevalensinya, menurut Kementerian 
Kesehatan pada 2019, mencapai 27,7 persen. Angka ini 
jauh dari standar WHO, di bawah 20 persen. Angka stunting 
Indonesia berada di urutan keempat dunia.

Bidang pendidikan tampaknya harus digenjot untuk 
meningkatkan daya saing bangsa secara keseluruhan. 
Apalagi survei kemampuan pelajar yang dirilis Programme 
for International Student Assessment (PISA) pada Desember 
2019 di Paris menempatkan Indonesia di peringkat ke-
72 dari 77 negara, kalah dari negara tetangga seperti 
Malaysia dan Brunei Darussalam. Hasil senada dicatatkan 
Education Index dari Human Development Reports (2017), 
yang menyebut Indonesia ada di posisi ketujuh di ASEAN 
dengan skor 0,622. Skor tertinggi diraih Singapura (0,832). 
Di urutan berikutnya adalah Malaysia (0,719), dan Brunei 
Darussalam (0,704). Thailand serta Filipina yang sama-
sama memiliki skor 0,661.

WEF pada akhirnya turut menilai bagaimana efisiensi 
pasar di tiap negara. Pasar di sini juga terkait kebijakan 
ekonomi yang berpengaruh kepada dunia usaha, PDB, 
ekspor, impor, relasi antara perusahan dan buruh, kondisi 
finansial, gaji dan produktivitas, sampai soal kesehatan 
bank.

Di era digitalisasi seperti saat ini, mau tidak mau, 
kita harus menguasai teknologi. Maka faktor berikutnya 
kita juga melihat bagaimana negara kita punya kesiapan 
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atau tidak di bidang teknologi. Lalu faktor berikutnya 
business sophistication yang menyangkut jaringan, 
industri penunjang serta kecanggihan operasi, dan strategi 
perusahaan. Dan yang terakhir adalah seberapa berkualitas 
lembaga penelitian ilmiah yang dimiliki untuk menopang 
ekonomi kreatif dan inovasi.

Untuk meningkatkan daya saing dan memperluas 
pengaruh Indonesia di kancah internasional, Presiden Joko 
Widodo di masa pemerintahannya menjalankan gagasan 
Trisakti Bung Karno. Selama periode 2014-2019, Presiden 
memperluas gagasan itu ke dalam strategi-strategi khusus.

Gambar : 3.17
Kekayaan Sumber Daya Manusia yang di miliki Indonesia

sumber : Google.com
sumber : Google.com
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Menurut Mochdar Soleman dan Mohammad Noer 
dalam Jurnal Politik (Vol. 13 No. 1. 2017), strategi itu 
adalah berdaulat dalam bidang politik (12 program), 
berdikari dalam ekonomi (16 program), dan berkepribadian 
dalam budaya (tiga program). Dengan mempertimbangkan 
konteks kekinian, diprioritaskan sembilan program utama 
atau Nawacita.

Program tersebut, pertama, menghadirkan kembali 
negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan 
rasa aman kepada seluruh warga negara, melalui politik luar 
negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya, dan 
pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang 
dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri 
sebagai negara maritim.

Kedua, membangun tata kelola pemerintahan yang 
bersih, efektif, demokratis, dan tepercaya, dengan 
memberikan prioritas kepada upaya memulihkan 
kepercayaan publik terhadap institusi-institusi demokrasi. 
Maka, agenda reformasi terus dijalankan di dalam sistem 
kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

Untuk memperkokoh NKRI, program ketiga adalah 
pembangunan Indonesia dimulai dari pinggiran dengan 
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka 
negara kesatuan. Pembangunan tidak lagi terpusat di 
perkotaan (sentralisasi), tapi harus dilakukan menyebar di 
seluruh pelosok Indonesia (desentralisasi).

Poin keempat melanjutkan dan meningkatkan reformasi 
sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, 
bermartabat, dan tepercaya. Ini perlu dilakukan untuk 
menunjukkan negara tidak tunduk pada kepentingan atau 
kelompok tertentu yang ingin membawa negara jauh dari 
cita-cita kemakmuran yang adil dan merata.
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Jika ingin maju, program kelima harus menyentuh 
sumber daya manusia. Caranya adalah meningkatkan 
kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan 
kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia 
Pintar. Tidak hanya pintar, masyarakat pun harus punya 
kerja untuk sampai sejahtera melalui program Indonesia 
Kerja dan Indonesia Sejahtera.

Program turunannya meliputi land reform dan program 
kepemilikan tanah seluas 9 hektare, program rumah 
kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi, 
serta jaminan sosial untuk rakyat pada 2019.

Berikutnya di program keenam dan ketujuh menyangkut 
peningkatan ekonomi, yakni menggenjot produktivitas 
rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa 
Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa 
Asia lainnya. Dan mewujudkan kemandirian ekonomi 
dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi 
domestik, termasuk di dalamnya usaha mikro, kecil, dan 
menengah (UMKM).

Gambar : 3.18
Illustrasi UMKM dan UKM Indonesia

UMKM UKM
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Data pada 2019, total pelaku UMKM yang ada di 
Indonesia sebanyak 59,2 juta. Mereka menjadi penyelamat 
perekonomian Indonesia saat terjadi krisis pada 1997-
1998. Kini, di tengah Industri 4.0 yang berorientasi pada 
penggunaan teknologi informasi, pelaku UMKM mau tak 
mau juga harus bertransformasi ke industri digital.

Tahun lalu, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil 
Menengah (Kemenkop UKM) melansir 3,79 juta pelaku 
UMKM atau 8 persen dari total jumlah UMKM sudah 
memanfaatkan platform online dalam memasarkan produk. 
Untuk mempercepat transformasi ini, Kemenkop UKM 
menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika 
(Kemkominfo) dan para pelaku e-commerce menggagas 
program bertajuk 8 Juta UMKM Go Online.

Gambar : 3.19
Illustrasi UMKM dan UKM Indonesia
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Target tersebut sudah dilampaui pada 2020. Deputi 
Bidang Sumber Daya Manusia Kemenkop UKM Arif 
Rahman Hakim mengatakan hingga saat ini telah ada 9,4 
juta UMKM yang go digital. Angka ini sudah memasukkan 
kenaikan penggunaan teknologi akibat pelaksanaan 
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada awal 2020 
sehubungan dengan Pandemi Covid-19.

Program kedelapan, melakukan revolusi karakter 
bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum 
pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek 
pendidikan kewarganegaraan. Untuk itu, pendidikan kita 
harus memenuhi unsur pembelajaran sejarah pembentukan 
bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat 
bela negara dan budi pekerti.

Pada akhirnya, semua program bermuara pada upaya 
memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial 
Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan 
kebinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog 
antarwarga. Bersatu dalam perbedaan adalah modal utama 
dan terbesar bagi bangsa ini untuk bisa maju dan berdaya 
saing di kancah global.

Kesembilan Program Gagasan Nawacita itu ingin 
menciptakan ruang gerak yang sama untuk semua warga 
negara di mana pun mereka berada. Artinya, ekonomi yang 
berkeadilan bisa dirasakan semua melalui pembangunan 
infrastruktur sebagai dialektika pembangunan.

“Kita ingin rakyat di perbatasan, di pulau-pulau terluar, 
di kawasan tertinggal merasakan kehadiran Negara Republik 
Indonesia. Sebagai negara besar...kita harus memastikan 
negara bekerja nyata mengurus dan melindungi segenap 
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,” kata Presiden 
dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI 2018 di 
Jakarta, 16 Agustus 2018.
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Menurut Presiden, pihaknya ingin membangun 
pondasi yang kokoh untuk menuju Indonesia yang lebih 
maju. Karena itu, pemerintah berfokus pada percepatan 
pembangunan infrastruktur serta peningkatan produktivitas 
dan daya saing bangsa.

Percepatan pembangunan infrastruktur bukan hanya 
untuk mengejar ketertinggalan dalam pembangunan 
infrastruktur dibanding dengan negara lain, melainkan juga 
menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru yang mampu 
memberikan nilai tambah bagi daerah-daerah. Itulah 
sebabnya infrastruktur tidak hanya dibangun di Jawa, tapi 
di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku dan 
Nusa Tenggara, sampai Papua karena, sebagai bangsa yang 
majemuk, kita ingin tumbuh bersama, sejahtera bersama, 
dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau 
Rote.

Program Indonesia Sentris yang berjalan lima tahun 
terakhir telah membuka keterisolasian serta dapat 
meningkatkan perekonomian daerah. Secara ringkas 
inilah hasil pembangunan infrastruktur: 980 km jalan tol; 
3.793 km jalan nasional; 2.778 jalan perbatasan; 330 unit 
jembatan gantung; tujuh pos lintas batas negara; 18 trayek 
laut; 15 bandara baru; jalur MRT dan LRT yang masih terus 
berjalan; 79 infrastruktur olahraga; dan 65 bendungan.

Pembangunan infrastruktur transportasi, meliputi 
pembangunan jalan tol, telah melebihi target Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–
2019 sepanjang 1.000 kilometer, sementara tol laut dengan 
15 trayek telah berdampak pada penurunan disparitas harga 
berbagai kebutuhan bahan pokok.

Rasio elektrifikasi telah melampaui target RPJMN 
sebesar 96,6 persen. Peningkatan dilakukan melalui 
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penambahan jaringan melalui listrik pedesaan, pembagian 
lampu tenaga surya hemat energi, dan pengalokasian 
anggaran pasang baru listrik 450 VA bagi rumah tangga 
miskin.

Presiden berjanji akan melanjutkan pembangunan 
infrastruktur di periode kedua pemerintahannya, tapi yang 
akan menjadi perhatian terbesarnya adalah reformasi 
struktural berbasis SDM. Dalam lima tahun ke depan, 
segala upaya dikerahkan untuk meningkatkan daya saing, 
memangkas banyak aturan dan prosedur yang menghambat, 
reformasi di bidang perlindungan sosial, dan melanjutkan 
penanggulangan kemiskinan.

Masa depan Indonesia terletak pada kemampuan 
kita, pemerintah dengan seluruh warga negaranya, untuk 
mempersiapkan manusia Indonesia yang maju dan unggul. 
SDM kita sesungguhnya adalah potensi besar dan punya 
kekuatan hebat. Inilah modal utama kita menjadi bangsa 
besar, bukan sekadar kekayaan alam yang selalu digaungkan 
sejak dulu di bangku sekolah.

Membangun bangsa sama artinya dengan membangun 
mental dan karakter seluruh warga negara. Selama lima tahun 
belakangan, pemerintah membangun jalan tol, bendungan, 
bandara, pelabuhan, akses jalan sampai ke pelosok, dan 
mendirikan pos lintas batas, serta di kota ada transportasi 
massal berbasis rel seperti MRT dan LRT. Di balik itu semua, 
sesungguhnya Indonesia sedang membangun peradaban, 
konektivitas budaya, dan infrastruktur budaya baru.

Pembangunan infrastruktur fisik harus dilihat sebagai 
cara mempersatukan bangsa; mempercepat konektivitas 
budaya yang bisa mempertemukan berbagai budaya yang 
berbeda di seluruh Nusantara. Dengan infrastruktur fisik 
yang bagus, termasuk di dalamnya jaringan komunikasi, 
akan memudahkan komunikasi dari dan ke mana pun. 
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Menyadari betapa penting pembangunan SDM, 
Presiden Joko Widodo merasa mantap menjadikannya 
sebagai prioritas utama di periode kedua pemerintahannya. 
Hal ini disampaikannya dalam pidato awal masa jabatan 
seusai dilantik di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, 
Senayan, Jakarta, 20 Oktober 2019.

SDM Indonesia akan diarahkan menjadi pribadi yang 
punya semangat bekerja keras, dinamis, terampil, menguasai 
ilmu pengetahuan dan teknologi, serta akan mengundang 
talenta-talenta global untuk bekerja sama. “Itu pun tidak 
bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus 
dikembangkan. Kita perlu endowment fund yang besar 
untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri 
juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi 
yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri,” 
kata Presiden.

Sadar bahwa SDM adalah kunci utama Indonesia bisa 
bersaing di kancah internasional, Presiden minta seluruh 
kementerian/lembaga maupun kepala daerah memiliki 
perhatian dan gagasan yang sama. “Pembangunan kualitas 
sumber daya manusia adalah pekerjaan utama kita ke depan 
agar kita bisa berkompetisi dengan negara-negara lain. Apa 
yang kita kerjakan di sini? Pemerintah pusat dan provinsi 
harus sama gagasan besarnya, sama rencananya, sama ide 
besarnya,” ujar Presiden dalam Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-
2024, di Istana Negara, 16 Desember 2019.

Di kesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala 
Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan SDM akan 
menjadi fokus pembangunan lima tahun ke depan, 
meningkatkan kualitas manusia sebagai human capital. 
Dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan yang bersifat 
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utama, di antaranya kesehatan dan pendidikan, serta 
kegiatan yang bersifat pendukung, di antaranya infrastruktur 
permukiman serta sanitasi, transportasi, energi, dan air 
bersih.

Selain pembangunan SDM, pemerintah juga tetap 
memberi prioritas cukup besar untuk pembangunan 
infrastruktur. Apa yang telah dilakukan selama lima tahun 
terakhir akan dilanjutkan karena punya fungsi paralel dalam 
menuju Indonesia maju. Infrastruktur yang kuat, menurut 
Presiden, dapat menghubungkan kawasan produksi dengan 
kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, 
mendongkrak lapangan kerja baru, serta mengakselerasi 
nilai tambah perekonomian rakyat.

“Siapa yang menyambungkan? Ada pemerintah 
provinsi, ada pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. 
Tugas Anda semua adalah menyambungkan itu. Kalau 
tidak memiliki kemampuan di APBD, bisa berkonsultasi 
kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR),” ujar Presiden di hadapan seluruh kepala daerah.

Pemerintahan akan berjalan ringan dan lincah dalam 
menggapai segala cita pembangunannya jika regulasinya 
sederhana. Selama ini Indonesia kalah bersaing dengan 
negara tetangga seperti Vietnam dalam upaya mendatangkan 
investasi karena banyaknya peraturan yang tumpang tindih.

Karena itu, di periode kedua Presiden Joko Widodo 
menjabat, pemerintah akan menyederhanakan banyak 
peraturan, bahkan membuangnya. Solusinya, pemerintah 
akan berkoordinasi dengan DPR untuk menerbitkan dua 
undang-undang (UU) besar, yaitu UU Cipta Kerja dan UU 
Pemberdayaan UMKM. Keduanya disebut Omnibus Law, 
yang merevisi beberapa UU yang menghambat penciptaan 
lapangan kerja dan pengembangan UMKM seraya tetap 
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memperhatikan konsistensi, substansi, dan kerapian 
pengaturan agar prosedur yang ada menjadi lebih sederhana 
dan tepat sasaran.

Omnibus  Law mencerminkan sebuah integrasi, 
kodifikasi peraturan, yang tujuan akhirnya adalah 
mengefektifkan penerapan peraturan tersebut. Teknik 
legislasi ini memang belum banyak dikenal di Indonesia. 
Tujuannya adalah memangkas regulasi serta birokrasi, 
mendorong investasi, dan untuk penguatan perekonomian 
nasional.

Khusus untuk memangkas birokrasi, pemerintah di 
bawah komando Presiden harus berani melakukannya 
secara besar dan luas. Misalnya berani menyederhanakan 
eselonisasi dan menggantinya dengan jabatan fungsional 
yang menghargai keahlian dan kompetensi. Istilah yang 
dipakai adalah reformasi birokrasi: menciptakan birokrasi 
yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, 
berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani 
publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh 
nilai-nilai dasar serta kode etik aparatur negara.

Harapannya, pada 2025, negara kita masuk ke tahapan 
pemerintahan yang berbasis kinerja, sudah beranjak ke 
tatanan dynamic governance sebagaimana pemerintahan 
Negara maju. Ciri pemerintah yang berbasis kinerja adalah 
berorientasi kepada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis. 
Fokus pemerintah adalah mewujudkan hasil dari program 
yang direncanakan.

Supaya kinerja berjalan efektif, efisien, dan ekonomis, 
pemerintah harus memanfaatkan keunggulan teknologi 
untuk memudahkan pengelolaan data kinerja. Dan akhirnya, 
setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas 
terhadap kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di 
atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan.
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Perubahan juga menyentuh bidang ekonomi dengan 
melakukan transformasi, dari bergantung pada kekayaan 
alam, bergeser ke manufaktur dan jasa modern. Kedua 
bidang itu telah terbukti mampu memberikan nilai tambah 
tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat.

Tahun 2020 bisa dibilang istimewa. Dalam konteks 
rencana pembangunan nasional, tahun ini adalah tahun 
pertama pelaksanaan RPJMN 2020–2024. Pandemi 
Covid-19 memang langsung menghadang. Namun, 
pandemi tidak menyurutkan pemerintah untuk melanjutkan 
pembangunan dengan beberapa modifikasi. Dalam 
menangani pandemi, pemerintah menerapkan kebijakan 
refocusing dan realokasi anggaran.

Presiden telah menginstruksikan kepada seluruh 
Kementerian/ Lembaga (K/L) dan daerah untuk melakukan 
refocusing anggaran bagi dana kesehatan, bantuan sosial 
(bansos), dan mendukung dunia usaha, khususnya UMKM. 
Selain itu, Kementerian Keuangan juga telah memotong 
anggaran untuk konsolidasi fiskal, dan ada juga belanja-
belanja yang tidak bisa dilaksanakan di tengah PSBB. Hasil 
realokasi disalurkan ke K/L teknis yang menangani Pandemi 
Covid-19, yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertahanan, 
Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri, 
dan K/L lain yang terlibat.

Sampai Mei 2020, telah disalurkan Rp 2,06 triliun 
dari anggaran Rp 3,14 triliun ke Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan Covid-19. Dana ini di antaranya untuk 
penyediaan APD dan alat kesehatan di rumah sakit, serta 
penggantian klaim perawatan di 129 rumah sakit yang 
menangani pasien Covid-19.
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Fokus pemerintah dalam amanah pembangunan nasional 
tetap berjalan dengan menerima 89 proyek strategis nasional 
(PSN) baru periode 2020-2024. Nilainya Rp 1.422 triliun. 
Proyek-proyek baru itu hasil penyaringan dari 245 proyek 
usulan untuk masuk ke dalam PSN. Menteri Koordinator 
Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan 89 
proyek baru tersebut bisa menyerap hingga 19 juta pekerja 
dalam lima tahun ke depan.

Proyek-proyek tersebut mencakup pembangunan jalan 
dan jembatan, kawasan industri, pembangunan bendungan 
dan irigasi, tanggul laut, smelter, penyediaan lahan pangan di 
Kalimantan Tengah. Kemudian ada lima proyek pelabuhan, 
enam proyek kereta api, 13 proyek kawasan perbatasan, dan 
13 proyek energi. Masih ada pula proyek yang membidani 
air bersih, pengelolaan sampah, dan proyek pengembangan 
teknologi termasuk drone.

Pembangunan ini masih senapas dengan periode 
2014-2019, yakni membangun Indonesia Sentris. Lokasi 
pengerjaan 89 proyek baru itu tersebar merata, tidak 
menumpuk di Jawa. Airlangga menuturkan ada tujuh proyek 
yang berlokasi di Sumatera senilai Rp 117 triliun; di Jawa 
25 proyek senilai Rp 462 triliun; di Kalimantan sebanyak 
17 proyek bernilai Rp 144 triliun; di Sulawesi delapan 
proyek senilai Rp 208 triliun; Bali dan Nusa Tenggara 
punya 12 proyek senilai Rp 28 triliun; juga ada proyek yang 
pengerjaannya di Maluku dan Papua dengan total nilai Rp 
11 triliun; serta 11 proyek skala nasional senilai Rp 351 
triliun.

Dengan demikian, 89 proyek baru itu akan melengkapi 
Major Project 2020-2024 yang memuat daftar proyek-
proyek strategis yang terintegrasi dengan melibatkan 
pemerintah pusat, K/L, pemerintah daerah, dunia usaha, 
dan masyarakat. Beberapa contoh major project itu: 
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delapan Destinasi Pariwisata Unggulan, yaitu Danau Toba, 
Borobudur dan sekitarnya, Lombok, Labuan Bajo, Bromo-
Tengger-Semeru, Wakatobi, Likupang, dan Revitalisasi 
Bali. Major project lain adalah program Pendidikan dan 
Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0, jalan tol Trans Sumatera 
Aceh–Lampung, jaringan Tujuh Pelabuhan Utama (hub) 
Terpadu, dan Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan 
Stunting.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa 
meyakini RPJMN 2020–2024 berperan penting sebagai 
pondasi untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045 yang 
dicanangkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Pada 
tahun itu Indonesia akan berumur 100 tahun dan diyakini 
akan menjadi negara berdaulat, maju, adil, dan makmur 
dengan menempatkan kita pada kekuatan ekonomi terbesar 
keempat atau kelima di dunia. Salah satu langkah strategis 
untuk membangun landasan kokoh menuju Indonesia 
sebagai negara maju adalah keluar dari middle income trap 
atau jebakan negara berpendapatan menengah pada 2036.

Ada empat pilar utama yang menjadi kerangka 
pembangunan kita saat ini menuju 2045. 

Pencapaian visi 2045 dilakukan melalui transformasi 
ekonomi yang didukung industrialisasi dengan 
memanfaatkan SDM, infrastruktur, dan penyederhanaan 
regulasi serta birokrasi.
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Potensi Bonus Demografi dan Anugerah Sumber 
Daya Alam
Indonesia punya dua modal utama untuk bisa memasuki 
jajaran negara maju. Apalagi Indonesia diprediksi akan 
mendapatkan bonus demografi atau ledakan penduduk usia 
produktif (15-64 tahun) dalam rentang 2020-2030.

Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI, 
Sonny Harry B. Harmadi, menjelaskan bonus demografi 
adalah kondisi ketika terdapat potensi manfaat ekonomi 
karena jumlah penduduk produktif lebih banyak daripada 
jumlah penduduk usia nonproduktif, atau angka rasio 
ketergantungan menurun di bawah angka 50 persen. (Siapa 

Menggenjot secara serius pembangu-
nan SDM yang mengarah pada 

penguasaan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Selain itu, harus ada 

peningkatan peran kebudayaan dalam

 

pembangunan, sumbangan iptek 
dalam pembangunan, derajat

 

kesehatan dan kualitas hidup rakyat

 

terus meningkat, serta reformasi

 

ketenagakerjaan.

PILAR 1

Pembangunan ekonomi berkelanjutan 
menekankan peningkatan investasi 
dan perdagangan luar negeri. Harus

 

ada percepatan di dunia industri dan 
pariwisata, pembangunan ekonomi 

pangan dan peningkatan kesejahter-
aan petani, pemantapan ketahanan 

energi dan air, serta komitmen 
terhadap lingkungan hidup.

PILAR 2

Tingkat kemiskinan harus ditekan 
dengan usaha meningkatkan 

kesempatan usaha dan pendapatan 
secara merata. Pembangunan 

infrastruktur yang terintegrasi dan 

PILAR 3

Memantapkan ketahanan nasional

 

dan tata kelola kepemerintahan 

Melanjutkan reformasi kelembagaan 
dan birokrasi, penguatan sistem

 

penguatan ketahanan dan keamanan 
adalah keharusan.

PILAR 4

 

4 PILAR UTAMA YANG MENJADI KERANGKA
PEMBANGUNAN KITA SAAT INI MENUJU 2045

Gambar : 3.20
4 Pilar Utama yang menjadi kerangka pembangunan Indonesia menuju 2045
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Mau Bonus? Peluang Demografi Indonesia, Kementerian 
Komunikasi dan Informasi, 2012.).

Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2016 menyebut 
jumlah penduduk usia produktif yang meningkat berakibat 
menurunnya angka ketergantungan. Pada 2010 angka 
ketergantungan adalah 50,5 persen; ini berarti setiap 100 
penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) menanggung 
50 penduduk usia tidak produktif (0-14 dan 65 tahun ke 
atas). Persentasinya menjadi 46,9 persen pada periode 
2028-2031. Namun angka itu akan naik menjadi 47,3 persen 
pada 2035. Kondisi itu menunjukkan saat bonus demografi 
terjadi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh bangsa 
Indonesia.

Beberapa daerah di Indonesia saat memasuki puncak 
bonus demografi mengalami rasio angka ketergantungan 
yang berbeda-beda. Pada rentang 2025–2030, angka 
tertinggi terjadi di pulau Bali dan Nusa Tenggara, sekitar 
55,1 persen, dan yang terendah terjadi di Pulau Jawa, sekitar 
45,9 persen.

Kondisi itu menunjukkan beban yang ditanggung 
usia produktif di pulau Jawa, khususnya di DKI Jakarta 
(angka rasio ketergantungannya 40,3 persen), paling ringan 
dibandingkan seluruh provinsi di Indonesia saat memasuki 
puncak bonus demografi. Beban terberat penduduk usia 
produktif ada di Bali dan Nusa Tenggara, khususnya di 
NTT.

Muktiani Asrie, Analis Kebijakan Ahli Madya 
BKKBN, mengatakan Indonesia diprediksi mengalami 
masa bonus demografi pada 2020-2035, dan puncaknya 
pada 2028-2030. Maka, saat ini kita sudah memasuki era 
bonus demografi. Menurut Pengurus Pusat Ikatan Peminat 
dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) itu, fenomena ini 

Indonesia Menoedjoe 2045178 Indonesia Menoedjoe 2045 179



Indonesia Menoedjoe 2045 219

hanya akan terjadi satu kali ketika proporsi penduduk usia 
produktif lebih dari dua pertiga jumlah total penduduk.

Sonny Harry B. Harmadi sependapat. Namun, menurut 
dia, bonus demografi harusnya dipersiapkan jauh-jauh hari, 
bukan seperti sekarang, mempersiapkan sesuatu yang sudah 
hadir. Indonesia terlambat dibandingkan Korea Selatan 
yang sudah menyiapkan diri jauh-jauh hari ketika tahu 
suatu saat struktur umur penduduknya berubah. Sebelum 
bonus demografi hadir, Korea Selatan sudah menyiapkan 
sekolah, lapangan kerja, dan pengembangan industri yang 
tepat. Tiongkok juga menjadi contoh yang baik dalam 
menyambut bonus demografi. Negara lain tidak ada yang 
sebagus Negeri Ginseng.

Untuk itu, kita harus menyadari bahwa penduduk sebagai 
human capital (subyek) dan human resource (obyek) 
harus menjadi titik sentral pembangunan kependudukan 
berkelanjutan di Indonesia, yang mencakup seluruh 
siklus hidup manusia (life cycle approach). Yang perlu 
diperhatikan dalam membahas integrasi penduduk dan 
pembangunan adalah penduduk tidak hanya diperlakukan 
sebagai penerima manfaat, tapi juga sebagai subyek yang 
berpartisipasi aktif.

Dalam Kuliah Umum di Fisipol UGM pada 2018, 
Pungkas Bahjuri Ali, Direktur Kesehatan dan Gizi 
Masyarakat Bappenas, mengatakan human capital adalah 
kunci bagaimana gabungan antara pengetahuan dan 
skill seseorang dapat memberi nilai dalam pertumbuhan 
ekonomi. Ia menjelaskan capital memiliki beberapa unsur. 
Pertama, capacity, diukur dari pendidikan formal. Kedua, 
development, yaitu bagaimana seseorang mengembangkan 
keterampilan setelah lulus sekolah formal. Unsur 
selanjutnya, know-how, spesialisasi keterampilan pada dunia 
kerja. Yang terakhir adalah pengaplikasian keterampilan 
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yang sudah dipelajari pada dunia kerja yang disebut sebagai 
deployment.

Dalam kenyataannya, Indonesia masih sering terbentur 
masalah minimnya lapangan kerja. Meskipun secara human 
capital dikatakan siap, jika tidak ada lapangan kerja yang 
tersedia, akan menjadi sia-sia. Human capital dapat menjadi 
konsep ekonomi ketika ada kesesuaian dengan kebutuhan 
pasar.

Lapangan pekerjaan menjadi isu sangat penting dan 
mendesak karena pada puncak bonus demografi tingkat 
kelahiran menjadi rendah. Kaum ibu mempunyai waktu lebih 
panjang dan banyak untuk melakukan kegiatan produktif-
-karena tidak sedang mempersiapkan kelahiran maupun 
merawat anak. Artinya, keluarga menjadi lebih produktif di 
saat kaum perempuan siap terjun ke dunia kerja. Human 
capital pun tersedia melimpah. Tanpa lapangan kerja yang 
cukup, dan jika tidak segera diantisipasi, Indonesia akan 
mengalami ledakan angka pengangguran.

Data BPS pada Februari 2020 menunjukkan jumlah 
pengangguran di Indonesia bertambah menjadi 6,88 
juta orang pada Februari 2020. Angka ini naik 60.000 
orang dibanding periode yang sama tahun lalu. Angka 
pengangguran ini belum memperhitungkan dampak 
Pandemi Covid-19.

Pada saat bersamaan, jumlah angkatan kerja sebesar 
137,91 juta orang, naik 1,73 juta orang dibanding 
Februari 2019. Berbeda dengan naiknya jumlah angkatan 
kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun 
0,15 persen. Penduduk yang bekerja 131,03 juta orang, 
bertambah 1,67 juta orang dari Februari 2019. Lapangan 
pekerjaan yang persentasenya meningkat adalah, terutama, 
jasa pendidikan (0,24 persen), konstruksi (0,19 persen), 
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dan jasa kesehatan (0,13 persen). Lapangan pekerjaan yang 
menurun, terutama, pertanian (0,42 persen), perdagangan 
(0,29 persen), dan jasa lainnya (0,21 persen).

Sebanyak 74,04 juta orang (56,50 persen) bekerja dalam 
kegiatan informal. Selama setahun terakhir (Februari 2019–
Februari 2020), persentase pekerja formal meningkat 0,77 
persen.

Persentase tertinggi pekerja pada Februari 2020 adalah 
pekerja penuh (jam kerja minimal 35 jam per minggu), 
sebesar 69,90 persen. Sementara itu pekerja tidak penuh 
terbagi menjadi dua, yaitu pekerja paruh waktu (23,74 
persen) dan pekerja setengah penganggur (6,36 persen). 
Dalam setahun terakhir persentase pekerja setengah 
penganggur turun 1,01 persen, sedangkan persentase 
pekerja paruh waktu meningkat 1,07 persen.

Kondisi semakin sulit ketika Pandemi Covid-19 
masih melanda Indonesia. Bappenas melaporkan pandemi 
menyebabkan capaian penurunan angka pengangguran 
Indonesia dalam 10 tahun terakhir berbalik arah. Lembaga 
pimpinan Suharso Monoarfa itu memprediksi pada 2021 
angka pengangguran bisa menyentuh 12,7 juta orang. 
Pada tahun ini saja Bapennas memperkirakan tingkat 
pengangguran terbuka (TPT) menyentuh 8,1 hingga 9,2 
persen, melompat dari posisi 2019, berkisar 5,28 persen.

Suharso dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI 
(22/6/2020) mengatakan pandemi telah meruntuhkan semua 
usaha pemerintah dalam menekan angka pengangguran. 
TPT terbesar terjadi pada 2005 dengan jumlah 11,89 juta 
orang atau setara TPT 11,24 persen. Di akhir periode pertama 
Presiden Joko Widodo pada 2019 angka pengangguran 
turun menjadi 7,05 juta orang atau TPT 5,28 persen.
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Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 18 Mei 2020 
memaparkan jika pertumbuhan ekonomi minus 0,4 persen, 
ada tambahan penganggur 5,23 juta orang selama 2020. 
Dan akan bertambah menjadi 12 juta orang pengangguran 
di awal 2021. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu 
mengemukakan, jika pertumbuhan ekonomi 2020 bisa 
mencapai 2,3 persen, jumlah pengangguran bisa ditekan 
sampai 10 juta orang. Namun, sejalan dengan prediksi itu, 
gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah terjadi.

Data Kementerian Ketenagakerjaan RI menunjukkan 
hingga April 2020, sekitar 1,5 juta pekerja terdampak 
Covid-19. Sekitar 10 persen terekena PHK dan 90 persen 
dirumahkan. Data Kamar Dagang Industri (Kadin) mencatat 
angka lebih besar. Hingga Mei 2020, ada enam juta pekerja 
terkena PHK dan dirumahkan karena pengusaha tak 
memiliki cashflow. Pekerja yang terdampak itu berasal dari 
sektor tekstil, sebanyak 2,1 juta orang; transportasi darat, 
1,4 juta orang; retail atau mal, 400 ribu orang; dan sisanya 
gabungan beberapa sektor.

Sejalan dengan hal itu, Yanti Astrelina Purba dan Yulinda 
Nurul Aini, Peneliti di Pusat Penelitian Kependudukan 
LIPI, membeberkan hasil survei Tim Kaji Cepat IPSK-LIPI 
(2020). Temuannya: tiga dari 10 pekerja usia 15-29 tahun 
kehilangan pekerjaan selama masa pandemi. Selain itu, hasil 
penelitian Pusat Tim Tenaga Kerja Penelitian Kependudukan 
LIPI (2020) bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan 
Lembaga Demografi Universitas Indonesia menyatakan 
jumlah pekerja terkena PHK mencapai 15,6 persen, dan 
bahkan 13,8 persennya tidak mendapatkan pesangon. Lebih 
lanjut, kelompok usia yang rentan terkena PHK adalah usia 
muda 15-29 tahun.

Mereka berdua juga membeberkan PHK akibat 
Covid-19 banyak dilakukan perusahaan besar di Indonesia, 
di antaranya adalah KFC dan Traveloka. PT Fast Food 
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Indonesia Tbk. (FAST), pemegang lisensi gerai KFC, 
pada masa pandemi telah melakukan penutupan 115 gerai 
di seluruh Indonesia dan merumahkan 4.988 karyawan. 
Traveloka juga dikabarkan terpaksa melakukan PHK sekitar 
10 persen dari total karyawannya.

Pandemi Covid-19 memang bukan masalah Indonesia 
saja. Sampai 22 September 2020, ada 252,923 orang 
terpapar Covid-19 dengan jumlah meninggal mencapai 
9,837 orang. Data global lebih “melambung”: ada 31,4 juta 
orang terpapar, 966 ribu di antaranya meninggal. Situasi 
ini turut mendorong Dana Moneter Internasional (IMF) 
memproyeksi pertumbuhan ekonomi dunia akan mengalami 
kontraksi atau tumbuh negatif 4,9 persen pada 2020.

Lonjakan pengangguran tak terelakkan, apalagi dengan 
diterapkannya PSBB. Dalam reportase bertajuk “Angka 
Pengangguran 2020 Terburuk, Apa yang Bisa Dilakukan 
Jokowi?” (22/6/2020), Tirto menjabarkan hasil survei 
LIPI, Kemnaker, dan Lembaga Demografi FEB UI tentang 
dampak pandemi di sektor informal. Riset dilakukan 
terhadap 2.160 responden selama 24 April-5 Mei 2020. 
Hasilnya, 40 persen pelaku usaha mandiri mengalami 
kemacetan usaha atau berhenti total. Sekitar 52 persen 
turun pendapatannya dan 35 persen nol pendapatan. Jika 
Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2019 mencatat 
26 juta pekerja berusaha mandiri, 10 juta orang kelompok 
ini akan menganggur.

Riset tersebut juga mencatat sekitar 55 persen pekerja 
bebas (freelancer) mengaku tak memiliki pekerjaan. Jika 
data Sakernas 2019 menunjukan ada 26,5 juta pekerja 
bebas, 15 juta orang dari kelompok ini akan menganggur. 
Di sisi lain, angkatan kerja baru berpotensi tak terserap.

Pemerintah tidak tinggal diam menghadapi situasi ini. 
Kesempatan emas untuk menimba kesejahteraan melalui 
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bonus demografi tidak boleh dilepaskan. Perjuangan 
kita bukan untuk saat ini saja, tapi sebagai negara besar 
kita tengah bermimpi menjadi negara dengan tingkat 
perekonomian terbesar keempat pada 2050.

Dalam rilis bertema “The Long View, How will the global 
economic order change by 2050?” di laman websitenya, 
PricewaterhouseCoopers (PwC) memproyeksikan 
Indonesia akan berada di peringkat lima pada 2030 dengan 
estimasi nilai PDB US$ 5.424 miliar dan naik ke peringkat 
empat pada 2050 dengan estimasi nilai PDB US$ 10.502 
miliar--berdasarkan nilai PDB dengan metode perhitungan 
purchasing power parity (PPP) atau kesepadanan daya beli.

Untuk peringkat pertama, posisi Tiongkok tak 
tergoyahkan baik dalam kondisi perekonomian saat ini 
maupun proyeksi perekonomian 33 tahun mendatang 
dengan estimasi PDB mencapai US$ 5.849 miliar atau 
sekitar Rp 778 ribu triliun (Rp 13.330 per US$).

Dalam risetnya, PwC memproyeksikan, di tengah 
kenaikan PDB, Tiongkok, India, AS, dan Indonesia--
sebagai empat negara dengan perekonomian terbesar di 
dunia--akan mengalami perlambatan pertumbuhan secara 
persentase dari tahun ke tahun. Hal ini menggambarkan 
adanya kecenderungan penurunan pertumbuhan global di 
masa mendatang.

Dari keempat negara tersebut, hanya AS (oranye dalam 
grafik di bawah) yang mengalami perlambatan pertumbuhan 
dengan perlahan mengingat posisinya sebagai negara maju 
(advanced country). Tiga negara lainnya akan mengalami 
pertumbuhan perlambatan ekonomi secara signifikan 
mengingat posisinya sebagai negara telah berkembang 
(developed country).
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Proyeksi ekonomi Indonesia ini tidak begitu saja bisa 
diraih pada waktunya, tidak juga akan mudah menjadi 
kenyataan sekalipun hasil riset PwC sejalan dengan visi 
Indonesia Maju 2045. Itu sebabnya fokus pemerintahan 
Joko Widodo-Ma’ruf Amin lima tahun mendatang adalah 
pembangunan SDM sebagai penunjang kekuatan ekonomi 
Indonesia. SDM merupakan modal terbesar dan terkuat 
yang harus dimiliki Indonesia.

Gambar : 3.21
Grafik perbandingan pertumbuhan perekonomian di 4 negara

sumber : pwc.com
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Pendidikan adalah sektor pertama dan utama untuk 
itu. Pembangunan SDM dimulai dengan peletakan sistem 
pendidikan yang menguatkan karakter anak didik. Peraturan 
Presiden No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan 
Karakter merupakan wujud perhatian negara dalam 
menyiapkan pembangunan jiwa anak-anak didik sekolah.

Berikutnya yang mendesak diperhatikan adalah fakta 
bahwa 51 persen tenaga kerja Indonesia lulusan sekolah 
dasar (SD). Keterampilan atau skill SDM Indonesia 
menempati peringkat keempat di antara negara-negara di 
Asia Tenggara. Hal ini berdasarkan salah satu pilar penilaian 
dalam Indeks Daya Saing Global (GCI) yang dirilis WEF 
pada 2018. Di peringkat pertama ada Singapura, kemudian 
disusul Malaysia dan Brunei Darussalam. Secara global, 
peringkat Indonesia terpaut cukup jauh dengan negeri jiran.

Berkaca dari hal tersebut, pemerintah menggalakkan 
berbagai program seperti pelatihan vokasi, pemagangan 
berbasis kompetensi di perusahaan, hingga melakukan 
sertifikasi kompetensi.

Salah satu pendekatan GCI adalah human-centric 
approach, yakni penilaian tentang keterampilan SDM. 
Penilaian ini mencakup efektivitas tahun pendidikan, 
tingkat pelatihan staf, kualitas pelatihan vokasi, dan 
skillset lulusan. Selain itu, juga meliputi keterampilan 
digital, kemudahan menemukan karyawan terampil, 
ekspektasi periode pendidikan, berpikir kritis dalam proses 
pembelajaran, hingga rasio murid-guru pada pendidikan 
dasar.

Rendahnya keterampilan SDM kita turut mendorong 
jumlah pengangguran di tingkat usia produktif. Hal ini 
harus segera disikapi jika ingin menuai kemajuan di era 
bonus demografi. Jangan sampai melimpahnya penduduk 
usia produktif malah menjadi beban.
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Sekarang kita lihat dulu subyek usia muda Indonesia. 
Yanti Astrelina Purba dan Yulinda Nurul Aini dari LIPI 
membatasi istilah pemuda sebagai warga negara Indonesia 
(WNI) berusia 16 sampai 30 tahun. Saat ini, pemuda 
mendominasi penduduk usia produktif, 15-64, tahun dengan 
jumlah 65,4 juta orang (33 persen), 57 persen di antaranya 
berstatus sebagai angkatan kerja.

Angkatan kerja usia muda diasumsikan sebagai 
kelompok yang telah menamatkan pendidikan dan baru 
masuk ke dunia kerja. Meskipun 86,3 persen angkatan kerja 
muda ini telah bekerja, TPT di Indonesia justru lebih dari 
separuhnya adalah angkatan kerja muda. Persentasenya 
mencapai 72,8 persen atau setara dengan 5,13 juta penduduk.

Permasalahan yang banyak dialami angkatan kerja usia 
muda di antaranya adalah spesifikasi pekerjaan yang tidak 
sesuai dengan pendidikan mereka, keahlian yang tidak sesuai 
dengan kebutuhan pasar kerja, dan kurangnya pengetahuan 
terhadap lowongan pekerjaan. Dalam situasi ekonomi yang 
kondusif saja mendapatkan dan mempertahankan pekerjaan 
masih sangat berat bagi angkatan kerja muda. Di masa 
pandemi seperti ini mereka menjadi salah satu kelompok 
rentan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah.

Di tengah pandemi yang mengancam generasi emas 
Indonesia, pemerintah menggalakkan pendidikan vokasi 
yakni pendidikan tinggi yang menunjang penguasaan 
keahlian terapan tertentu. Pendidikan vokasi meliputi 
program pendidikan diploma yang setara dengan program 
pendidikan akademik strata 1. Program pelatihan vokasi 
di balai latihan kerja (BLK) yang digalakkan Kementerian 
Ketenagakerjaan mampu menyediakan tenaga kerja yang 
sesuai dengan kebutuhan industri. Dalam lima tahun 
terakhir lulusan BLK yang bekerja naik dari 46.147 orang 
pada 2014 menjadi 89.452 orang pada 2018.
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Seiring dengan pembangunan SDM, pemerintah 
menyadari tidak akan ada lapangan pekerjaan kalau tidak 
ada investasi. Investor merasa enggan masuk ke Indonesia 
jika aturan yang ada mempersulit dan merugikan mereka. 
Karena itu, pembangunan SDM mesti sejalan seirama 
dengan revolusi mental dan reformasi birokrasi.

Langkah besar pemerintah bersama DPR untuk membuka 
lapangan pekerjaan adalah mengegolkan RUU Cipta Kerja 
yang menjadi omnibus law untuk merevisi puluhan UU yang 
menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan 
UMKM. “Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus 
diprioritaskan dan prosedur yang panjang harus dipotong,” 
kata Presiden melalui Pidato Presiden RI pada Sidang 
Paripurna MPR RI dalam Pelantikan Presiden dan Wakil 
Presiden Periode 2019-2024, 20 Oktober 2019.

Omnibus Law Cipta Kerja disahkan menjadi UU 
pada 5 Oktober 2020, dan Presiden Joko Widodo 
menandatanganinya pada 2 November 2020. UU ini 
merevisi 79 UU dengan 1.244 pasal di dalamnya. Ada 11 
klaster yang diharapkan bisa mereformasi regulasi. Ke-11 
kluster itu berisi Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan 
Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan, Pemberdayaan, 
dan Perlindungan UMKM, Kemudahan Berusaha, 
Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, 
Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek 
Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi.

Investasi perlu ditingkatkan sejalan dengan kenaikan 
daya saing Indonesia di mata internasional. Caranya dengan 
menyederhanakan proses perizinan yang rumit dan harus 
dibuat berbasis risiko. Harus ada pula kepastian/standar 
dalam proses dan biaya perizinan.
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Isu besar di Omnibus Law Cipta Kerja ada di klaster 
pertama, yaitu Penyederhaan Perizinan Berusaha. 
Klaster ini terbagi atas 18 subklaster, yakni Lokasi, 
Lingkungan, Bangunan Gedung, Sektor Pertanian, Sektor 
Kehutanan, Sektor Kelautan Perikanan, Sektor ESDM, 
Sektor Ketenaganukliran, Sektor Perindustrian, Sektor 
Perdagangan, Sektor Kesehatan Obat & Makanan, Sektor 
Pariwisata, Sektor Pendidikan, Sektor Keagamaan, Sektor 
Perhubungan, Sektor PUPR, Sektor Pos & Telekomunikasi, 
Sektor Pertahanan & Keamanan.

Perizinan dasar yang penting adalah Izin Lokasi, Izin 
Lingkungan, dan Izin Bangunan Gedung. Yang termasuk 
persoalan izin lokasi, antara lain, adalah izin ini akan 
digantikan dengan penggunaan Peta Digital Rencana 
Detail Tata Ruang (RDTR), kemudian ada pengintegrasian 
Rencana Tata Ruang (matra darat) dan Rencana Zonasi 
(matra laut).

Jadi, intinya, tidak ada rencana menghapus Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin lingkungan (Amdal). 
Yang dilakukan adalah membuat standar berdasarkan risiko 
dari masing-masing usaha tersebut.

Selain itu, pemerintah menetapkan daftar prioritas 
bidang usaha yang didorong untuk investasi. Yang masuk 
daftar adalah bidang usaha yang mempunyai teknologi 
tinggi, investasi besar, berbasis digital, dan padat karya. 
Bahkan untuk kegiatan usaha berbasis digital (start up) 
tidak diberlakukan pembatasan modal Rp 10 miliar. Melalui 
cara ini pemerintah berharap bisa membuka lapangan kerja.

Harus diakui, tekad pemerintah ini tidak selalu berjalan 
sesuai harapan. Pada 2019 kita hanya sebagai penonton 
saat 33 perusahaan dari Tiongkok merelokasi bisnisnya ke 
negara-negara ASEAN setelah timbul perang dagang AS 
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dengan Tiongkok. Dari jumlah itu, 23 perusahaan memilih 
pindah ke Vietnam, 10 sisanya pindah ke beberapa negara 
mulai dari Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Tidak ada 
yang ke Indonesia.

Presiden dibuat kesal dengan peristiwa itu. Kini 
kesempatan itu kembali datang. Pada 2020 ini ada potensi 
119 perusahaan yang akan relokasi dari Tiongkok ke luar. 
Presiden mengingatkan jangan sampai kita kembali kalah 
bersaing dengan negara-negara tetangga.

Usaha konkret yang dilakukan pemerintah adalah 
menyiapkan kurang lebih 4.000 hektar kawasan industri di 
Batang, Jawa Tengah. Untuk tahap awal telah dibuka sekitar 
450 hektare. ”Saya perintahkan kepada menteri, kepada 
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 
untuk industri-industri yang akan relokasi dari Tiongkok ke 
Indonesia, baik itu dari Jepang, dari Korea, dari Taiwan, 
dari Amerika, atau dari negara manapun berikan pelayanan 
yang sebaik-baiknya,” tutur Presiden saat memberikan 
sambutan pada acara peninjauan Kawasan Industri Terpadu 
Batang, Provinsi Jateng, 30 Juni 2020.

Pada kesempatan itu, Presiden mengaku senang karena 
pada hari yang sama ada tujuh perusahaan yang masuk 
ke Indonesia. Kemudian ada 17 yang memiliki komitmen 
besar akan bergabung. Tujuan besarnya, menurut Presiden, 
adalah membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya.

Anugerah Sumber Daya Alam
Indonesia tidak hanya punya SDM. Kesempatan kita juga 
tidak hanya mengoptimalkan bonus demografi. Tetapi bumi 
pertiwi ini dianugerahi kekayaan sumber daya alam (SDA) 
yang melimpah.
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Dalam paper berjudul “IPB Biodiversity Informatics 
(IPBiotics) untuk Pembangunan Berkelanjutan” (2014), 
Ervizal A.M. Zuhud, dkk. mengemukakan Indonesia 
merupakan negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi 
kedua di dunia setelah Brasil. Fakta ini menunjukkan 
tingginya keanekaragaman SDA hayati kita.

Tingginya tingkat biodiversitas Indonesia ditunjukkan 
dengan adanya 10 persen dari tanaman berbunga yang 
dikenal di dunia dapat ditemukan di Indonesia, juga 12 persen 
dari mamalia, 16 persen dari hewan reptil, 17 persen dari 
burung, 18 persen dari jenis terumbu karang, dan 25 persen 
dari hewan laut. Berdasarkan Protokol Nagoya, potensi 
SDA ini bisa menjadi tulang punggung perkembangan 
ekonomi yang berkelanjutan (green economy). Protokol 
Nagoya merumuskan pemberian akses dan pembagian 
keuntungan secara adil dan merata antara pihak pengelola 
dan negara pemilik SDA hayati, serta memuat penjelasan 
mengenai mekanisme pemanfaatan kekayaan sumber daya 
alam itu.

Indonesia memiliki kekayaan alam berlimpah karena 
negara kita tergolong daerah tropis, dengan curah hujan 
yang tinggi. Kita juga dikenal sebagai negara yang rawan 
bencana. Hal ini berkiatan dengan fakta wilayah kita dilalui 
jalur pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-
Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Namun 
faktor geologi seperti ini juga memberikan keuntungan 
berupa kekayaan mineral yang melimpah.

Yang juga tak boleh dilupakan: kita adalah negara 
maritim. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta 
km persegi yang terdiri atas 2,01 juta km persegi daratan, 
3,25 juta km persegi lautan, dan 2,55 juta km persegi Zona 
Ekonomi Eksklusif (ZEE). Hal ini membuat Indonesia 
tercatat sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
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Mempunyai laut yang sangat luas, negara kita 
menyimpan kekayaan bawah laut. Terumbu karang 
kita mencakup 16 persen habitat karang dunia, luasnya 
mencapai 39.500 km persegi. Di kawasan Asia Tenggara, 
kita juaranya. Tidak hanya itu, kita juga mempunyai enam 
dari tujuh spesies penyu laut yang ada di dunia.

Berdasarkan data Statistik, volume produksi ikan 
meningkat pesat dalam dalam sembilan tahun terakhir. Pada 
2018, volume produksi ikan mencapai 178,8 juta ton, naik 
21 persen dibandingkan 2010 yang sebesar 148,1 juta ton. 
Industri perikanan menyumbang 3 persen terhadap PDB 
nasional. Di tingkat dunia, produksi ikan kita menempati 
posisi ketiga setelah Tiongkok dan India. Indonesia masih 
lebih unggul dibandingkan Peru dan AS.

Menurut data Badan Karantina Ikan dan Pengendalian 
Mutu (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan 
(KKP), nilai ekspor komoditas perikanan pada semester 
I 2019 mencapai Rp 40,57 triliun, atau naik 24,29 persen 
dibandingkan dengan semester I 2018 yang mencapai 
Rp 32,64 triliun. Bila diperinci, nilai ekspor ini terbagi 
atas nilai ekspor komoditas perikanan produk konsumsi 
sebesar Rp 32,90 triliun. Sementara itu, nilai ekspor produk 
nonkonsumsi sebesar Rp7,67 triliun.

Sebagai salah satu tempat kekayaan biodiversitas di 
dunia, laut Indonesia menjadi lokasi wisata bawah laut, 
termasuk menyelam. PADI, oganisasi pelatihan dan 
sertifikasi selam scuba, menempatkan Indonesia di peringkat 
kelima dalam tujuan menyelam teratas dunia. Sementara 
itu menurut CNN, laut Indonesia menempati setengah dari 
sepuluh tempat menyelam teratas di dunia. Ada sekitar 710 
lokasi penyelaman teridentifikasi di Indonesia dan lebih 
dari 400 bisnis menyelam beroperasi di seluruh Indonesia.
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Wisata yang menawarkan keindahan pulau dan pantai 
Indonesia juga telah mendunia. Di antara banyak destinasi, 
setidaknya wisatawan manca negara sudah sangat mengenal 
Pulau Bali, Kepulauan Gili di Lombok, Taman Nasional 
Komodo, dan Kepulauan Banda. 

Di bidang agrikultur, Indonesia juga terkenal atas 
kekayaan tanaman perkebunannya, seperti kelapa sawit, 
biji coklat, karet, kopi, cengkeh, dan banyak lagi yang 
di antaranya menjadi unggulan dunia dari segi kualitas 
maupun produktivitasnya. Kekuatan hasil pertanian kita 
yang didukung tanah tropis yang bagus terlihat dari nilai 
ekspor nonmigas kita yang beberapa tahun terakhir dominan 
dari ekspor migas.

Gambar : 3.22

sumber : google.com

Aneka Ragam Kekayaan Sumber Daya Alam Indonesia

sumber : Google.com
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Hasil pertanian merupakan salah satu pilar utama ekspor 
nonmigas kita. BPS mencatat pada Maret 2020 ekspor 
nonmigas kita mencapai US$ 13,42 miliar. Ekspor migas 
“hanya” US$ 674 juta.

Di kancah dunia, pertanian kita menduduki posisi 
kelima setelah AS, Tiongkok, Australia, dan Brasil. Data ini 
dirangkum Detikcom dengan hitungan ekspor dan jumlah 
lahan yang dilansir FAO, Investopedia, Indexmundi, BPS, 
dan sumber lain pada 23 September 2019. Diisebutkan 
Indonesia memiliki lahan pertanian 570 ribu kilometer 
persegi. Total nilai ekspor komoditas pertanian Indonesia 
pada 2015 mencapai Rp 403,8 triliun. Pada 2018 ekspor 
Indonesia mencapai Rp 416,8 triliun atau sekitar US$ 29,21 

Gambar : 3.23
Aneka Ragam Kekayaan Sumber Daya Alam Indonesia

sumber : google.com
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miliar. Akumulasi nilai ekspor sejak 2015 hingga 2018 
mencapai Rp 1.764 triliun atau terjadi peningkatan 29,7 
persen.

Sumber daya alam di Indonesia tidak terbatas pada 
kekayaan hayatinya saja. Berbagai daerah di Indonesia juga 
dikenal sebagai penghasil berbagai jenis bahan tambang.

Mandiri Mengelola Sumber Daya Alam 
Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang 
sangat berlimpah, terutama kekayaan mineral yang selama 
ini menjadi salah satu produksi mineral terbesar di dunia.

Data “Indonesia’s Top 5 Commodity Exports” di 
Commodity.com menunjukkan Indonesia menduduki 
urutan ke-24 sebagai pengekspor terbesar dunia dengan 
PDB Indonesia mencapai US$ 932 miliar. Ekspor komoditas 
bahan tambang terbesar Indonesia, menurut Indonesia-
investments.com, didominasi batubara, timah, tembaga, 
dan emas. Batubara, misalnya, di kancah dunia Indonesia 
merupakan pengekspor terbesar setelah Australia atau 18 
persen pasar batubara dunia. Nilainya mencapai US$ 11.9 
miliar.

Posisi yang sama di sektor timah--yang di dunia urutan 
pertamanya adalah Tiongkok. Pada 2018, produksi timah 
kita mencapai 33,444 ton timah atau memenuhi 20 persen 
dari kebutuhan dunia. Adapun tembaga, Indonesia memberi 
kontribusi 7.9 persen untuk pasar global, nilainya US$ 44.2 
miliar. Posisi kita berada di peringkat tiga setelah Peru dan 
Chile.

Posisi strategis Indonesia juga dirasakan untuk tambang 
emas. Namun, meski memiliki tambang emas terbesar di 
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dunia, kita hanya menempati posisi kesembilan. Indonesia 
dengan PT Freeport Indonesia-nya menyumbang 4 persen 
dari total pasar dunia.

SDA berupa tambang masih akan menjanjikan untuk 
beberapa tahun ke depan. Hal ini didorong sumber daya dan 
cadangan mineral Indonesia berdasarkan data Kementerian 
ESDM yang diungkap Kontan, 5 Januari 2020.

Di subsektor migas, cadangan minyak Indonesia saat ini 
mencapai 3,8 miliar barel. Lalu, dari sisa 74 cekungan yang 
belum dieksplorasi, terdapat potensi minyak 7,5 miliar 
barel. Selain itu, Indonesia memiliki cadangan gas 135,55 
trillion standard cubic feet (TSCF). Cadangan ini tersebar 
di berbagai lokasi dengan pembagian P1 atau terbukti 
sebanyak 99,06 TSCF, lalu P2 atau cadangan potensi 21,26 
TSCF, serta P3 atau cadangan harapan 18,23 TSCF.

Di subsektor energi baru dan terbarukan (EBT), 
Indonesia punya potensi panas bumi 11 GW, angin sebesar 
60,6 GW, bioenergi 32,6 GW, air dan mikrohidro 94,3 
GW, surya 207,8 GWp, serta laut 17,9 GW. Secara total, 
Indonesia memiliki 442 GW potensi EBT, namun baru 
diutilisasi 2,1 persen atau setara 9 GW.

Di subsektor minerba, cadangan batubara terbukti kini 
menyentuh 39,89 miliar ton. Adapun cadangan tembaga 
tercatat 2,76 miliar ton. Jumlah ini sama dengan cadangan 
produksi bijih selama 39 tahun. Cadangan-cadangan 
minerba lain, meliputi nikel, logam besi, bauksit, emas, 
perak, dan timah, masih melimpah dan berumur puluhan 
hingga ratusan tahun.

Sumber daya pertambangan seperti ini pada kenyataannya 
memegang peranan strategis bagi perekonomian. Hal ini 
terjadi di hampir seluruh negara di dunia. Pada umumnya, 
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sektor pertambangan menjadi tumpuan penggerak 
perekonomian negara. Indonesia pun tidak dapat lepas dari 
peran penting sumber daya alam pertambangan, khususnya 
minerba.

Minerba termasuk sumber daya alam tak terbarukan 
dan bersifat habis pakai atau non-renewable resources. 
Menggunakan sumber daya alam ini, konsekuensinya 
adalah bahan galian yang dieksploitasi tidak dapat pulih 
atau kembali ke keadaan semula. Seandainya pun ada, 
sumber daya pengganti itu memerlukan proses hingga 
ribuan atau jutaan tahun.

Karena itu, pengelolaan tambang dan mineral haruslah 
memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional. 
Pengelolaan pertambangan mineral harus berasaskan 
manfaat, keadilan dan keseimbangan, serta keberpihakan 
kepada kepentingan bangsa dan negara dengan 
mempertimbangkan kebutuhan generasi yang akan datang.

Salah satu indikator pengelolaan tambang mendorong 
pertumbuhan nasional adalah masuknya investasi yang 
bermuara pada pembukaan lapangan kerja baru. Hal ini 
terungkap dalam Laporan Kinerja ESDM 2018: bahwa 
Indonesia meningkatkan investasinya terkait mineral dan 
batubara sebesar US$ 7.8 miliar. Peningkatan ini lebih besar 
US$ 0.3 miliar dari investasi pada 2018 (US$ 7.5 miliar).

Pengelolaan tambang juga harus selaras dengan Undang-
Undang Dasar 1945 Pasal 33--bahwa kekayaan alam yang 
dimiliki bangsa Indonesia dikuasai negara dan digunakan 
untuk kemakmuran rakyat. Hal ini cukup menjelaskan 
bahwa kekayaan sumber daya alam harus dimanfaatkan 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber 
daya alam perlu dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan 
negara untuk pembangunan nasional.
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Dalam implementasinya, untuk mendorong 
peningkatan nilai tambah bagi perekonomian nasional, 
pemerintah menetapkan regulasi pengelolaan sumber daya 
pertambangan melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 
tentang Mineral dan Batubara. UU ini mengatur kewajiban 
pengolahan dan pemurnian mineral, berlaku selambat-
lambatnya lima tahun sejak peraturan dirampungkan pada 
12 Januari 2009.

Regulasi ini menghapuskan sistem kontrak karya dan 
menggantinya dengan izin usaha pertambangan (IUP). 
Kontrak karya yang sedang berjalan harus disesuaikan 
dengan undang-undang baru dalam waktu paling lambat 
satu tahun. Rezim pengelolaan tambang yang baru ini 
mengubah posisi pemerintah, dari semula setara dengan 
kontraktor menjadi pemilik SDA.

Sebagai pemilik, Indonesia harus punya SDM yang 
mumpuni untuk mengelola SDA-nya. Tentu ini bukan 
pekerjaan rumah yang mudah. Tetapi Holding Industri 
Pertambangan MIND ID menegaskan komitmennya dalam 
mengembangkan sumber daya manusia di Indonesia, 
khususnya sektor industri pertambangan. Pengembangan 
SDM merupakan perwujudan dari salah satu mandat MIND 
ID, yakni menjadi perusahaan kelas dunia.

MIND ID (Mining Industry Indonesia) merupakan 
sinergi lima perusahaan yang beranggotakan PT Antam 
Tbk., PT Bukit Asam Tbk., PT Freeport Indonesia, PT 
Indonesia Asahan Aluminium (Persero), dan PT Timah Tbk.

Pada kesempatan acara Indonesia Human Resource 
Summit 2019 (IHRS 2019) di Nusa Dua, Bali, 19 September 
2019, Direktur Layanan Strategis MIND ID, Ogi 
Prastomiyono, mengungkapkan saat ini pihaknya sudah 
mengembangkan bidang SDM di internal perusahaan dan 
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anggota holding serta masyarakat sekitar. “Bagi kami, baik 
holding dan anggota holding, SDM bukanlah tenaga kerja, 
melainkan aset,” kata Ogi sebagaimana diungkap dalam 
website resmi MIND ID. Hal ini dinilai penting untuk 
membangun perusahaan kelas dunia.

Ada tiga aspek terkait SDM yang tengah dikembangkan 
MIND ID dan anggota holding. Pertama adalah 
pengembangan kompetensi utama dalam bekerja di dunia 
pertambangan. Kedua, aspek kepemimpinan dan integritas. 
Ketiga, aspek kreativitas, karena mereka harus memahami 
bahwa dunia semakin dinamis, dan Indonesia juga harus 
meningkatkan kualitas di kancah global.

Dalam pemaparan yang dilakukan di IHRS2019, Ogi 
menyatakan pengembangan SDM masyarakat sekitar 
juga dilakukan. Alasannya, hal ini merupakan komitmen 
MIND ID dan seluruh anggota untuk bisa berperan aktif 
dalam kemajuan peradaban, peningkatan kesejahteraan, 
dan masa depan yang lebih baik. Dalam hal ini, holding 
telah membangun sekolah terapung di Sulawesi Tenggara; 
membangun jaringan internet untuk edukasi; pembinaan 
UMKM hingga perpustakaan keliling; dan menyalurkan 
beasiswa.

Komitmen MIND ID untuk mengembangkan SDM 
bidang tambang berlanjut pada 2020. Direktur Utama 
MIND ID Orias Petrus Moedak menyatakan perusahaan 
akan berfokus di tiga misi besar untuk meningkatkan 
kinerja perusahaan sesuai dengan harapan Menteri BUMN 
Erick Thohir.

Pertama, menambah aktivitas riset perusahaan dengan 
target 20 persen dari riset nasional bisa dikuasai MIND ID. 
Hal ini sudah dimulai dengan Institut Industri Tambang 
dan Mineral atau Mining and Minerals Industry Institute 
(MMII) yang berdiri di awal 2019.
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MMII adalah salah satu upaya mempercepat 
pengembangan hilirisasi sektor pertambangan sehingga 
pengelolaan sumber daya alam Indonesia dapat menciptakan 
nilai tambah. Lembaga ini akan mendukung seluruh 
pemangku kepentingan di industri pertambangan dan 
mineral untuk mengembangkan teknologi, meningkatkan 
kompetensi sumber daya manusia, dan menyusun 
rekomendasi kebijakan pengelolaan pertambangan serta 
industri nasional yang berkelanjutan.

Misi kedua adalah mengerjakan sejumlah proyek 
hilirisasi, baik smelter maupun gasifikasi. Namun Orias 
mengakui misi ini mau tidak mau turut terpangaruh 
Pandemi Covid-19, sehingga menghambat proyek 
hilirisasi pertambangan. Ia memaparkan beberapa proyek 
besar, terutama kerja sama dengan Tiongkok, mengalami 
penyesuaian jadwal akibat terhambatnya mobilitas pekerja 
dan barang.

Ada enam proyek di bawah holding tambang yang 
terhambat. Pertama proyek smelter grade alumina refinery 
(SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat. Kedua, proyek 
smelter tembaga dan Precious Metal Refinery (PMR) milik 
PT Freeport Indonesia (PTFI) di Java Integrated Industrial 
and Port Estate (JIPEE) Gresik. Ketiga, proyek smelter 
tin ausmelt di Bangka Barat, yang merupakan proyek 
PT Timah Tbk (TINS). Keempat, proyek upgrading atau 
peningkatan teknologi tungku reduksi smelter dan refinery 
alumina milik Inalum. Kelima, proyek smelter feronikel 
(FeNi) Antam, yang jadwal pengoperasiannya terhambat 
lantaran belum memiliki pasokan listrik. Keenam, proyek 
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang 
Tanjung Enim, Sumatera Selatan.

Semua hilirisasi mineral itu berprospek besar pasca 
Pandemi Covid-19. Inilah kesempatan untuk meningkatkan 
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manfaat tambang bagi kesejahteraan rakyat sembari 
meningkatkan SDM unggul di bidang tambang. Hal ini 
diungkap Prof Zaki Mubarok, Guru Besar Teknik Metalurgi 
ITB.

Menurut Zaki, tujuan hilirisasi mineral adalah mengubah 
keunggulan komparatif Indonesia, yakni tersedianya 
berbagai sumber daya mineral, menjadi keunggulan 
kompetitif, tersedianya bahan baku untuk industri hilir 
di dalam negeri. Peningkatan nilai tambah mineral yang 
ditambang dilakukan dengan kegiatan pengolahan dan 
pemurnian.

Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian 
diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru, 
khususnya bagi masyarakat di daerah, pendapatan negara 
dalam bentuk pajak, dan memberikan multiplier effect pada 
kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan industri 
itu.

Pemerintah sudah melarang ekspor bijih nikel per 1 
Januari 2020, sebagai upaya mendorong pengolahan dan 
pemurnian bijih nikel di dalam negeri. Sejak 2014 hingga 
kini sudah lebih dari 12 smelter nikel baru yang memproses 
bijih nikel laterit menjadi feronikel dan nickel pig iron 
di Morowali, Konawe, dan Pulau Obi. Selain itu, sudah 
dibangun dan beroperasi pabrik stainless steel di Morowali 
sebagai proses lebih lanjut dari feronikel dan nickel pig 
iron. Ekspor hasil pengolahan dan pemurnian diharapkan 
bisa mengurangi defisit transaksi berjalan Indonesia.

Pada pabrik-pabrik yang sudah berjalan, Zaki 
menambahkan, perlu diperkuat keterlibatan tenaga lokal. 
Ini merupakan langkah penting sebagai salah satu upaya 
meningkatkan SDM. Prosesnya memang tidak singkat. 
Penyiapan SDM harus dilakukan dengan terencana dan 
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terprogram sehingga transfer of knowledge, transfer of skill, 
dan transfer of technology secara gradual dapat dilakukan 
dengan baik.

Misi besar ketiga MMII adalah berusaha menjadi 
perusahaan kelas dunia dengan fokus pada training atau 
pengembangan kemampuan SDM yang dimiliki perusahaan. 
”Pengembangan SDM sangat penting, dengan tujuan agar 
MIND ID bisa menjadi perusahaan kelas dunia,” kata Orias.

Peningkatan SDM tidak hanya dilakukan secara 
internal. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) menggandeng Jepang untuk mempersiapkan SDM 
kita supaya semakin unggul di sektor pertambangan. Belum 
lama ini, melalui Badan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia (BPSDM) ESDM, Pemerintah Indonesia menjalin 
kemitraaan dengan Japan, Oil, Gas and Metals National 
Corporation (JOGMEG).

Menurut Kepala BPSDM ESDM, IGN Wiratmaja 
Puja, seperti dilansir laman Kementerian ESDM pada 21 
Februari 2020, kerja sama ini mampu menghasilkan produk 
batubara yang lebih baik serta menekan rasio kecelakaan 
kerja di pertambangan batubara. Bagi Indonesia, batubara 
merupakan komoditas penting. Selain untuk penghasilan 
negara, 60 persen batubara juga masih digunakan untuk 
pembangkit tenaga listrik.

Kerja sama itu akan menyelenggarakan program 
alih teknologi di kedua negara. Pelatihan di Jepang akan 
dilaksanakan di Kushiro Coal Mine; pelatihan di Indonesia 
akan dilaksanakan di sembilan perguruan tinggi--STTIND 
Padang, Universitas Syiah Kuala, Universitas Lambung 
Mangkurat, Politeknik Akamigas Cepu, Universitas 
Palangkaraya, Universitas Islam Bandung, Universitas 
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Muhammadiyah Maluku Utara, UPN Veteran Yogyakarta 
dan Universitas Trisakti.

Pendampingan alih teknologi di perusahaan tambang 
batubara bawah tanah di Indonesia didapat langsung 
melalui ahli di bidang ini dari Jepang. Seluruh biaya akan 
ditanggung Jepang. 

Jika secara umum SDM kita telah mampu dan mandiri, 
ini merupakan pintu masuk Indonesia untuk menjadi negara 
maju. Sejak awal masuk ke periode kedua pemerintahannya, 
Presiden Joko Widodo sudah mengungkapkan keinginannya 
agar SDM Indonesia menjadi SDM unggul. Artinya, SDM 
yang menguasai teknologi untuk industri hilirisasi, agar 
bisa lebih maju dalam mengelola SDA.

Proses menuju ke sana sudah dan terus berjalan. 
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) 
Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan saat ini 
ada 20 smelter yang telah beroperasi, terdiri atas smelter 
tembaga, nikel, bauksit, besi, dan mangan. Masih akan ada 
tambahan smelter, bagian dari hilirisasi tambang sesuai 
dengan amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang 
Minerba. Namun, karena fasilitasnya belum memadai, 
waktunya diulur sampai 2022.

Menurut Bambang, pada 2022, ketika akan ada 41 unit 
smelter yang beroperasi, Indonesia tidak akan mengekspor 
mineral mentah lagi. Pada tahun itu Indonesia diharapkan 
dapat menghasilkan produk setengah jadi, dari komoditas 
tembaga, nikel, alumina, besi, timah, emas, dan perak guna 
melengkapi seluruh rantai pasokan pohon industri dalam 
negeri.

Transformasi SDM dalam mengelola SDA harus 
dilakukan karena dunia saat ini bukan hanya sedang 
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mengalami perubahan, namun sedang terdisrupsi. 
Dampaknya, persaingan semakin tajam dan perang dagang 
semakin memanas. Presiden menunjukkan bagaimana satu 
negara dengan lainnya saling berebut pengaruh dalam hal 
investasi, teknologi, pasar hingga SDM unggul.

Tak hanya itu, dalam era disrupsi ini pola kerja dan pola 
bisnis bisa berubah. Jenis pekerjaan bisa berubah setiap 
saat, banyak jenis pekerjaan lama yang hilang, tapi banyak 
yang baru muncul dan menjadi peluang. Ada pola bisnis 
yang usang dan muncul yang baru. Ada keterampilan mapan 
yang tiba-tiba tidak relevan dan muncul keterampilan baru 
yang dibutuhkan.

Selain itu, ada perubahan lain yang sudah terjadi, yakni 
revolusi Industri 4.0 yang mempengaruhi beberapa sektor 
industri di berbagai penjuru dunia. Industri pertambangan 
termasuk yang merasakan efek adanya revolusi Industri 
4.0, dengan adanya sistem penambangan yang semakin 
efisien dan canggih. Tiongkok bahkan sudah melakukan 
penambangan mineral menggunakan robot dan kecerdasan 
buatan.

Pembangunan SDM kita juga diarahkan ke sana karena, 
menurut Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi 
Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam, dalam 10 tahun 
ke depan setidaknya 60 persen tenaga kerja perlu dilatih 
ulang keterampilan dan keahliannya. Alasannya, banyak 
lulusan sekolah vokasi dan pekerja yang kompetensinya 
belum sesuai kebutuhan Industri 4.0.

Sistem Industri 4.0 pada sektor pertambangan sudah 
diterapkan di berbagai perusahaan pertambangan di 
Indonesia. Misalnya, seperti ditulis duniatambang.com 
(1 Juli 2020), di PT Freeport Indonesia (PTFI) yang 
memanfaatkan remote control,  untuk mengoperasikan 
loader kendali jarak jauh yang bernama Minegem. Dengan 
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alat ini, dua hal bisa dicapai: efisiensi kerja, efektivitas 
kinerja, dan produktivitas penambangan; dari segi 
keamanan, keselamatan pekerja meningkat.

Berjalannya Industri 4.0 pertambangan di Indonesia 
tentu akan mengakibatkan pengurangan tenaga kerja. Meski 
demikian, sebagaimana telah disebut, revolusi ini akan 
menciptakan profesi-profesi baru. Artinya, peningkatan 
kualitas SDM tetap menjadi isu penting dan tidak akan 
mengubah kebijakan pemerintah dalam menyambut 
Indonesia Maju 2045.

SDM maju itulah yang akan mewujudkan amanat 
UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, yang meletakkan 
paradigma sumber daya energi sebagai modal pembangunan 
nasional. UU ini telah dijabarkan dalam PP No. 79/2014 
tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), dan Perpres No. 
22/2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). 
Dalam konteks tantangan risiko resesi ekonomi global, krisis 
ekonomi pascapandemi Covid-19, dan kebutuhan energi 
domestik yang terus meningkat, implementasi paradigma 
menjadi langkah strategis yang harus segera direalisasikan.

Investasi Asing di Bidang Pertambangan
Sudah sejak lama Indonesia tersandera banyak kepentingan, 
sehingga tak mampu mengelola SDA secara mandiri demi 
sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Hal ini tidak terlepas 
dari masa ketika pemerintah membuka keran investasi asing 
masuk. Di lain pihak, kita tidak mengimbanginya dengan 
kemampuan SDM lokal yang mumpuni.

Sejak lama Indonesia diincar banyak negara karena 
kekayaan SDA yang melimpah. Anthony Reid, peneliti 
sejarah Asia Tenggara, dalam bukunya Charting the Shape 
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of Early Modern Southeast Asia (1996), mencatat berbagai 
hal menarik yang membuat perburuan rempah ke kepulauan 
timur Nusantara.

Ia menulis pada paruh kedua abad ke-17 kompetisi 
internasional untuk menguasai komoditas-komoditas 
berharga dari Asia Tenggara hanya tinggal menyisakan 
beberapa pemain. Jepang menarik diri dari kompetisi setelah 
menandatangani Dekrit Tokugawa pada 1635. Pedagang-
pedagang Gujarat, Persia, dan Arab-Hadrami yang sudah 
berkompetisi ratusan tahun merasa kekuatan Eropa di Asia 
Tenggara terlalu kuat. Perlahan mereka menarik diri dari 
konfrontasi langsung.

Puncaknya, Portugis kalah oleh kemunculan Verenigde 
Ost Indische Company (VOC), yang datang dengan modal 
besar dan organisasi armada laut yang lebih modern pada 
1641. Di periode inilah muncul monopoli, yang lebih 
dulu diberlakukan VOC pada komoditas pala pada 1621. 
Menyusul pada 1650-an monopoli cengkeh. Monopoli 
perdagangan menjadi gerbang praktik penjajahan di 
Indonesia.

Selama periode ini, Indonesia telah kenyang dengan 
praktik ekonomi liberal-kapitalis yang dibawa negara Barat. 
Sistem ini dinilai tidak memberikan kesejahteraan merata 
dan berkeadilan bagi seluruh rakyat. Hal ini menjadi salah 
satu alasan mengapa Presiden Sukarno memilih condong ke 
Rusia dan Tiongkok.

Sikap Proklamator ini membuat AS berang. Apalagi 
di saat Sukarno memimpin di dunia sedang berkecamuk 
perang dingin antara Uni Soviet dan AS. Indonesia 
telah menyatakan sikap tidak memihak blok mana pun. 
Bahkan menjadi pelopor berdirinya Gerakan Non Blok 
di Yugoslavia, 1 September 1961. Secara ekonomi, 
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Soekarno ingin menegakkan sistem welfare state dengan 
pondasi utamanya kemandirian ekonomi. Bagi Soekarno, 
kemandirian adalah sikap utama yang harus dimiliki suatu 
negara untuk membangun negara yang sejahtera.

Pendirian itu menjadi penghalang bagi negara kapitalis 
yang ingin masuk ke Indonesia. Sukarno pun dijadikan 
sasaran tembak. AS memakai Suharto yang condong ke 
Barat untuk melengserkan Sukarno.

Dalam artikel berjudul “Riwayat Masuknya Modal 
Asing ke Indonesia (28/8/2015)”, Historia.id mencatat dua 
bulan setelah kup militer yang akhirnya menggulingkan 
Sukarno, CEO Freeport Langbourne Williams menelepon 
Forbes Wilson, geolog Freeport. Dia mendapat kabar baik 
dari dua eksekutif Texaco bahwa negosiasi Ertsberg segera 
dimulai.

Williams yakin negosiasinya, yang alot sejak Freeport 
mendapat lampu hijau menambang di Ertsberg pada April 
1965, bakal mulus lantaran salah satu eksekutif Texaco, 
Julius Tahija, punya koneksi kuat dengan Soeharto, yang 
punya kans kuat naik ke puncak kekuasaan. Julius Tahija 
adalah mantan tentara yang dekat dengan Sukarno namun 
berubah menjadi penentang.

Perubahan politik pun terjadi ketika meletus Gerakan 
30 September 1966. Gejolak ini berujung pada keluarnya 
Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang ditujukan 
kepada Mayjen Soeharto selaku Panglima Komando Operasi 
Keamanan dan Ketertiban guna mengambil tindakan yang 
perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.

Haluan ekonomi pun ikut berubah. Di tengah usaha 
menstabilkan politik, Soeharto mendekati para ekonom 
Universitas Indonesia, yakni Widjojo Nitisastro, Ali 
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Wardhana, Mohammad Sadli, Subroto, dan Emil Salim. 
Soeharto mengenal mereka ketika mengikuti kursus di 
Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) di 
Bandung, tempat mereka kerap jadi pengajar.

Widjojo dkk. kerap terlibat dalam pembahasan 
dan seminar ekonomi yang nantinya menjadi tonggak 
perekonomian di masa Orde Baru. Ketika Soeharto resmi 
menjabat Presiden, mereka menjadi Tim Ahli Ekonomi 
Presiden, dengan penambahan Menteri Perdagangan 
Sumitro Djojohadikusumo, Menteri Perhubungan Frans 
Seda, dan Gubernur Bank Indonesia Radius Prawiro.

Historia.id memberi catatan bahwa dalam penyusunan 
UU Penanaman Modal Asing tim ekonomi mendapat 
bimbingan dari Kedutaan Besar AS. Rancangannya selesai 
pada awal September 1967. Setelah melalui perdebatan 
sengit di parlemen, Orde Baru resmi memberlakukan UU 
No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing untuk 
menarik investor asing dan menjamin kemanan investasinya 
di Indonesia. Pemerintah lalu membentuk Tim Teknis 
Penanaman Modal Asing yang diketuai Mohammad Sadli.

Pada April 1967, tiga bulan sesudah pemberlakuan UU 
tersebut, Freeport Sulphur Incorporated menandatangani 
kontrak karya untuk mengeksplorasi dan menambah 
cadangan emas dan tembaga di Irian Jaya. Penandatanganan 
itu, “Membuat Freeport Sulphur perusahaan asing pertama 
yang menandatangani kontrak dengan pemerintah baru dan 
satu-satunya perusahaan yang menandatangani kontrak di 
bawah kondisi yang luar biasa seperti itu,” tulis Denise 
Leith dalam The Politics of Power: Freeport in Suharto’s 
Indonesia.

Menurut persyaratan kontrak itu, Freeport memperoleh 
masa bebas pajak tiga tahun serta konsesi pajak 35 persen 
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untuk tujuh tahun berikutnya dan pembebasan segala 
macam pajak atau royalti selain lima persen pajak penjualan. 
“Namun segera setelah kontrak ‘generasi pertama’ ini 
ditandatangani, pemerintah menyadari bahwa kontrak itu 
perlu direvisi agar memberikan keuntungan ekonomi bagi 
Indonesia,” ujar Mohammad Sadli, yang ketika itu menjabat 
Menteri Pertambangan, dalam buku Pelaku Berkisah yang 
disunting Thee Kian Wie.

Setahun setelah Freeport resmi beroperasi di Indonesia, 
datanglah PT International Nickel Indonesia (INCO). 
Berdiri pada 25 Juli 1968, perusahaan ini mendapatkan 
kontrak karya di wilayah Soroako, Luwu Timur, Sulawesi 
Selatan, berkat persetujuan Presiden Republik Indonesia 
B/91/pres/7/1968.

Pada tahap operasional hingga saat ini, PT Inco mengelola 
lahan tambang seluas 218.530 hektare, meliputi 118,387 
hektare di wilayah Kabupaten Luwu Timur, 36,638 hektare 
di Provinsi Sulawesi Tengah, dan 63,505 hektare termasuk 
Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan penambangan berada 
di sekitar Soroako dan Danau Matano, yang sekitar 240 km 
dari Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan.

Dalam perjalanan waktu, perusahaan berganti nama 
menjadi CVRD Inco Limited yang berlaku sejak 3 Januari 
2007. Kini CRVD Inco Limited punya nama baru yakni PT 
Vale Indonesia. Ada 10 perusahaan sekelas Inco Limited 
beroperasi di kawasan industrial yang di kelola PT Indonesia 
Morowali Industrial Park (IMIP) di kabupaten Morowali, 
Provinsi Sulawesi Tengah.

Pengalaman Indonesia selama Orde Baru, sebagaimana 
digambarkan dengan hadirnya Freeport dan Inco, 
menunjukkan kebijakan pertambangan lebih berpihak 
kepada kepentingan modal asing melalui mekanisme 
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kontrak karya, yang menempatkan negara sebagai pihak 
inferior. Hak menguasai negara atas mineral dan batubara 
tidak terlihat dalam kebijakan pertambangan Orde Baru--
implikasinya juga terhadap upaya menyejahterakan rakyat.

Karena itulah diperlukan kebijakan pertambangan 
yang berpihak kepada kepentingan ekonomi nasional. 
Inilah dasar lahirnya UU No. 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara. Roh UU baru ini 
ada pada hak menguasai oleh negara, yang tampak melalui 
sistem perizinan. Selain itu, peran modal nasional di sektor 
pertambangan juga dibangkitkan melalui mekanisme 
divestasi.

UU No. 4 Tahun 2009 mengenal izin di bidang 
pertambangan sebagai izin usaha pertambangan (IUP). 
Menurut Victor Imanuel Williamson Nalle, dalam paper 
berjudul “Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan 
Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba 
(2012)”, kontrak karya dan izin merupakan dua figur 
yang sama sekali berbeda. Perbedaan di antara keduanya 
menyentuh sampai takaran paradigmatik.

Pemerintah, sebagai pemberi izin, memiliki kedudukan 
yang lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan 
pertambangan. Negara tidak lagi ditempatkan sebagai 
pihak yang inferior terhadap perusahaan-perusahaan 
pertambangan asing. Konsep ini berbeda dengan kontrak 
karya yang menempatkan perusahaan pertambangan dan 
pemerintah sebagai subyek hukum yang sejajar dalam 
membuat kesepakatan.

Izin di bidang pertambangan juga menjadi instrumen 
pengendalian. Pengendalian dalam izin, sebagai fungsi 
yang dijalankan pemerintah sebagai pemilik sumber 
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daya mineral dan batubara, merupakan karakter yang 
inheren, selain karakter mencegah bahaya, melindungi 
obyek tertentu, ataupun menyeleksi orang tertentu. Hal ini 
memberikan posisi tawar yang lebih kuat.

Ketentuan divestasi dalam UU No. 4 Tahun 2009, yang 
kemudian diatur dalam PP No. 24 Tahun 2012, semakin 
memperkuat superioritas negara terhadap perusahaan 
asing. Bagi para penganut liberalisme ekonomi, kebijakan 
ini tidak populer karena paradigmanya menempatkan 
negara sebagai pihak yang minimalis. Tapi bagi penganut 
negara kesejahteraan (welfare state), yang menempatkan 
negara mampu berperan dalam aspek-aspek vital, kebijakan 
ini justru dilihat sebaliknya. Secara umum, kebijakan 
perizinan maupun divestasi telah menempatkan paradigma 
penguasaan negara atas sumber daya mineral dan batubara 
di jalur yang benar untuk mencapai negara kesejahteraan, 
sebagaimana telah dicita-citakan sejak awal oleh Presiden 
Sukarno.

Divestasi berarti pengurangan beberapa jenis aset, baik 
dalam bentuk finansial, saham atau barang; ia dapat pula 
disebut penjualan dari bisnis yang dimiliki perusahaan. 
Artinya, jika dikatakan divestasi saham PTFI, ada usaha 
mengurangi kepemilikan saham melalui mekanisme 
pembelian oleh pihak lain, dalam hal ini adalah pemerintah 
Indonesia. Divestasi adalah kebalikan dari investasi pada 
aset yang baru.

Secara yuridis, Erni Yoesry, Mahasiswa Pasca Sarjana 
Magister Hukum Universitas Indonesia, menyebutkan 
dua dampak divestasi dalam makalahnya “Divestasi 
PT Freeport Indonesia (2019)”. Pertama, divestasi 
memungkinkan masyarakat Indonesia yang memegang 
saham di perusahaan pertambangan langsung mendapatkan 
manfaat dari bisnis mereka, dibandingkan secara tidak 
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langsung melalui penerimaan pajak. Kedua, memungkinkan 
perusahaan-perusahaan Indonesia memperoleh teknologi 
pertambangan baru dan mengembangkan praktik-praktik 
bisnis baru, mendorong lapangan pekerjaan, dan peluang 
usaha domestik yang lebih besar di negara ini.

Untuk alasan nonyuridis, divestasi yang dilakukan dapat 
meningkat pendapatan negara, meningkatkan pendapatan 
daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan 
mengurangi peran badan hukum asing dalam pengelolaan 
dan pemanfaatan SDA tambang di Indonesia.

Divestasi adalah kebijakan berani dan nyata dari 
pemerintah untuk masuk ke tahapan penting menuju 
Indonesia maju. Tidak ingin menjadi penonton di rumah 
sendiri, divestasi menjadikan kita tuan di rumah sendiri. 
Hal ini semakin jelas dirasakan setelah pemerintah melalui 
MIND ID mengakuisisi 51 persen saham PT Freeport 
Indonesia (PTFI), melalui proses yang berlangsung alot dan 
panjang. Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, 
pada 21 Desember 2018, menyebutnya sebagai “momen 
bersejarah setelah Freeport beroperasi di Indonesia sejak 
1973”.

Setelah punya kendali di PTFI, tentu kita tidak bisa hanya 
berpangku tangan. Di sinilah tantangan kita sesungguhnya 
dalam mengoptimalkan SDM yang kita miliki. Saatnya 
bagi kita untuk memanfaatkan bonus demografi yang sudah 
dan masih akan kita nikmati. Selan membangun smelter 
untuk optimalisasi pertambangan, hal lain yang tidak boleh 
lepas adalah meningkatkan eksplorasi untuk menambah 
cadangan mineral. Hal ini harus didukung budaya kinerja 
serta profesionalitas.

Setelah PTFI, Indonesia melalui PT Indonesia Asahan 
Aluminium (Inalum) resmi mengambil alih 20 persen 
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saham PT Vale Indonesia Tbk. Dalam waktu kurang dari 
dua tahun kita berhasil melakukan divestasi terhadap dua 
perusahaan tambang besar.

Akuisisi ini diharapkan mampu meningkatkan 
kapasitas holding BUMN MIND ID dalam pengelolaan 
cadangan mineral strategis dan mendorong hilirisasi 
industri pertambangan nasional. “Kerja sama MIND ID 
dan Vale Indonesia akan menjadi sinergi yang saling 
menguntungkan dan saling melengkapi untuk memajukan 
industri pertambangan,” ujar Orias Petrus Moedak, Group 
CEO MIND ID.

Pelepasan saham Vale Indonesia merupakan bagian 
kewajiban divestasi perusahaan tambang dalam negeri. 
Hal ini tercantum dalam amandemen kontrak karya (KK) 
pada 2014 antara perusahaan dan pemerintah RI. Dengan 
kepemilikan 20 persen saham itu, perusahaan akan memiliki 
akses terhadap sumber daya nikel terbesar dunia. Strategi 
ini diharapkan dapat mengamankan pasokan bahan baku 
untuk industri hilir berbasis nikel di Indonesia.

Hilirisasi tersebut termasuk membuat pabrik yang 
memproduksi nikel menjadi stainless steel maupun baterai 
kendaraan listrik. Program hilirisasi industri nikel domestik 
diharapkan akan menghasilkan nilai ekonomis empat 
sampai lima kali lipat lebih tinggi dari produk hulu.

Ke depan masih ada lagi setidaknya lima perusahaan 
tambang yang harus melakukan divestasi. Empat dari 
lima perusahaan kontrak karya ini sudah harus melakukan 
divestasi pada 2019, sedang satu yang lain jatuh tempo 
pada 2020. Perusahaan-perusahaan ini adalah PT Natarang 
Mining, Ensbury Kalteng Mining, PT Kasongan Bumi 
Kencana, dan PT Galuh Cempaka serta PT Nusa Halmahera 
Minerals.
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Alih kelola SDA dari asing ke pihak Indonesia tidak 
hanya terjadi dengan mekanisme divestasi. Misalnya yang 
terjadi di Blok Rokan yang telah ditetapkan pemerintah 
untuk dikelola Pertamina pada 2021. Wakil Menteri 
Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar 
mengatakan proposal Pertamina untuk mengelola Blok 
Rokan lebih baik dibandingkan Chevron. Pertamina telah 
menjanjikan beberapa hal yang menguntungkan negara. 
Dengan mekanisme bagi hasil migas gross split, negara 
akan mendapat porsi 48 persen.

Blok Rokan merupakan produsen minyak terbesar di 
Indonesia dengan cadangan 500 juta sampai 1,5 miliar barel 
setara minyak. Setelah memenangkan Blok Rokan, negara 
mendapat bonus tanda tangan US$ 784 juta atau sekitar 
Rp 11,3 triliun, potensi pendapatan negara dari kegiatan 
produksi selama 20 tahun sejak 2021 sebesar US$ 57 miliar 
atau Rp 825 triliun, dan komitmen kerja pasti US$ 500 juta 
atau Rp 7,2 triliun.

Berikutnya, pemerintah juga memutuskan untuk 
menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam, Kalimantan 
Timur, dari Total E&P Indonesie, Perancis dan Inpex 
Corporation, Jepang, kepada PT Pertamina per 1 Januari 
2018. Kontrak Blok Mahakam, blok terbesar di Indonesia 
dan sudah sekitar 50 tahun dikelola perusahaan minyak 
asing itu, habis pada 2017.

Pengambilalihan aset negara dari tangan asing juga 
terjadi pada perusahaan tambang asal AS, PT Newmont 
Nusa Tenggara, oleh perusahaan energi nasional Medco 
Energi. Nama perusahaan berubah menjadi PT Amman 
Mineral Nusa Tenggara. Akuisisi ini mendapat respons 
dari Presiden Joko Widodo, yang mengatakan, meski 
perusahaan swasta yang mengambil alih, tetap ada peran 
pemerintah dalam prosesnya.
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SDM Berkualitas Untuk Mengelola SDA
Di dunia ini tidak banyak negara seperti Indonesia yang 
dianugerahi SDA melimpah. Beberapa negara bahkan bisa 
dikatakan tidak punya apa-apa. Sebut saja Singapura dan 
Hong Kong. Hebatnya, kedua negara ini mampu menjadi 
negara maju. Tanpa SDA, Singapura memiliki industri 
berbasis SDM yang membuat rata-rata PDB per kapita 
warganya mencapai US$ 64,829.222 pada 2020. Angka ini 
14 kali dari rata-rata PDB per kapita Indonesia yang kaya 
SDA, US$ 4.546.

Singapura memilih untuk mendidik SDM supaya 
bisa mengolah SDA mentah yang mereka impor sampai 
memiliki nilai tambah. Hasil pengelolaan SDA itu menjadi 
bahan baku industri manufaktur dan infrastruktur yang 
diandalkannya.

Alhasil, Singapura menempati peringkat teratas negara 
dengan Indeks Modal Manusia (Human Capital Index) 
tertinggi dari 157 negara di dunia. Ini berdasarkan laporan 
terbaru yang diluncurkan Bank Dunia (World Bank) di 
sela kegiatan pertemuan tahunan di Bali, 11 Oktober 2018. 
Indeks ini disusun berdasarkan lima indikator utama: 
peluang anak bertahan hidup hingga usia lima tahun, lama 
pendidikan sekolah, skor tes berkualitas pembelajaran, 
angka harapan hidup orang dewasa, dan proporsi anak-anak 
yang mengalami stunting.

Pada kesempatan tersebut, Perdana Menteri Singapura 
Lee Hsien Loong hadir. Saat ditanya wartawan bagaimana 
Singapura bisa menjadi negara terdepan di dunia bisnis dan 
kualitas sumber daya manusia, Lee menjawab langkah awal 
yang tepat mereka lakukan adalah memberi subsidi sektor 
pendidikan dan kesehatan.
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Pendidikan memang menjadi fokus utama Lee Kuan 
Yew, Perdana Menteri Pertama Singapura (1959-1990). 
Lee mereformasi sistem pendidikan Singapura, membuang 
hal-hal yang dianggap kuno, dengan keyakinan bahwa 
demografi, bukan demokrasi, adalah penentu kemajuan dan 
supremasi sebuah negara.

SDM berkualitas menjadi modal baginya untuk 
melakukan transformasi pelayanan publik. “Yang lain tidak 
menjalankan sistem yang bersih, kami menjalankan sistem 
yang bersih. Yang lain memiliki hukum yang bengkok, 
kami menegakkan peraturan. Kami menjadi dipercaya dan 
terlihat kredibel di mata investor,” kata Lee Kuan Yew.

Lee Kuan Yew menghubungkan tiga atribut yang dalam 
pandangannya adalah vital untuk menentukan daya saing 
suatu negara, yaitu kewirausahaan, inovasi, dan manajemen. 
Individu-individu dengan kemampuan manajemen yang 
baik siap membuka pasar dan kanal-kanal distribusi baru.

Mirip dengan Singapura, Hong Kong yang pernah 
menjadi bagian dari Inggris juga tidak punya SDA. Tapi 
kota ini berhasil menjadi pusat perdagangan dan investasi 
dunia. Kunci suksesnya: penegakan hukum yang tegas dan 
konsisten. Untuk sampai ke posisi itu butuh proses panjang, 
apalagi dulu Hong Kong bisa dibilang salah satu kota 
terkorup di dunia--sampai ada hubungan yang erat antara 
aparat penegak hukum dan sindikat kejahatan terorganisasi 
seperti perjudian serta narkoba. Semua berubah ketika 
Komisi Pemberantasan Korupsi Hong Kong atau Hong 
Kong Independent Commission Against Corruption (ICAC) 
berdiri pada 1974.

Tony Kwok, Deputi Komisioner dan Kepala Operasi 
ICAC 1996-2002, menuturkan ada lima faktor yang bisa 
mendorong ICAC sukses memberantas korupsi. Pertama, 
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ICAC independen dan langsung bertanggung jawab kepada 
pemimpin tertinggi di Hong Kong. Kedua, ICAC mendapat 
sokongan finansial yang kuat. Berikutnya, ICAC memiliki 
kewenangan luar biasa luas untuk menginvestigasi. Mereka 
bisa menyelidiki semua tindak pidana yang berkaitan 
dengan korupsi. Lalu yang keempat, profesionalitas.

Tak kalah pentingnya, menurut Tony, adalah faktor 
kelima yang ia sebut “tiga-mata garpu”: investigasi, 
pencegahan, dan pendidikan. Ia mengingatkan pendidikan 
merupakan kunci penting agar publik bisa ikut berpartisipasi 
melawan korupsi.

Membaca kisah sukses Singapura dan Hong Kong dan 
membandingkan dengan Indonesia seperti diingatkan pada 
paradoks keberlimpahan: banyak negara di dunia ini walau 
punya SDA berlimpah, terutama SDA tidak terbarukan, 
pertumbuhan ekonominya cenderung lambat dibandingkan 
negara-negara yang hanya sedikit atau tidak punya SDA.

Tesis kutukan sumber daya itu pertama kali dipakai 
Richard Auty pada 1993 untuk menjelaskan bagaimana 
negara-negara yang SDA-nya berlimpah tidak mampu 
memanfaatkan kekayaan itu untuk mendorong ekonominya. 
Beberapa penelitian telah memperlihatkan hubungan 
antara keberlimpahan sumber daya alam dan lambatnya 
pertumbuhan ekonomi.

Ketidaksinambungan antara kekayaan SDA dan 
pertumbuhan ekonomi dapat dilihat di negara-negara 
penghasil minyak bumi. Sejak 1965 sampai 1998, di negara-
negara industri produsen dan pengekspor minyak (OPEC), 
pertumbuhan PDB per kapita rata-rata 1,3 persen, sedangkan 
di negara-negara maju pertumbuhan per kapitanya rata-rata 
2,2 persen.
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Ada banyak faktor pendukungnya, yang bisa saja 
berbeda di setiap negara. Misalnya saja soal volatilitas 
pendapatan SDA akibat menghadapi perubahan pasar 
komoditas global, salah pengelolaan SDA oleh pemerintah, 
atau institusi yang lemah, tidak efektif, tidak stabil, atau 
praktik korupsi yang masif.

Negara-negara ini umumnya adalah negara 
berpenghasilan menengah yang gagal keluar dari 
perangkap pendapatan menengah (middle income trapped). 
Hanya sedikit negara yang kaya SDA bisa benar-benar 
memanfaatkan kekayaannya. Contohnya adalah Norwegia, 
Swedia, dan Jepang.

Norwegia adalah sebuah negara Nordik di Semenanjung 
Skandinavia bagian ujung Barat yang berbatasan dengan 
Swedia, Finlandia, dan Rusia. Luas total Norwegia, yang 
beribu kota Oslo, adalah 385,207 km persegi, dengan 
populasi 4,9 juta. Norwegia memiliki cadangan minyak 
bumi, gas alam, mineral, makanan laut, dan air segar yang 
luas. Norwegia juga penghasil minyak dan gas alam per 
kapita terbesar di luar Timur Tengah.

Pada satu kesempatan, Duta Besar Norwegia untuk 
Indonesia, Stig Traavik, membocorkan rahasia mengapa 
negaranya bisa begitu sejahtera. “Karena sebagian besar 
rakyat kami bekerja, baik pria dan wanita. Mereka memiliki 
hak yang sama,” ujar Traavik kepada Tribun Manado, 16 
April 2013.

Menurut Traavik, modal para pekerja itu adalah 
pendidikan yang bagus, termasuk yang terbaik di dunia. 
Sistem pendidikan yang baik sejak taman kanak-kanak 
menjadi pondasi awal kualitas sumber daya manusia 
Norwegia. Di balik ini ada dukungan pemerintah terhadap 
persamaan hak bagi warga negaranya untuk mendapatkan 
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pelayanan pendidikan yang baik, apa pun latar belakang 
sosial, budaya, maupun wilayahnya. Mereka yang 
menyandang difabel pun tak dikecualikan.

Kekayaan alam Norwegia yang melimpah dikelola 
dengan baik karena tingkat pendidikannya sudah baik, dan 
pada akhirnya membuat penduduk Norwegia sejahtera. 
Maka, tidak heran, Norwegia didaulat sebagai negara 
paling bahagia di dunia. Enam indikatornya: pendapatan 
per kapita, dukungan sosial, hidup yang sehat, kebebasan 
sosial, kedermawanan, dan level korupsi.

Warga yang bahagia juga menjadi indikator tingkat 
kesehatan mereka. Organisasi sosial Save the Children, 
Mother’s Index mensurvei 179 negara tentang masalah 
kesehatan dan keselamatan ibu melahirkan. Di daftar sepuluh 
negara yang menempati peringkat teratas ada Norwegia, 
Finlandia, dan Islandia. Posisi ini menggambarkan perhatian 
yang tinggi soal kesehatan anak dan ibu melahirkan, 
pendidikan, ekonomi, dan status politik negaranya.

Swedia juga punya kekayaan alam melimpah, seperti 
Norwegia. SDA utamanya kayu, tenaga air, dan bijih 
besi. Namun yang paling menonjol adalah kemajuan 
dalam pengelolaan hutannya. Negara ini setiap tahun bisa 
memproduksi kayu 85 juta hingga 90 juta m kubik--dan 
luas hutannya tidak pernah berkurang.

Kontribusi hasil kehutanan mereka mencapai 110 miliar 
euro, hampir sama dengan APBN Indonesia. Sumbangan 
sektor kehutanan sekitar 3 persen dari PDB. Swedia mampu 
menggabungkan kekayaan alam, kekuatan SDM dalam 
inovasi, dengan konsistensi dalam menegakkan peraturan. 
Dalam artikel, “Tak Mudah Ikuti Cara Swedia dan 
Finlandia, Pak Presiden!” yang dimuat Tirto, 14 Agustus 
2017, Swedia mengatur hutannya sudah sejak 1903. UU 
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mutakhirnya, disahkan pada 2008, mencakup kepentingan 
ekonomi, lingkungan, dan sosial yang seimbang.

Swedia memastikan volume persediaan terus meningkat 
dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan hanya 
menebang 75 persen dari seluruh persediaan yang ada, 
sembari terus meningkatkan jumlah bibit pohon baru. 
Untuk setiap pohon yang ditebang, Swedia menanam tiga 
bibit baru. Selain regenerasi, yang juga menjadi kunci 
adalah subsidi pengelolaan hutan.

Negara seluas 450.295 kilometer persegi itu menempati 
peringkat kedua untuk negara paling inovatif di dunia 
menurut Global Innovation Index 2012. Selama beberapa 
dekade, Swedia telah menjadi pusat inovasi yang melahirkan 
bermacam penemuan antara lain Bluetooth, packaging 
Tetra Pak, Skype, dan Spotify.

Sebagai negara berpenduduk 9,8 juta jiwa, Swedia 
sudah lama menaruh perhatian pada pendidikan dan 
penelitian. Salah satu indikatornya adalah sejak 1901 
penghargaan Nobel dari Swedia telah memberikan berbagai 
apresiasi dalam bidang fisika, kimia, medis, sastra, dan 
mempromosikan perdamaian dunia.

Berkat ketekunan dalam membangun SDM, dunia 
mengenal Swedia dari berbagai brand seperti IKEA, 
Ericsson, Volvo, Electrolux, dan Sandvik. Di dunia fashion 
ada Hennes dan Mauritz, yang mengeluarkan merek pakaian 
H&M. Dari dunia musik, kita mengenal nama kondang 
seperti ABBA, Roxette, dan Avicii.

Sama seperti Norwegia, penduduk Swedia punya tingkat 
kesehatan yang baik. Jaminan kesehatan sosial yang baik 
memungkinkan warga Swedia membayar sedikit ketika 
berobat. Hasilnya, hanya ada dua kematian bayi per 1.000 
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kelahiran dan empat kematian ibu per 100.000 kelahiran. 
Penduduk Swedia juga hidup lebih lama dari kebanyakan 
orang, dengan angka harapan hidup saat lahir kira-kira 80 
tahun.

Sedikit berbeda dengan Norwegia dan Swedia, Jepang 
adalah negara yang punya SDA tapi tidak berlimpah 
dan rawan bencana seperti gempa, tsunami dan badai. 
Keistimewaan Jepang adalah kemampuannya menggenjot 
SDM untuk mengoptimalkan SDA-nya. Dengan wilayah 
daratan yang tak luas dan sebagian besar ditutupi hutan, 
Jepang hanya punya lahan pertanian yang sempit. Tapi 
produk pertaniannya maju.

Urat nadi sistem pertanian Jepang adalah Japan 
Agriculture Cooperative (JA Cooperative). Koperasi 
pertanian ini mengumpulkan, mengangkut, dan 
mendistribusikan serta menjual produk pertanian, juga 
menyediakan sarana produksi. JA Cooperative memiliki 
berbagai fasilitas pertanian yang tersebar di seluruh Jepang 
seperti packaging center, processing center, pasar saprodi, 
direct sale market, supermarket, gudang, penggilingan 
beras, fasilitas pembuatan pupuk organik, dan lain-lain.

Sistem ini hanya bisa dilakukan jika ada dasar 
pendidikan yang baik. Komarudin Watubun dari Staging 
Point mengatakan sistem pendidikan Jepang melahirkan 
nasionalisme sangat kokoh bagi Jepang modern sejak 
abad ke-19. Restorasi Meiji pada 1868 memprakarsai 
kebijakan pintu-terbuka Jepang bagi asing dan keterlibatan 
Jepang di forum dunia. Restorasi Meiji mereformasi 
sistem pendidikan yang dirintis Kementerian Pendidikan, 
khususnya menanamkan sikap-sikap patriotik dan loyal 
kepada negara (Lincicome, 1993: 146).
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Para sarjana Jepang mempelajari industri dan agrikultur 
di Eropa dan AS. Hasilnya, teknologi inovasi Jepang 
bersaing di pasar global. Jepang mengadaptasi teknologi 
jam asal Swiss, motor asal Inggris, mobil asal Jerman 
dan AS, dan instrumen-instrumen musik dan anggur asal 
Perancis.

Di tingkat Asia, Jepang dan Singapura adalah dua 
negara yang punya tingkat kesehatan sangat baik. Ini bukti 
bagaimana keduanya memperhatikan betul pembangunan 
SDM-nya. Angka harapan hidup di Jepang mencapai 
79,9 tahun atau menjadi yang tertinggi keempat di dunia. 
Sedangkan tingkat angka kematian bayi sekitar dua orang 
per 1.000 kelahiran, atau terendah ketiga.

Di lain pihak, Singapura mencatatkan tingkat obesitas 
6,2 persen, salah satu tingkat terendah di dunia. Seorang 
anak yang lahir di sana diperkirakan memiliki harapan 
hidup hingga mendekati 80 tahun. Sistem kesehatan di 
Singapura terbilang unik, karena warga harus memiliki 
tabungan untuk biaya pengobatan yang disimpan dalam 
Rekening Medisave.

SDM unggul menjadi catatan penting untuk kita pelajari 
dari pengalaman Singapura, Hongkong, Norwegia, Swedia, 
dan Jepang. Tidak hanya memperhatikan pendidikan, tapi 
kesehatan warga negara menjadi perjuangan besar para 
pemimpin di sana untuk memajukan negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengingatkan 
agar Indonesia waspada dan tidak masuk ke dalam middle 
income trapped alias jebakan negara berpendapatan 
menengah. Situasi itu dihadapi sebuah negara karena tidak 
mampu meningkatkan perekonomiannya menuju high 
income countries. Kita berharap bisa mengelakkannya 
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dengan benar-benar bisa memanfaatkan kekayaan SDA 
untuk menciptakan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia.

Indonesia harus mampu masuk ke jajaran negara maju, 
dan lepas dari perangkap pendapatan menengah itu. Maka 
membangun SDM berkualitas bagi seluruh warga negara 
Indonesia, mencakup bidang pendidikan dan kesehatan, 
menjadi sebuah keniscayaan.
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Terbaring di ranjang sakit, kita kerap menyaksikan  
betapa berharganya kesehatan. Namun kesehatan bukan 

urusan pribadi semata, melainkan urusan segenap bangsa 
ini. Karena itulah, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono 
mengesahkan undang-undang yang mendudukkan 
kesehatan sebagai ‘hak’ warga negara pada 2009. 

Ya, kesehatan merupakan bagian dari hak asasi 
manusia. Berpegang pada prinsip ‘tidak membeda-bedakan 
kelompok, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan’, 
pemerintah bertekad meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat. Kesehatan juga penting untuk mendongkrak 
daya saing bangsa di percaturan internasional dan 
pembangunan nasional.  

Sistem Kesehatan Masyarakat
Sistem kesehatan terpadu yang berskala nasional 

dibangun sesuai standar organisasi kesehatan dunia (WHO, 
1996). Sistem itu meliputi: jaringan penyedia layanan 
kesehatan (supply side), pengguna layanan (demand side) di 
setiap wilayah, serta negara dan organisasi yang melahirkan 
sumber daya tersebut, baik manusia maupun infrastruktur 
materialnya.

BAB 4
Rakyat Sehat 

Membuat Bangsa Kuat
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Sebenarnya,  jauh sebelum  pemerintah  SBY  
mengesahkan UU Kesehatan pada 2004, Departemen 
Kesehatan telah menyusun dokumen Sistem Kesehatan 
Nasional (SKN) di Indonesia pada 1982. SKN ‘wajib 
hukumnya’ bagi Indonesia demi memadukan segenap potensi 
dan ikhtiar bangsa Indonesia untuk saling mendukung, 
menutupi kelemahan agar terjamin derajat kesehatan yang 
setinggi-tingginya. Semua ini untuk meningkatkan status 
kesehatan masyarakat.  

Seperti diketahui, menurunnya angka kematian ibu, 
angka kematian bayi, angka kejadian penyakit dan lain-
lainnya merupakan indikator atau tanda dari peningkatan 
status kesehatan masyarakat. Diharapkan masyarakat puas 
dengan pelayanan kesehatan yang diterimanya. Termasuk 
pemberian proteksi dalam bentuk jaminan pembiayaan 
kesehatan yang diperlukan. 

Kesehatan Ibu
Merasa tanda-tanda kelahiran anak yang dikandungnya 
segera tiba, Aljannah, 25 tahun, segera diantar suaminya 
Zainuri, 28 tahun, ke rumah Bidan SF yang ada di Desa 
Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten 
Sampang.

Aljannah yang pukul 21.00 malam itu sudah tidak bisa 
menahan kontraksi diantar suaminya dengan mengendarai 
motor. Namun sesampainya di depan rumah Bidan SF, 
Aljannah tidak segera mendapatkan bantuan. Sekitar satu 
jam menunggu, Bidan SF tak juga melayani.

 Akhirnya suami si bidan yang keluar menemui, namun 
mengatakan bahwa istrinya tidak bisa melayani dengan 
alasan sedang sakit. “Tidak lama kemudian anak sang bidan 
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menyusul keluar dan memberikan pernyataan berbeda 
dengan ayahnya, bahwa si ibu tidak bisa melayani karena 
tidak ada asisten,” Zainuri berkisah.

Karena sudah tidak tahan, akhirnya sekitar pukul 
23.00 WIB, Aljannah terpaksa melahirkan secara 
mandiri di depan rumah bidan itu, bahkan menjadi 
tontonan warga sekitar. Tak berselang lama setelah 
sang bayi lahir, Bidan SF dengan pakaian APD lengkap 
akhirnya keluar dan berusaha memberikan bantuan.  
“Kami langsung diarahkan masuk ke dalam rumah, kemudian 
anak dan istri saya dibersihkan. Setelah dibersihkan, anak 
saya diletakkan di inkubator selama kurang lebih lima belas 
menit,” ujar Zainuri. 

Usai membersihkan anaknya itu, setengah jam 
kemudian Zainuri beserta istri dan bayinya segera diminta 
untuk pulang. Tak lupa sebelum pulang, mereka diminta 
untuk membayar Rp 800.000 untuk biaya persalinan. 
Namun permasalahan Aljannah dan suaminya tidak berakhir 
malam itu. “Keesokan harinya istri saya mengalami 
pendarahan besar dengan wajah pucat, jadi saya memanggil 
bidan lain. Kalau meminta pertolongan ke bidan yang sama, 
saya takut berulang hal serupa,” Zainuri menceritakan 
kepiluan yang menimpanya. Kisah seperti dialami Aljannah 
dan Zainuri seperti tak pernah habis. 

Sosok ibu senantiasa diandalkan untuk menopang 
segenap kehidupan keluarga, penyelenggaraan tugas-
tugas rumah tangga, serta pemenuhan  kebutuhan anak dan 
suami. Tapi ironisnya kesehatannya acap terabaikan. Ketika 
tugas rumah tangga sudah menggunung, ibu kerap lupa 
memperhatikan kesehatannya sendiri. 

Karena itu, Presiden Jokowi memberi perhatian khusus 
pada kesehatan ibu hamil, bayi, balita dan anak usia sekolah.  
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Tidak dapat disangkal, peran seorang ibu teramat besar 
dalam mencetak generasi penerus bangsa. Jika seorang ibu 
hamil mengalami kekurangan nutrisi, akan lahirlah bayi 
dengan berat badan rendah (BBLR). Pertumbuhan sang 
bayi kemudian bisa dibilang gagal; tubuh maupun otaknya 
tidak berkembang baik karena kekurangan gizi dalam waktu 
yang lama -- dalam bahasa sekarang lebih dikenal dengan 
istilah stunting. 

Sumber: Tempo.co
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Bayi yang malang itu pun bisa mengalami suatu kondisi 
yang dinamakan wasting. Ini merupakan istilah lain untuk 
bayi dengan berat badan yang sangat kurang dan kondisi gizi 
yang genting. Banyak penelitian yang sudah membuktikan 
rangkaian kondisi  yang kian memburuk seperti itu. 

Perjuangan hidup-mati seorang ibu terjadi ketika 
ia menjalani proses pesalinan. Dalam pertarungan 
mempertahankan dua kehidupan –sang bayi dan ibunya—
itulah dibutuhkan tenaga kesehatan yang memadai. 
Ketersediaan tenaga kesehatan ini amat sentral dalam 
menekan angka kematian selama pesalinan.  

Sarana lain untuk menekan kekurangan gizi anak, 
stunting atau pun wasting pada anak adalah Program 
Keluarga Berencana.  Dengan kontrasepsi, ibu atau ayah 
dapat merencanakan kehamilan sampai waktu yang 
diinginkan. 

Saat ini, 54,55 persen dari penduduk Indonesia 
merupakan pengguna alat KB modern.  Prosentase tertinggi 
pengguna alat KB ini terdapat di provinsi Kalimantan 
Selatan yaitu 67, 09 persen. Sedangkan yang terendah di 
provinsi Papua yaitu 16,46 persen. 

Segala daya dikerahkan untuk memenuhi ‘hak’ warga 
Indonesia untuk sehat, termasuk dengan menyediakan 
jaminan kesehatan nasional (JKN) --yang pengaturannya 
ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada 2018. Inilah 
bentuk perlindungan agar peserta JKN dapat memetik 
manfaat untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang 
diperlukan. Inilah bentuk proteksi yang sangat dibutuhkan, 
manakala ongkos kesehatan tiba-tiba membumbung tak 
terjangkau. 
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Sekitar 69, 24 persen peserta JKN berasal dari kelompok 
perempuan pernah kawin (PPK) usia muda (15 – 49 tahun).  
Sayangnya ada wilayah seperti provinsi Sumatera Selatan, 
Papua, Kalimantan Barat, Jambi, Maluku Utara, dan Riau 
yang tingkat kepesertaan JKN untuk PPK ini masih di 
bawah 50 persen. 

Tingginya Angka Kematian Ibu 
Diakui atau tidak, tinggi rendahnya tingkat kematian atau 
mortalitas di suatu wilayah senantiasa berkaitan dengan 
tingkat kesehatan masyarakatnya. Dua hal itu berbanding 
terbalik: jika tingkat kematian tinggi maka bisa dikatakan 
tingkat kesehatan masyarakat tersebut rendah. Jika tingkat 
kematiannya rendah,  tingkat kesehatannya pun tinggi.  

Di Indonesia kini, tercatat 38 kematian ibu setiap 
harinya. Kematian ini disebabkan oleh komplikasi saat 
kehamilan dan persalinan. Sebetulnya komplikasi itu bisa 
dicegah, dengan begitu dari hamil sampai melahirkan 
kesehatan si ibu dapat dipertahankan dengan baik. Banyak 
faktor yang menyebabkan kematian seorang ibu hamil dan 
melahirkan. Pendarahan parah akibat infeksi pasca bersalin; 
pre-eklampsia atau tekanan darah tinggi saat kehamilan; 
tidak lekas ditangani bidan, dan banyak lagi faktor yang 
memperlihatkan kelalaian kita yang suka meremehkan 
kondisi ibu hamil dan melahirkan.  

Sesungguhnya setiap kehamilan mengandung resiko. 
Sebab komplikasi sebagai penyebab kematian ibu hamil dan 
melahirkan tidak bisa diprediksi. Akibatnya Indonesia pun 
menempati angka tertinggi di negara Asean dalam kasus 
angka kematian ibu. Kendati pemerintah telah berusaha 
menekan angka kematian ini, hingga tahun 2019 tingkat 
kematian di negeri ini masih tergolong tinggi, yaitu 305 per 
1.000  kelahiran hidup. 
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Tingkat Kematian Bayi
Kematian bayi juga menunjukkan tingkat kesehatan 
masyarakat masih rendah. Dan ini bisa terjadi karena sang 
ibu jarang atau bahkan tidak memeriksakan kehamilannya 
pada tenaga kesehatan -- atau boleh jadi dia memeriksakan 
kehamilannya pada tenaga kesehatan, tetapi mengabaikan 
anjuran bidan dan dokter.  Akibatnya bayi lahir dengan berat 
badan rendah dan rentan penyakit.  Inilah yang menjadi 
sebab kematian si buah hati. Jarak kelahiran yang terlalu 
sempit, tidak menjaga kebersihan sehingga makanan yang 
dikonsumsi pun tidak higienis, bisa juga menyebabkan 
kematian bayi. 

Kematian bayi adalah kematian anak yang umurnya 
kurang dari 1 (satu) tahun. Sedangkan tingkat kematian bayi 
adalah jumlah kematian anak yang berumur di bawah satu 
tahun pada setiap 1.000 kelahiran. Kematian bayi tak semata 
disebabkan oleh kesalahan ibu.  Kondisi kesejahteraan 
sosial, sosial budaya, dan pendidikan juga turut andil dalam 
menaikkan tingkat kematian bayi.  Selain itu, pelayanan 
kesehatan, jarak tempuh untuk menuju fasilitas kesehatan, 
dan usia ibu juga ikut berperan. Usia ibu yang terlalu muda 
maupun terlalu tua, sama-sama beresiko.  

Ada kenyataan memilukan terkait permasalahan 
kematian bayi. Setiap hari di dunia ini ada kurang lebih 
7000 bayi baru lahir yang meninggal.  Tiga perempat dari 
kematian bayi baru lahir (neonatal) terjadi pada minggu 
pertama, dan 40% meninggal dalam 24 jam pertama dalam 
hidupnya. 

Asfiksia (kesulitan bernafas) saat kelahiran, pneumonia 
(radang paru), komplikasi kelahiran infeksi neonatal, diare, 
malaria, campak dan malnutrisi adalah penyebab utama 
kematian bayi ini. Kondisi seperti cacat bawaan lahir, lahir 
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prematur dan berat badan rendah, komplikasi kehamilan, 
sindrom kematian bayi mendadak (SIDS) dan kecelakaan-
kecelakaan lainnya ikut mendukung kenyataan pahit itu.

Di samping itu ada beberapa ‘faktor luar’ yang dianggap 
punya andil pada kematian bayi yaitu tingkat pendidikan ibu, 
kondisi lingkungan, infrastruktur, dan pengobatan. Untuk 
mengurangi kematian bayi ada beberapa hal sederhana yang 
bisa dilakukan, antara lain dengan menyediakan sanitasi, 
akses air minum bersih, imunisasi melawan penyakit 
infeksi, dan langkah-langkah kesehatan publik lainnya.

Pemerintah wajib memperhatikan persoalan ini karena 
angka kematian bayi merupakan cerminan kondisi kesehatan 
suatu masyarakat. Seperti diketahui, bayi yang baru lahir 
sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang 
tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status 
sosial orang tua si bayi. 

Kerja keras pemerintah untuk menurunkan tingkat 
kematian ibu dan bayi perlahan membuahkan hasil. Dengan 
meningkatnya ketersediaan fasilitas kesehatan di berbagai 
daerah di Indonesia dan meluasnya cakupan imunisasi pada 
bayi, jumlah kasus penyakit-penyakit infeksi pun menurun 
dan angka kematian bayi berkurang. 

Saat ini, angka kematian bayi di Indonesia boleh dibilang 
menurun. Jika angka kematian bayi pada 2018 mencapai 
21,86  dan 22,62 pada 2017, berdasarkan data Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2019 angka tersebut berkisar 
pada 21,12. 

Ancaman Stunting
Sekelompok anak kecil sore itu tengah asyik bermain di 
daerah perkampungan kawasan Sumur Batu, Kemayoran, 
Jakarta Pusat. Ibu mereka mengawasi dari jauh sambil 
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duduk bercengkerama. Seperti anak-anak pada umumnya, 
mereka berlarian tak kenal lelah dengan riang gembira dan 
tertawa-tawa. 

Namun, di antara anak-anak terlihat satu sosok anak 
yang berbeda. Anak usia 2 tahun 10 bulan bernama Radit itu 
lebih pendek dan kurus dibanding teman-teman seusianya. 
Radit merupakan anak kedua dari pasangan Siti Nurhayati, 
29 tahun dan Diki Bustomi, 34 tahun. Dia memiliki seorang 
kakak dan adik laki-laki. Terpaut enam tahun dengan kakak, 
dan 1,5 tahun dengan sang adik.

Siti menyadari kelainan kondisi fisik anaknya tersebut. 
Ia berkisah, saat lahir berat badan Radit hanya 1,7 kilogram. 
Jauh dari bayi lain yang normal dimana biasanya lahir 
dengan berat badan rata-rata 2,5 kilogram. 

Siti bekerja sebagai buruh cuci untuk membantu 
suaminya mencari uang tambahan. Dalam mengurus Radit, 
ia berbagi tugas dengan ibu mertua. Apalagi saat itu Siti 
juga tengah mengandung anak ketiga. 

Meski keteteran dalam menjalani segala aktivitas 
sehari-hari, Siti tergolong ibu yang rajin dan tak pernah 
absen membawa anak-anaknya ke Posyandu. Kebetulan 
jarak Posyandu ke rumahnya hanya 500 meter saja.

Dari informasi di di Posyandu itu Siti menyadari 
kelainan yang menimpa Radit. Berat badan Radit hanya 8,9 
kilogram. Padahal anak seusianya memiliki berat badan 9,7 
sampai 15,3 kilogram. 

Atas saran petugas Posyandu, Siti membawa Radit dan 
mengkonsultasikan kondisinya dengan dokter spesialis 
anak. “Kata dokter anak saya harus banyak makan makanan 
sehat dan bergizi,” ujar Siti seperti dikutip merdeka.com. 
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Namun penjelasan itu tidak cukup membuatnya mengerti 
kenapa berat badan anaknya susah naik.

Siti merasa sudah memberikan makanan cukup untuk 
Radit. Termasuk memberikan asupan susu formula yang 
dibeli seharga Rp 300 ribu per-kaleng. Mereka kurang bisa 
mengerti bahwa kondisi stunting yang dialami Radit sudah 
terjadi sejak dalam kandungan.

Hingga kini stunting atau kerdil masih membayangi 
dunia kesehatan ibu dan anak. Asupan makanan yang tidak 
memenuhi syarat kebutuhan gizi membuat pertumbuhan 
fisik mau pun otak anak terhambat. Akibatnya perawakan 
anak pendek, tidak normal, dan lambat dalam berpikir. 
Gejala stunting mulai terlihat lebih jelas manakala seorang 
anak menginjak usia dua tahun.  

Saat ini Indonesia  tergolong  negara dengan 
angka stunting terparah di Asia Tenggara.  Jika WHO 
membubuhkan status kronis pada  negara dengan prevalensi 
di atas  20 persen, angka prevalensi stunting Indonesia 
sudah menembus 27,5 persen pada 2016. Sedihnya tingkat 
prevalensi ini makin parah pada 2017 yakni 29,6 persen. 

Potensi sakit dan kematian pada anak penderita stunting 
cukup tinggi, terutama bila diperparah dengan meroketnya 
biaya kesehatan. Selain pertumbuhan fisiknya tidak 
optimal, perkembangan kognitif, motorik dan verbal anak 
pun terhambat.  Belum lagi dampak jangka panjangnya 
di mana risiko obesitas dan penyakit seperti hipertensi, 
gangguan jantung, diabetes, kanker dan resiko penyakit-
penyakit tidak menular lainnya meningkat. Sungguh, suatu 
kenyataan yang mengenaskan. 

Kondisi kekurangan gizi bisa dihindari dengan 
memeriksakan kehamilan secara teratur, menghindari 
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asap rokok dan memenuhi nutrisi yang baik selama masa 
kehamilan. Selain itu secara berkala rutin memeriksakan 
diri ke pusat layanan kesehatan dan dokter untuk memantau 
perkembangan janin, memberikan ASI eksklusif sampai 
anak berusia 6 bulan dan memberikan MPASI sesuai 
dengan kebutuhan bayi. Dengan begitu anak bisa tumbuh 
dan berkembang secara normal.

Gizi Buruk
Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat DR  Kirana 

Pritasari, MQIH, mengungkapkan bahwa gizi buruk 
adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan 
gizi menahun (Wiku Adisasmito, 2005). Status gizi buruk 
didasarkan pada indeks berat badan menurut umur (BB/U) 
yang merupakan padanan istilah underweight (gizi kurang) 
dan severely underweight (gizi buruk). Balita disebut 
menderita gizi buruk bila indeks berat badan menurut umur 
(BB/U) kurang dari -3 SD (Kemenkes, 2011). 

Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya gizi 
buruk. Sebagian besar berhubungan dengan pola makan 
yang buruk, infeksi berat yang berulang terutama terjadi 
pada populasi kurang mampu, dan penyakit infeksi yang 
terkait erat dengan standar umum hidup. Penyebab lain 
adalah diet yang tidak memadai, kondisi lingkungan, 
kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti 
makanan, perumahan dan perawatan kesehatan (WHO, 
2012).

Selain itu, masih ada lagi beberapa faktor lain yang 
juga mempengaruhi terjadinya gizi buruk. Status sosial 
ekonomi, faktor ketidaktahuan ibu tentang pemberian gizi 
yang baik untuk anak --yang kemudian diikuti dengan berat 
badan lahir rendah (Kusriadi, 2010). 
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Dalam perkembangannya, Kemenkes RI menambahkan 
tanda-tanda klinis marasmus, kwashiorkor dan marasmus-
kwashiorkor sebagai gejala yang menyertai dan  boleh 
jadi menggantikan sebagian gejala gizi buruk yang lain. 
Marasmus adalah keadaan gizi buruk yang ditandai 
dengan penampilan fisik  sangat kurus, iga gambang, perut 
cekung, kulit wajah keriput seperti orang tua, kulit secara 
keseluruhan juga keriput, cengeng dan atau rewel. Tanda 
lain adalah jaringan lemak subkutis sedikit bahkan sampai 
tidak ada (pada daerah pantat seperti memakai celana 
longgar  “baggy pants” atau kedodoran), sering disertai 
penyakit infeksi kronis dan diare. 

Sedangkan Kwashiorkor ditandai dengan edema di 
seluruh tubuh, terutama punggung kaki, wajah membulat 
(moon face) dan sembab, pandangan mata sayu, rambut 
tipis kemerahan seperti rambut jagung, mudah dicabut 
tanpa rasa sakit dan mudah rontok. Tanda lain adalah 
terjadi perubahan status mental, apatis dan rewel, adanya 
pembesaran hati, otot mengecil (hipertrofi), lebih nyata 
diperiksa pada posisi berdiri dan duduk. Selain itu ada 
kelainan kulit berupa berupa bercak merah muda yang 
meluas dan berubah warna menjadi coklat kehitaman 
dan terkelupas (crazy pavement dermatosis), dan sering 
disertai penyakit infeksi akut, anemia dan diare. Sedangkan 
Marasmus-Kwashiorkor adalah keadaan gizi buruk dengan 
tanda-tanda gabungan dari keduanya. 

 

Makanan Pencegah Stunting
Stunting bisa dicegah dengan memberikan makanan 

berprotein hewani seperti daging, susu, telur dan ikan kepada 
anak sehingga diharapkan pertumbuhan si kecil terjaga. 
Ikan mengandung banyak protein yang dapat meningkatkan 
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kecerdasan otak anak. Anak yang mengkonsumsi dua 
jenis --atau lebih-- makanan  hewani setiap harinya, bisa 
dikatakan  terbebas dari ancaman gizi buruk. 

Protein hewani tersimpan dalam diri ibu yang sedang 
menyusui bayi (ASI). Ketersediaan dan keberadaan ASI 
eksklusif itu sangatlah  penting. Para ahli merekomendasikan  
agar anak diberi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama 
dalam kehidupannya.  

Strategi Nasional Zero Stunting
Kegiatan penguatan (promotif) dan pencegahan 

(preventif) harus menjadi arus utama program kesehatan 
nasional karena dianggap memiliki kemungkinan 
keberhasilan tertinggi dalam pembangunan kesehatan 
di indonesia. Kedua layanan tersebut, menurut Menteri 
Kesehatan Terawan Agus Putranto, bisa tidak terlaksana 
jika kita dininabobokan oleh kegiatan pengobatan (kuratif) 
serta iming-iming uang yang bisa membuat kita lepas  dari 
keutamaan kesehatan.

Pemerintah daerah harus menggiatkan aktivitas 
puskesmas-puskesmas agar melakukan kegiatan penguatan 
(promotif) dan pencegahan (preventif) dalam mengatasi 
masalah Stunting, kematian ibu, dan kematian bayi. 
Pemerintah sendiri sudah menegaskan, ongkos pengobatan 
(kuratif) dan rehabilitatif stunting akan ditanggung oleh 
JKN. Namun untuk upaya-upaya penguatan (promotif) dan 
pencegahan (preventif) guna mengatasi stunting, dananya 
akan diambil dari APBN atau APBD di luar JKN.

Pemerintah telah menetapkan program percepatan 
pencegahan Stunting secara terpadu. Program itu 
melibatkan campur tangan Menteri Kesehatan (intervensi 
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spesifik) dan menteri-menteri lainnya (intervensi sensitif). 
Jika intervensi spesifik merupakan tanggung jawab 
Kementerian Kesehatan, intervensi sensitif membutuhkan 
partisipasi yang lebih luas. 

Intervensi itu berkaitan dengan ketersediaan sumber 
pangan, ketersediaan air bersih dan sanitasi, pemberdayaan 
masyarakat, peningkatan pengasuhan di tingkat keluarga 
dan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 
tidak mampu. Itu sebabnya intervensi sensitif menjadi 
tanggung jawab sejumlah  kementerian  dan  lembaga lain.

“Kolaborasi ini dirasakan sangat berperan penting 
mengingat intervensi spesifik yang menjadi tanggung jawab 
Kementerian Kesehatan hanya berkontribusi sebesar 30% 
dalam penanganan stunting, sedangkan 70% merupakan 
kontribusi dari multisektoral dalam bentuk intervensi 
sensitif,” ujar Menteri Kesehatan Terawan.

Terkait dengan kegiatan penguatan (promotif) dan 
pencegahan (preventif) yang telah dilakukan saat ini, 
Kominfo sebagai koordinator kampanye nasional, harus 
terus melakukan penetrasi edukasi di wilayah prioritas 
dengan tingkat prevalensi 30% melalui berbagai kanal. 
Misalnya forum sosialisasi berbasis tatap muka, kampanye 
radio, kampanye digital, media relations dan outdoor 
advertising.

Tim Kominfo diturunkan langsung ke daerah dengan 
tingkat prevalensi stunting lebih besar dari 30 persen. Tim 
ini melakukan edukasi secara tatap muka dan menciptakan 
agen-agen yang membantu menjelaskan stunting dan hal-
hal yang terkait dengannya pada masyarakat. Kominfo 
juga telah meluncurkan berbagai  inovasi untuk menyasar 
kelompok (segmen) khusus. Misalnya untuk kalangan 
millenial,terutama target remaja putri dan ibu muda, mereka 
membuat Gerakan Generasi Bersih dan Sehat (GENBEST). 
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Pemberian Makanan Tambahan
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada balita 
berbentuk kudapan yang aman dan bermutu. Hal ini 
dilakukan dengan memperhatikan aspek mutu dan 
keamanan pangan, serta kandungan gizi yang sesuai 
dengan kebutuhan balita. PMT dilaksanakan berdasarkan 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia 
Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Upaya  yang dilakukan 
untuk menurunkan prevalensi stunting pada balita 
dengan menyelenggarakan program Pemberian Makanan 
Tambahan (PMT). Harapannya, PMT menurunkan angka 
kejadian stunting pada balita.

Ada Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan, 
ada pula Pemberian Makanan Tambahan (PMT) 
penyuluhan. Meskipun berbeda, keduanya memiliki tujuan 
sama: memenuhi kebutuhan zat gizi yang dibutuhkan oleh 
balita.

Pelaksanaan PMT penyuluhan dimaksudkan untuk 
memenuhi kebutuhan gizi balita sekaligus sebagai 
pembelajaran bagi ibu sang balita. Sedangkan PMT 
pemulihan diberikan dalam bentuk makanan atau bahan 
makanan lokal dan hanya dikonsumsi oleh balita gizi buruk 
dan sebagai tambahan makanan sehari-hari. Jadi  bukan 
sebagai pengganti makanan utama.

Jenis makanan tambahan pemulihan diutamakan yang  
berbasis bahan makanan lokal. Namun, jika bahan lokal 
terbatas, dapat digunakan makanan pabrikan yang tersedia 
di wilayah setempat dengan memperhatikan kemasan, label 
dan masa kadaluarsa untuk keamanan pangan. 
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PMT pemulihan merupakan  makanan pendamping ASI 
dalam bentuk biskuit yang mengandung 10 vitamin dan 
7 mineral. Biskuit hanya untuk anak usia 12 – 24 bulan, 
dengan nilai gizi: energi total 180 kkal, lemak 6 gram, 
protein 3 gram. Jumlah persajian mengandung 29 gram 
karbohidrat total, 2 gram serat pangan, 8 gram gula dan 120 
mg natrium.

Dari sisi kandungan gizi, makanan tambahan pemulihan 
juga diutamakan berupa sumber protein hewani dan nabati 
serta sumber vitamin dan mineral, terutama yang berasal 
dari sayur dan buah. PMT pemulihan ini diberikan sekali 
dalam satu hari selama 90 hari berturut-turut atau 3 bulan.

Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu

PMT pemulihan berbasis bahan makanan lokal ada dua 
jenis yaitu berupa Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-
ASI) untuk bayi dan anak usia 6 – 23 bulan) dan makanan 
tambahan untuk pemulihan anak balita 24-59 bulan dalam 
bentuk makanan keluarga.

Sumber Kompasiana.com
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Adapun PMT Penyuluhan adalah makanan tambahan 
yang diberikan kepada balita yang disediakan oleh kader 
Posyandu. PMT Penyuluhan berfungsi “mencerahkan” 
orang tua balita tentang makanan kudapan (snack) yang 
baik diberikan untuk buah hatinya. Sebagai sarana untuk 
membantu mencukupi kebutuhan gizi balita dan sebagai 
sarana untuk menggerakkan peran serta masyarakat dalam 
mendukung kesinambungan penyelenggaraan posyandu. 

Stunting di Tengah Pandemi Covid-19
Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang 

luar biasa di bidang kesehatan masyarakat. Korban 
wafat maupun yang dinyatakan positif terpapar terus 
meningkat secara  fantastis. Meski angka kesembuhan 
juga terus bertambah. Rumah sakit hampir penuh dengan 
pasien Covid-19. Tempat pemakaman korban Covid-19 
sudah penuh sehingga pemerintah perlu membuka lahan 
pemakaman baru.  

Di tengah situasi pandemi, pemerintah pantang 
menyerah untuk tetap menjalankan program percepatan 
penurunan angka stunting. Termasuk menyediakan akses 
pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan Balita di Puskesmas 
dan Posyandu. Dinas kesehatan pun digencarkan untuk 
melakukan sosialisasi pada ibu hamil. Sehingga akan 
muncul kesadaran pada banyak keluarga di Indonesia yang 
melakukan pencegahan stunting. 

Semua unsur di masyarakat pun dilibatkan. Tokoh 
agama, ibu-ibu penggiat PKK, tokoh masyarakat, pengurus 
RT dan RW serta relawan, semua bahu-membahu hingga 
pada akhirnya menjadi sebuah gerakan bersama di 
masyarakat.  

Indonesia Menoedjoe 2045240 Indonesia Menoedjoe 2045 241



Indonesia Menoejoe 2045280

Pada 2013 angka stunting di Indonesia mencapai 23 
persen. Namun pada 2019 mengalami kenaikan menjadi 
27,6 persen. Presiden Jokowi menargetkan penurunan 
angka stunting hingga 14 persen pada tahun 2024.

Di tengah kerepotan menghadapi pandemi Covid-19, 
pemerintahan Desa Bukit Asri, Kecamatan Kapontori, 
Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, tetap fokus dalam 
bekerja mencegah stunting di wilayahnya. Dana khusus 
senilai Rp.1 juta/bulan untuk dua kali pemberian makanan 
tambahan bagi anak balita dianggarkan oleh pemerintah 
desa itu. Edukasi dan sosialisasi menghadapi stunting 
dilakukan dari sebuah Posyandu sederhana di tingkat RW. 
Ibu-ibu rumah tangga biasa menjadi penggeraknya. 

Di posyandu itu kita bisa mengetahui bagaimana status 
gizi seorang bayi. Berdasarkan umur dan tinggi badan bayi, 
akan  terdeteksi apakah dia stunting atau tidak. Jika bayi 
mengalami masalah stunting, maka kader akan melaporkan 
ke bidan desa yang kemudian merujuk kepada puskesmas 
agar segera mendapat penanganan.  

Melalui Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) seperti itu 
kampanye optimal bisa dimulai. Mulai dari menimbang 
anak, hingga kampanye gizi dan kesehatan bayi. Harus 
disadari, pertumbuhan otak anak itu dimulai sejak sang 
bayi masih berupa janin di kandungan, hingga dia berumur 
2 tahun. Inilah periode emas. Di masa-masa inilah 
perkembangan otak anak akan mencapai 80 persennya. Jika 
masalah stunting ini bisa diatasi, kesehatan dan kecerdasan 
anak-anak akan menjadi lebih baik 

.  
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Penyakit Tidak Menular 
Berdasar sifat penularannya, penyakit bisa dibagi 

menjadi penyakit menular dan tidak menular. Pengetahuan 
mengenai hal ini penting untuk diketahui karena seringkali 
memicu terjadinya persepsi yang salah. Ada penyakit tidak 
menular yang penderitanya malah dijauhi, sebaliknya ada 
pula penyakit menular yang penderitanya malah bebas 
berinteraksi dengan orang lain.  

Penyakit menular sangat ditentukan oleh interaksi 
antara agen penyakit (mikroorganisme hidup), manusia 
dan lingkungan. Sedangkan penyakit tidak menular bisa 
menyerang kita karena adanya  interaksi antara agen 
penyakit (tidak hidup), manusia dan lingkungan.

Penyakit tidak menular (PTM) banyak disebabkan oleh 
perilaku dan gaya hidup. Tidak ditularkan dari orang ke 
orang, tapi menimbulkan sakit yang makin lama makin 
kronis atau degeneratif. Contohnya adalah gangguan 
jantung, stroke, diabetes mellitus, kanker, penyakit 
paru obstruktif kronik, cedera dan gangguan indera dan 
fungsional. 

Kurangnya aktivitas fisik, mengakibatkan tumpukan 
lemak, dan badan tidak bugar. Semua diperparah dengan 
kebiasaan merokok, meminum minuman keras, kurangnya 
konsumsi buah dan sayuran. Semua ini berdampak terhadap 
kesehatan hati, ginjal, otak, melahirkan obesitas, stroke, 
diabetes, penyakit jantung, hipertensi, kanker payudara, 
kanker leher rahim, asma, PPOK (Penyakit Paru Obstruktif 
Kronik) dan lain-lain.

Untuk mencegahnya, kebiasaan buruk harus dikurangi. 
Batasi konsumsi gula, garam dan lemak berlebihan. 
Sebaliknya konsumsi buah dan sayur, rajin melakukan 
aktivitas fisik serta cek kesehatan secara teratur. 
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Penyakit Menular
Dunia modern yang penuh kemajuan, sekonyong-konyong 
dilumpuhkan oleh renik super bernama virus corona alias 
Covid-19. Kematian mengintip di mana-mana. Manusia 
dibuat tak berdaya. Sesungguhnya virus corona sangat lemah 
dan tak bisa berpindah kemana-mana kecuali ada seseorang 
atau sesuatu yang menjadi alat atau media perantara bakteri, 
jamur atau virus ini. Adakalanya infeksi yang ditimbulkan 
dan penyebarannya mengakibatkan banyak kematian atau 
kerusakan organ dalam tubuh. Bisa juga tak menimbulkan 
kematian tapi membawa kerugian ekonomi dan kesehatan. 

Sebelum ini ada sejumlah penyakit yang disebabkan 
penularan langsung seperti difteri, pertusis, tetanus, polio, 
campak, typhoid, kolera, rubella, yellow fever, meningitis, 
tuberkulosis, dan hepatitis. Ada pula penyakit akibat 
pneumokokus, penyakit akibat rotavirus, penyakit akibat 
Human Papilloma Virus (HPV), penyakit virus ebola, 
MERS-CoV, Infeksi Saluran Pencernaan, Infeksi Menular 
Seksual, Infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV), 
Infeksi Saluran Pernafasan, kusta, dan frambusia.

Ada juga penyakit yang penularannya lewat vektor 
atau binatang seperti: malaria, Demam Berdarah (DBD), 
chikungunya, filariasis dan kecacingan, schistosomiasis, 
japanese encephalitis, rabies, antraks, pes, toxoplasma; dan 
lain-lain.

Peran pemerintah dalam upaya pencegahan, 
pengendalian, dan pemberantasan sangat diperlukan.  Antara 
lain dengan melakukan promosi kesehatan, surveilans 
kesehatan, pengendalian faktor risiko, penemuan kasus, 
penanganan kasus, pemberian kekebalan (imunisasi), dan 
pemberian obat pencegahan secara massal.
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Tentu saja pemerintah tak bisa mengatasi penyakit 
menular ini sendirian. Diperlukan peran serta dan kesadaran 
diri masyarakat dalam melakukan langkah-langkah 
pencegahan. 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) mutlak harus 
dilakukan oleh masyarakat. Minimal masyarakat mau 
melakukan kebiasaan cuci tangan pakai sabun (CTPS), 
pemberantasan jentik nyamuk, menggunakan air bersih 
untuk keperluan rumah tangga, mengkonsumsi makanan 
bergizi seimbang, melakukan aktivitas fisik setiap hari, 
menggunakan jamban sehat, menjaga dan memperhatikan 
kesehatan reproduksi dan mengupayakan kondisi 
lingkungan yang sehat.

“10 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Rumah Tangga”

Sumber: dinkes.madiunkota
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Pandemi Covid-19 yang ganas juga memberikan 
pelajaran dan melahirkan kebiasaan baru. Konsep 
mengurangi kontak menjadi salah satu cara  pencegahan 
penyebaran penyakit ini lantas dimodifikasi ke dalam 
konsep baru yang disebut “new normal”.  Konsep yang 
menuntut kedisiplinan mengenakan masker, menjaga jarak, 
tak mengunjungi kerumunan atau tempat yang sedang 
terjangkit wabah.

Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa prioritas 
utama ke depan adalah pembangunan sumber daya manusia 
yang terkonsolidasi dengan baik. Semua itu didukung 
anggaran yang tepat sasaran sehingga terjadi peningkatan 
produktivitas tenaga kerja melalui peta jalan yang jelas, 
terukur, dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Hal 
itu berarti pembangunan manusia di dalam sebuah bangsa 
tidak hanya dilihat dari capaian fisik saja tetapi juga dari 
sudut manusianya.

Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terlihat 
bahwa pembangunan sektor kesehatan merupakan salah 
satu unsur penting yang mutlak harus diperhatikan 
dalam pembangunan manusia seutuhnya. Bappenas telah 
menyusun arah kebijakan pembangunan manusia yang 
menekankan  peningkatan pelayanan kesehatan menuju 
cakupan kesehatan semesta. Dengan fokus pada penguatan 
pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan 
peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh 
inovasi dan pemanfaatan teknologi. 

Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Penanggulangan penyakit menular (PM) bisa dijabarkan 
sebagai upaya kesehatan yang mengutamakan aspek 
penguatan (promotif) dan pencegahan (preventif). 
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keduanya ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan 
angka sakit, cacat, kematian, membatasi penularan, serta 
penyebaran penyakit agar tidak meluas.

Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan 
dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti: promosi 
kesehatan, pengamatan (surveilans) kesehatan, 
pengendalian faktor risiko, penemuan kasus, penanganan 
kasus, pemberian kekebalan (imunisasi), dan pemberian 
obat pencegahan secara massal.

Pengendalian faktor risiko yang ditujukan untuk 
memutus rantai penularan bisa dilakukan dengan cara: 
perbaikan kualitas media lingkungan, pengendalian vektor 
dan binatang pembawa penyakit, dan rekayasa lingkungan. 
Sedangkan kegiatan pemberian vaksin dimaksudkan untuk 
mencegah dan menangkal terjadinya penyakit tertentu. 
Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kekebalan 
seseorang terhadap suatu antigen, sehingga jika terpapar 
oleh antigen yang sama tidak terjadi infeksi. Dalam istilah 
masyarakat umum adalah kebal terhadap penyakit.

Di antara upaya-upaya yang disebutkan di atas, 
pencegahan dengan vaksin relatif lebih baik. Sayangnya, 
proses yang diperlukan dalam pembuatan sebuah vaksin 
yang biasanya dilakukan sejak munculnya penularan atau 
infeksi penyakit tersebut memakan waktu cukup lama. Ia 
membutuhkan proses perjalanan yang panjang dengan 
berbagai tahapan penting yang harus dilewati. 

Pembuatan vaksin tersebut, selain memakan waktu 
yang lama dan memerlukan biaya tinggi. Prosesnya dimulai 
dengan identifikasi virus atau mikroorganisme, pembuatan, 
percobaan pada hewan, percobaan atau uji klinis pada 
manusia, sampai dinyatakan aman untuk digunakan sebagai 
vaksin.
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Selain upaya pencegahan, pengendalian, dan 
pemberantasan di atas, juga perlu dibudayakan  perilaku 
hidup bersih dan sehat (PHBS) pada masyarakat. PHBS 
yang harus dijadikan kebiasaan tersebut minimal berupa: 
kebiasaan cuci tangan pakai sabun (CTPS), pemberantasan 
jentik nyamuk, menggunakan air bersih untuk keperluan 
rumah tangga, mengkonsumsi makanan gizi seimbang, 
melakukan aktivitas fisik setiap hari, menggunakan jamban 
sehat, menjaga dan memperhatikan kesehatan reproduksi 
serta mengupayakan kondisi lingkungan yang sehat.

Setelah kedua hal di atas, hal yang perlu dilakukan 
untuk benar-benar menghindari penularan penyakit adalah 
dengan mengurangi kontak. Tepatnya mengurangi kontak 
dengan orang yang sakit dan mengurangi kontak dengan 
binatang pembawa penyakit. Untuk itu diperlukan disiplin 
baru untuk mengenakan masker, menjaga jarak, dan tidak 
mengunjungi tempat yang sedang dilanda wabah.

Karena tidak ditularkan oleh agen penyakit, upaya 
pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit 
tidak menular (PTM) berbeda dengan penyakit menular. 
Untuk mencegahnya, sangat diperlukan perilaku hidup 
sehat. Sebut saja perilaku seperti : konsumsi sayur dan buah 
lebih dari 5 porsi per hari, konsumsi garam tidak lebih dari 
1 sendok teh per orang per hari, konsumsi gula tidak lebih 
dari 4 sendok makan per orang per hari, konsumsi lemak 
(minyak) tidak lebih dari 5 sendok makan per orang per 
hari, aktivitas fisik minimal 30 menit per hari sebanyak 
3-5 kali per minggu, tidak mengkonsumsi alkohol serta 
mengendalikan stres.

Diperlukan juga lingkungan yang sehat -- yang bebas 
dari polusi udara, kendaraan yang layak jalan, dengan 
fasilitas umum untuk aktivitas fisik seperti tempat bermain 
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dan tentu saja adanya fasilitas untuk berolahraga. Dan 
terakhir, kesadaran untuk menjaga kondisi tubuh. Jagalah 
berat badan ideal, gula darah normal, kolesterol dan tekanan 
darah normal.

Meski tidak ditularkan melalui media apa pun, 
perkembangan penyakit tidak menular di Indonesia 
cukup mencemaskan. Sebuah penelitian yang dilakukan 
oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 
menunjukkan bahwa saat ini perkembangan PTM di 
Indonesia kian mengkhawatirkan.  Apabila tren PTM usia 
muda naik, upaya Indonesia untuk menghasilkan generasi 
penerus bangsa yang sehat dan cerdas menuju Indonesia 
sebagai negara maju pada 2045, akan sulit tercapai.

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 
menunjukkan bahwa 95,5% masyarakat Indonesia kurang 
mengonsumsi sayur dan buah. Sementara  33,5% masyarakat 
kurang melakukan aktivitas fisik, 29,3% masyarakat usia 
produktif merokok setiap hari, 31% mengalami obesitas 
sentral serta 21,8% terjadi obesitas pada dewasa. Cukup 
mengkhawatirkan bukan ? 

Pemerintah memberi perhatian khusus kepada penyakit 
jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, tuberkulosis, 
malaria, HIV/AIDS, emerging diseases, penyakit yang 
berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa. Selain itu, 
perhatian khusus juga ditujukan pada penyakit-penyakit 
tropis yang terabaikan --  seperti kusta, filariasis, dan 
schistosomiasis, gangguan jiwa, cedera, gangguan 
penglihatan, serta penyakit gigi dan mulut.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit, dr. Anung Sugihantono, M.Kes, menegaskan 
perhatian khusus tersebut meliputi: 
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1. Pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit 
termasuk perluasan cakupan deteksi dini, penguatan 
surveilans real time yang menggunakan teknologi 
digital. 

2. Penguatan health security terutama peningkatan 
kapasitas untuk pencegahan, deteksi, dan respon cepat 
terhadap ancaman penyakit termasuk penguatan alert 
system kejadian luar biasa dan karantina kesehatan;

3. Peningkatan cakupan penemuan kasus dan 
pengobatan serta penguatan tata laksana penanganan 
penyakit dan cedera; 

4. Pengendalian resistensi antimikroba; 

5. Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian 
penyakit dan penguatan sanitasi total berbasis 
masyarakat.

Adapun penyakit yang menjadi prioritas nasional adalah 
Penyakit Menular (HIV, TB, Malaria, Kecacingan, ISPA, 
Diare, Pneumonia), Kematian Ibu dan Bayi serta Stunting, 
dan Penyakit Tidak Menular (Hipertensi, Diabetes Mellitus, 
Cardiovascular, Ginjal, Kanker). Penanganannya akan 
dilakukan secara holistik dan dilaksanakan secara integratif.

Pendekatan promotif dan preventif yang dilakukan 
untuk menanggulangi tuberkulosis, antara lain : 

1. Perbaikan Perumahan; 

2. Imunisasi BCG tepat waktu; 

3. Monitoring pertumbuhan dan Perkembangan;

4. Skrining pada kelompok berisiko; 

5. Pendidikan dan literasi kesehatan. 
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Untuk penyakit malaria, pendekatan promotif dan preventif 
yang dilakukan antara lain : 

1. Pembagian kelambu berinsektisida; 

2. Pendidikan kesehatan dan health literacy; 

3. Perbaikan perumahan dan jamban keluarga; 

4. Pemanfaatan teknologi dan TOGA.

Pendekatan promotif dan preventif yang dilakukan untuk 
peningkatan program imunisasi antara lain: 

1. Penyadaran masyarakat dan health literacy;

2. Perwujudan vaksin halal; dan 

3. Pelayanan yang bermutu dan terjangkau. 

Sedangkan untuk penyakit tidak menular, pendekatan 
promotif dan preventif yang dilakukan antara lain: 

1. Penanganan faktor risiko (rokok, alkohol, kurang 
aktivitas, gula-garam lemak, makanan tidak sehat); 

2. Penyediaan fasilitas aktivitas fisik dan atau olahraga; 

3. Skrining dan penyuluhan serta Promosi Kesehatan 
yang berkelanjutan. 

Secara umum pencegahan dan pengendalian penyakit berada 
dalam sistem kesehatan nasional. Adapun pendekatan 
yang digunakan adalah melalui pendekatan promotif 
dan preventif. Dengan upaya prevent, detect, response, 
promote dan protect insiden risiko, prevalensi penyakit dan 
komplikasi diharapkan dapat diturunkan.

Berdasarkan beberapa arah kebijakan yang telah 
diuraikan di atas, maka bisa disimpulkan: Pertama, 
pencegahan dan pengendalian penyakit menjadi bagian 
integral dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan 
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pembangunan daerah. Kedua, kebijakan operasional 
pencegahan dan pengendalian penyakit diarahkan untuk 
penyelesaian persoalan penyakit menular dan tidak 
menular serta kematian ibu, kematian bayi dan stunting 
dengan pendekatan promotif dan preventif di setiap jenjang 
pelaksanaan pemerintahan. Ketiga, evaluasi capaian 
program dilakukan secara holistik dan komprehensif 
untuk dijadikan pijakan perencanaan program berikutnya. 
Keempat, diperlukan inovasi-inovasi daerah sesuai dengan 
spesifik lokal.

Efek Rumah Berongga dan Pendekatan Holistik 
Ketika manusia menemukan keajaiban pengobatan 
“kerokan”,  maka penyakit yang populer hanyalah masuk 
angin. Kini, tatkala manusia telah menemukan teknologi 
laser, stem cell dan teknologi kesehatan canggih lainnya, 
gangguan kesehatan yang muncul pun semakin canggih, 
beragam, dan membingungkan.  

Sistem pelayanan kesehatan milenial kini semakin 
digital. Teknologi pengobatan dan penemuan obat-obatan 
dengan sofistikasi tinggi,  serta pembangunan fasilitas 
kesehatan dan rumah-rumah sakit yang memberikan 
layanan memanjakan, ibarat pisau bermata dua. 

Perkembangan ini, di satu sisi telah menciptakan sistem 
pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitasi) yang 
semakin ampuh, namun di sisi lainnya justru menjadikan 
sistem pencegahan dan pengendalian kesehatan terabaikan. 
Kemandirian masyarakat untuk menjaga kesehatannya 
sendiri semakin menurun karena merasa sudah ada yang 
diandalkan.
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Semakin besarnya dana yang dibelanjakan baik oleh 
negara maupun masyarakat untuk pelayanan kesehatan juga 
memunculkan kapitalisme di bidang kesehatan. Banyak 
obat-obatan, rumah sakit dan fasilitas penunjang lainnya 
yang berorientasi mencari keuntungan (profit) semata, 
sehingga harga atau biaya pelayanan kesehatan yang baik 
melambung tinggi.

Kecenderungan tersebut menimbulkan dampak negatif 
berupa ‘efek rumah berongga’. Bayangkan saja jika 
diibaratkan sebuah rumah, maka bangunan kesehatan 
tampak sangat megah jika dilihat dari luar namun rapuh di 
dalam, karena digerogoti kepentingan bisnis dan keuntungan 
finansial yang dicari-cari.  

Di sinilah sistem pelayanan  kesehatan holistik 
diperlukan. Sistem pelayanan kesehatan ini bersifat 
menyeluruh dan tidak terkotak-kotak. Manusia dipandang 
bukan hanya sebagai obyek tetapi merupakan subyek/
pelaku kesehatan dengan segala sudut pandang keunikannya 
baik dari segi biologi, psikologi, sosial, budaya, ekonomi, 
spiritual, dan lain-lain.

Sejahtera Jasmani dan Rohani
Sistem kesehatan holistik ini dianggap sangat sesuai dengan 
definisi tentang sehat itu sendiri yang telah ditetapkan oleh 
Lembaga Kesehatan Dunia (WHO). Sehat tidak hanya 
dipandang sebagai kondisi bebas dari penyakit, cacat 
ataupun kelemahan semata, melainkan sejahtera jasmani, 
sejahtera rohani dan sejahtera sosial. Definisi sehat tak hanya 
dilihat dari fisik yang nampak bugar atau hasil pemeriksaan 
medis belaka, tapi juga dari sisi rohani dan sosial. 
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Sistem pelayanan kesehatan holistik juga tidak hanya 
mengutamakan tindakan-tindakan pengobatan (kuratif) 
dan pemulihan (rehabilitatif) semata, melainkan juga 
memperhatikan secara seimbang unsur pencegahan 
(preventif) dan penerangan (promotif) kesehatan.

“Manusia sakit bukan hanya merupakan masalah 
fisik semata yang dapat diselesaikan dengan obat saja, 
tetapi memperhatikan kesatuan seluruh aspek kehidupan 
Manusia.” itulah konsep yang menjadi dasar sistem 
pelayanan kesehatan holistik tersebut.  Dalam pelayanan 
kesehatan holistik, pasien tidak hanya diobati melainkan 
harus diberikan informasi yang seluas-luasnya tentang 
masalah kesehatan yang dialaminya. Dia diberikan informasi 
tentang berbagai alternatif solusi untuk mengatasi masalah 
kesehatannya, diberikan keleluasaan untuk memilih 
jenis layanan kesehatan yang cocok bagi dirinya, serta 
menekankan pada upaya pemberdayaan pasien tersebut 
untuk menjaga kesehatannya agar tidak menderita penyakit 
yang sama.

Membantu Puskesmas
Ada banyak bentuk aplikasi layanan kesehatan yang bisa 
diberikan dengan sistem pelayanan kesehatan holistik. 
Semuanya sangat terbuka untuk digabungkan dengan 
berbagai macam disiplin lainnya. 

Layanan tersebut bisa berupa:  deteksi dini penyakit serta 
faktor risikonya dan solusi penanggulangannya, klinik gizi 
masyarakat, Posyandu KIA/pelayanan kesehatan ibu dan 
anak, posyandu lanjut usia (lansia), pelayanan konsultasi 
kesehatan, klinik VCT dan kesehatan reproduksi, dan 
konsultasi/pelayanan kesehatan jiwa. 
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Kemudian pengembangan tanaman obat tradisional yang 
sudah teruji secara klinis, dan terapi dengan pendekatan 
fisiologis, klinik kesehatan lingkungan. Tak kalah penting 
adalah advokasi masyarakat kurang mampu agar dapat 
mengakses layanan kesehatan, surveilans lapangan dan 
penanggulangan masalah kesehatan, penyuluhan/promosi 
kesehatan, pengembangan penelitian/riset kesehatan 
masyarakat, dan berbagai alternatif pelayanan kesehatan 
lain yang secara inovatif dapat terus dikembangkan.

Sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, jika 
seseorang menderita suatu penyakit maka kerap orang yang 
ada di sekitarnya menyusul terpapar penyakit. Karena itu 
penting menerapkan paradigma public health yang fokus 
pelayanannya tidak hanya ditujukan kepada masyarakat 
yang sakit semata, tetapi juga kepada masyarakat yang 
sehat agar tidak menjadi sakit.

Karena keunggulannya tersebut pelayanan kesehatan 
holistik bisa dijalankan beriringan dengan layanan 
pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif). Namun 
sebaiknya layanan ini tetap dipisah sehingga masyarakat 
dapat mengaksesnya dengan mudah.

Idealnya, pelayanan kesehatan holistik didirikan oleh 
pemerintah daerah yang ditempatkan di setiap kabupaten/
kota atau tepatnya di setiap kecamatan. Sebaiknya 
pelayanan kesehatan holistik dijadikan unit pelaksana teknis 
daerah yang berada di bawah wewenang dinas kesehatan 
kabupaten/kota atau dapat juga di bawah dinas kesehatan 
provinsi, yang terdiri dari tenaga teknis profesional di 
bidangnya masing-masing. Dengan demikian pelayanan ini 
jauh dari kepentingan birokratis/politis, dan hanya fokus 
bekerja untuk kepentingan masyarakat.
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Bukankah untuk tingkat kecamatan saat ini di indonesia 
telah ada puskesmas? Tentu saja, kehadiran layanan 
kesehatan holistik ini tidak akan mengganggu fungsi 
Puskesmas yang telah ada sebelumnya. Layanan ini justru 
mendorong puskesmas agar lebih fokus pada bidang 
pelayanan yang sudah ada.

Fasyankes Terakreditasi
Seiring dengan kemajuan teknologi kesehatan yang 
semakin modern, canggih dan terjangkau serta semakin 
banyaknya sumber daya manusia yang memiliki keahlian 
dan kekhususan di bidang kesehatan, fasilitas pelayanan 
kesehatan pun semakin tumbuh subur dimana-mana.

Keberadaan fasilitas dan pelayanan kesehatan 
(fasyankes) itu bisa disamakan dengan bengkel. Jadi 
layanan yang ditawarkan tidak akan pernah sepi. Seperti 
halnya bengkel otomotif yang selalu saja ada kendaraan 
yang rusak yang datang untuk diperbaiki, fasyankes pun 
jarang sepi oleh pengunjung yang mau berobat dari berbagai 
penyakit yang diderita.

Itulah sebabnya fasyankes terus bertumbuhan di 
berbagai pelosok daerah terutama di wilayah-wilayah yang 
ramai penduduknya. Boleh jadi karena dianggap memiliki 
nilai keuntungan yang menjanjikan, maka semakin banyak 
investor yang menanamkan modalnya untuk bisnis jaringan 
fasyankes.

Persaingan yang semakin ketat membuat keunikan, 
keunggulan dan keutamaan fasilitas kesehatan yang 
ditawarkan semakin beragam. Ada fasyankes yang 
menyediakan layanan dokter gigi dan spesialis. Ada 
fasyankes yang berkolaborasi atau mendirikan apotek 
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sendiri. Ada yang menyediakan layanan IGD atau UGD, 
rawat inap, maupun buka 24 jam nonstop. 

Terjalinnya kerjasama dengan layanan BPJS Kesehatan 
sebagai faskes kesatu juga membuat layanan ini semakin 
ramai dikunjungi masyarakat sekitarnya. Entah untuk 
berobat rutin, melakukan perawatan maupun sekedar 
meminta rujukan untuk pengantar berobat ke faskes kelas 
di atasnya hingga ke Rumah Sakit.

Lantaran ada kepentingan bisnis di dalamnya, 
persaingan antar fasyankes bisa menjadi tidak sehat dan 
bisa membahayakan atau merugikan pasien pelanggannya. 
Maka pengawasan pelayanan dan penjagaan kualitas 
layanan perlu dilakukan. Sebagai salah satu mekanisme 
pengawasan dan penjagaan kualitas (quality control) yang 
semestinya, akreditasi pun diadakan.

Sumber : http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/
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Peran serta (intervensi) peningkatan mutu fasyankes 
yang dilakukan pemerintah diterapkan dalam beberapa 
mekanisme. Pertama yaitu registrasi dan lisensi sesuai 
regulasi. Sederhananya bisa dikatakan sebagai pengurusan 
syarat administrasi dan perizinan yang diperlukan 
berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku. 

Melalui registrasi dan lisensi, fasilitas pelayanan 
medapatkan izin operasi, sekaligus membuktikan bahwa 
fasilitas pelayanan itu memenuhi standar minimum. 
Sedangkan akreditasi merupakan pengakuan eksternal 
bahwa fasilitas pelayanan telah memenuhi standar optimal 
dan memiliki sistem untuk peningkatan mutu berkelanjutan. 
Setelah proses penilaian akreditasi, fasyankes akan 
diberikan bimbingan budaya mutu. 

Ada tujuh dimensi mutu yang menentukan kualitas 
fasyankes tersebut. Pertama, efisien dalam mengoptimalkan 
sumber daya kesehatan yang ada, tanpa ada pemborosan 
bahan. Kedua, efisien dalam menyediakan pelayanan 
kesehatan yang berbasis bukti kepada masyarakat. Ketiga, 
tepat waktu tunggu dan tak ada keterlambatan pemberian 
pelayanan kesehatan. Keempat, aman yaitu meminimalisir 
terjadinya kerugian (harm), cedera dan kesalahan medis 
kepada penerima pelayanan. 

Kelima, adil yaitu menyediakan pelayanan yang seragam, 
tanpa membedakan jenis kelamin, suku, etnik, tempat 
tinggal, agama dan sosial ekonomi. Keenam, berorientasi 
pasien, yaitu menyediakan layanan yang sesuai dengan 
preferensi, kebutuhan dan nilai-nilai individu. Ketujuh, 
terintegrasi,  menyediakan pelayanan yang terkoordinasi 
lintas fasyankes dan pemberi pelayanan, serta menyediakan 
yankes untuk seluruh siklus kehidupan.
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Sistem Rujukan 
Apabila fasyankes atau faskes tingkat pertama tidak mampu 
melayani atau melakukan tindakan medis yang diperlukan, 
pasien bisa meminta rujukan untuk mendapatkan pelayanan 
pada fasilitas kesehatan di atasnya. Sistem rujukan 
akan mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab 
secara timbal balik, baik vertikal maupun horizontal, 
struktural maupun fungsional terhadap kasus penyakit atau 
permasalahan kesehatan (UU No.44 tahun 2009).

Diharapkan dengan adanya sistem ini, pasien mendapat  
pertolongan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang 
lebih mampu sehingga jiwanya dapat terselamatkan. 
Dengan adanya sistem rujukan ini pula, fasyankes dapat 
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Di Indonesia sistem rujukan dibedakan atas 2 jenis 
yaitu: 

1. Rujukan medis. 
Rujukan medis adalah upaya rujukan kesehatan yang 
dapat bersifat vertikal, horizontal atau timbal balik 
yang terutama berkaitan dengan upaya penyembuhan 
dan rehabilitasi serta upaya yang bertujuan 
mendukungnya.

2. Rujukan kesehatan.

Rujukan kesehatan memiliki kriteria dan prosedur 
sama dengan rujukan medis. Tapi semua itu berkaitan 
dengan  upaya peningkatan dan pencegahan serta 
upaya yang mendukungnya.

Setelah diberlakukannya Sistem Jaminan Sosial Nasional 
(SJSN) mulai 1 Januari 2014, pemerintah menggariskan 
target bahwa di tahun 2019 kemarin seluruh penduduk 
sudah menjadi peserta SJSN. Masalahnya, pemberlakuan 
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SJSN akan membuat dokter yang memberikan layanan 
primer (termasuk dokter yang bekerja di Puskesmas) akan 
bertugas sebagai “penjaga gawang” alias gatekeeper.

Fungsi gatekeeper itu dapat terlaksana secara efektif 
apabila memiliki sistem rujukan yang baik. Komponen 
sistem rujukan tersebut terdiri dari: manual rujukan 
(rencana detail kegiatan rujukan); sistem monitoring dan 
evaluasi (melalui audit) dan dokter pemberi layanan primer 
yang kompeten dan berkualitas.

Adalah hal yang wajar jika pelaksanaan pemberian 
rujukan tersebut memunculkan berbagai permasalahan. 

Contohnya:

• Rujukan dibuat berdasarkan permintaan sendiri;   

• Sistem Rujukan Balik tidak berjalan;

• Sistem Rujukan Online (SPGDT 119) belum berjalan 
dengan baik;

• Masih ditemukannya tenaga kesehatan belum terlatih 
dalam penerimaan pertama pasien kegawatdaruratan;

• Tenaga kesehatan yang sudah terlatih dimutasi ke 
fasilitas pelayanan kesehatan lain atau bagian lain, 
dan masih banyak lagi. 

Namun seiring berjalannya waktu, semua permasalahan 
tersebut tentunya akan bisa diatasi dan diselesaikan juga. 

Masih terkait dengan rujukan yang diperlukan, 
Pelayanan Medik di Rumah Sakit tetap dibagi menjadi 3 
kategori, yaitu: 

1. Pelayanan Medik Umum, berupa Pelayanan Medik 
Dasar; 
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2. Pelayanan Medik Spesialis berupa Pelayanan Medik 
Dasar (P. Dalam, Anak, Bedah, Obgyn) dan Pelayanan 
Medik Spesialis Lain; 

3. Pelayanan Medik Subspesialis berupa Pelayanan 
Subspesialis Dasar dan Pelayanan Subspesialis Lain.

Masyarakat awam yang pernah mengurus rujukan 
untuk memperoleh perawatan kesehatan di rumah sakit 
pasti  mendengar istilah Rumah Sakit Tipe A, B, C dan D. 
Menurut Permenkes Nomor 3 Tahun 2020, klasifikasi RS 
itu dibuat berdasarkan jumlah tempat tidur yang dimiliki. 
Rumah sakit tipe A memiliki 250 tempat tidur. Sedangkan 
rumah sakit tipe B punya 200 tempat tidur dan rumah sakit 
tipe C memiliki 100 tempat tidur. Sedangkan rumah sakit 
tipe D memiliki 50 tempat tidur.

Sebenarnya pedoman penetapan rumah sakit rujukan 
nasional sudah dimulai pada tahun 2014, dengan penerbitan 
Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.02.02/ MENKES/ 
390/2014. Permenkes ini membahas adanya rumah sakit 
rujukan nasional, rujukan provinsi , dan rujukan regional. 
Strategi pelaksanaan rumah sakit rujukan kemudian 
disempurnakan pada 2017 dengan melakukan pemetaan 
rumah sakit rujukan nasional, propinsi, regional dengan 
penguatan sistem teknologi digital.

Sayangnya, sampai tahun 2019 berbagai kendala masih 
menghadang -- salah satunya ketidakjelasan hubungan 
dengan BPJS Kesehatan dalam hal pengaturan sistem 
rujukan. Apakah rujukan dibuat berjenjang berbasis 
kompetensi, termasuk perhatian terhadap pengembangan 
sistem rujukan di daerah yang masih kurang kuat.

Pada tahun 2020 Kementerian Kesehatan RI 
mengeluarkan PMK No. 3/2020 yang mengatur Klasifikasi 
dan Perizinan RS. PMK yang sekaligus membatalkan 
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berlakunya PMK 30/2019. Adapun isi dari PMK No. 3/2020 
ini secara konseptual mengacu pada  hasil studi FK-KMK 
UGM mengenai pemetaan penjenjangan rujukan berbasis 
kompetensi penanganan penyakit. 

Munculnya sistem rujukan berjenjang berbasis 
kompetensi ini ditetapkan berdasarkan kebutuhan medis 
suatu penyakit dan kompetensi fasyankes (RS). Bukan 
berdasar jenjang kelas rumah sakit. Karenanya, rujukan 
dari FKTP dapat langsung ke kelas A, apabila RS di kelas 
D, C, dan B, tidak mempunyai kompetensi. Penerapan 
sistem ini menuntut  kemampuan dinas kesehatan provinsi 
untuk menyusun peta kompetensi dan sistem rujukan yang 
akan dibangun. Tentunya, masing-masing provinsi akan 
mempunyai peta yang berbeda.

Ternyata penerbitan PMK No. 3/2020 yang turut 
mempengaruhi sistem rujukan ini, malah memicu 
munculnya beragam pertanyaan. Apakah sistem rujukan 
masih akan berjenjang berbasis kelas? Ataukah berjenjang 
berbasis kompetensi? Bagaimana dengan sistem rujukan 
BPJS? Apakah akan sama? Apakah RS kelas A akan 
menjadi penuh sesak?

Kenyataan membuktikan bahwa dalam 6 tahun terakhir, 
sistem rujukan pelayanan perorangan, tergantung pada 
sistem pembayaran. Otomatis dalam hal ini BPJS Kesehatan 
menjadi kunci. Selain berperan sebagai pembayar 
pelayanan, BPJS juga memiliki kekuatan sebagai pembeli.  

Terkait dengan PMK Nomor 3 Tahun 2020 maka 
diperlukan rujukan berbasis kompetensi. Termasuk di 
dalamnya adalah kompetensi tenaga medik dan ketersediaan 
peralatan terutama untuk berbagai kasus tindakan. 
Contohnya tindakan menghadapi serangan jantung, kanker, 
KIA, gagal ginjal, paru, dan lain-lain.  
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Semua kondisi tersebut membutuhkan regulator 
(pemerintah, kementerian kesehatan, dan dinas kesehatan) 
untuk menentukan standar kompetensi rumah sakit. Tentu 
dengan masukan dari organisasi profesi.

Standar kompetensi rumah sakit memerlukan keputusan 
khusus oleh pejabat yang berwenang (diskresi) sesuai situasi 
daerah.  Misalnya saja, rumah sakit dengan kompetensi SC 
yang berada di Jawa harus mempunyai dokter spesialis 
kebidanan dan kandungan. Namun, untuk rumah sakit 
dengan kompetensi yang sama di pedalaman Papua, cukup 
dokter umum dengan pelatihan khusus SC (task shifting). 
Pertimbangannya karena tenaga spesialis medis sangat 
terbatas.

Berkat penetapan PMK Nomor 3 Tahun 2020, rumah 
sakit bukan sekadar memberikan pelayanan, namun 
mempunyai penggolongan keahlian (leveling kompetensi) 
yang diawasi oleh dinas kesehatan. Penggolongan rumah 
sakit tersebut nantinya akan ditentukan oleh sistem 
rujukan nasional. Sehingga muncul peta golongan rumah 
sakit spesialis KIA, jantung, paru, dan lain-lain. Setelah 
klasifikasi tersebut, rumah sakit perlu menyediakan 
peralatan dan SDM yang dibutuhkan. Termasuk dukungan 
dengan teknologi yang membuat pelayanan semakin cepat 
dan tepat untuk menyaring kasus dari layanan utama 
(primer), kedua (sekunder) dan ketiga (tersier).

Jamkesmas
Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. 
Kalimat ini tercantum di salah satu pasal UUD 1945 yang 
paling populer di kalangan masyarakat indonesia. Arahan 
konstitusi ini memiliki makna yang begitu berarti bagi 
warga negara yang kurang mampu. 
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Kedalaman makna dari Pasal 34 UUD 1945 ini menjadi 
dasar hukum bagi pemerintah untuk bersungguh-sungguh 
memperhatikan nasib warga negaranya. Keberadaan pasal 
itu pula yang mendasari pelaksanaan program Jaminan 
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Berpedoman pada UUD 1945 pasal 28 dan pasal 34, 
diterbitkanlah Undang-Undang No. 40/2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang salah satu programnya 
adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai 
pelaksana.

UU No. 40/2004 ini mengamanatkan bahwa setiap 
orang atau warga negara berhak atas jaminan sosial 
untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak 
dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya 
masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. 
Undang-Undang tersebut meliputi: jaminan kesehatan, 
jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan 
pensiun dan jaminan kematian.

Pergantian dari Kartu Jamkesmas ke Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Sumber :Edaran BPJS Nomor: 957/VI-08/0717
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Jaminan kesehatan diaplikasikan dalam bentuk Jaminan 
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang merupakan  
jaminan perlindungan untuk pelayanan kesehatan secara 
menyeluruh (komprehensif). Jamkesmas mencakup 
pelayanan promotif, preventif serta kuratif dan rehabilitatif 
yang diberikan secara berjenjang bagi masyarakat/peserta 
yang iurannya dibayar oleh Pemerintah.

Sumber dana Jaminan Kesehatan ini berasal dari 
pemerintah pusat (APBN) yang dikeluarkan melalui 
mekanisme dana bantuan sosial. Jamkesmas memang 
diperuntukkan bagi penduduk miskin agar memiliki akses 
terhadap pelayanan kesehatan sebagaimana diamanatkan 
Undang-Undang Dasar 1945. 

Meskipun cakupan peruntukannya tidak pernah 
berubah, yaitu untuk masyarakat miskin, jaminan kesehatan 
yang mulai dikeluarkan pada tahun 2004 dengan nama 
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Gratis itu pada 
tahun 2005 sempat diubah namanya menjadi Jaminan 
Pemeliharaan Kesehatan Askeskin. Kemudian, pada tahun 
2008 disesuaikan dengan UU No.23 Tahun 1992 tentang 
Kesehatan dengan nama program Jaminan Kesehatan 
Masyarakat (Jamkesmas).

Sejak diluncurkan pada tahun 2005, program Jamkesmas 
ini langsung menjadi  salah satu program unggulan 
Departemen Kesehatan dengan jumlah peserta sebesar 36,1 
juta penduduk miskin. Berdasarkan catatan yang ada pada  
tahun 2007 dan 2008, jumlah penduduk miskin dan hampir 
miskin yang dijamin pemerintah terus meningkat hingga 
menjadi 76, 4 juta jiwa. Dengan begitu tujuan program 
tersebut dianggap telah tercapai.
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BPJS Kesehatan
Tergolek lemah tak berdaya di sebuah kamar kontrakan, 
Elvano Kenzie Mahardika, warga Kelurahan Oro-Oro 
Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun itu hanya 
bisa menangis memilukan. Bayi berusia enam bulan 
yang menderita penyakit hidrosefalus ini hanya bisa tidur 
telentang karena kepalanya yang membesar.

Sepertinya sudah menjadi suratan takdir bahwa putra 
semata wayang pasangan muda Agus Supriyanto, 29 
tahun, dan Yuli Fatmawati, 25 tahun, ini telah menderita 
hidrosefalus sejak dalam kandungan. Agus mengisahkan 
bahwa kondisi Elvano yang didiagnosa akan lahir dengan 
kepala membesar sudah diketahui sejak istrinya hamil tujuh 
bulan. Saat memeriksa hasil USG, dokter menyampaikan 
bahwa kepala sang bayi terlalu banyak berisi cairan

Dua bulan kemudian, tepatnya  pada bulan Desember 
2019, Elvano dilahirkan di RSUD Sogaten, Kota Madiun, 
dengan operasi sesar lantaran kondisi kepalanya sudah 
semakin membesar. “Saat lahir berat badannya 4,6 kg 
dengan kondisi kepala sudah membesar,” ujar Agus, seperti 
dikutip Kompas.

Baru berusia tujuh hari, sang bayi harus menjalani 
operasi hidrosefalus di RSUD dr Soedono Madiun. Agus 
bersyukur bahwa biaya pengobatan dan operasi semuanya 
gratis karena sudah ditanggung oleh BPJS Kesehatan. 
Apalagi hasil dari operasi kepala Elvano berhasil mengecil 
dan kesehatannya semakin membaik.

Namun ternyata dua bulan pasca operasi, kepala Elvano 
kembali membesar bahkan kondisi kesehatannya semakin 
mengkhawatirkan. Elvano kerap mengalami panas tinggi 
dan badannya kejang-kejang.
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Setelah sempat dirawat selama dua pekan di RSUD 
dr Soedono Madiun, kondisi kesehatan Elvano berhasil 
membaik dan diperbolehkan pulang. Selanjutnya Elvano 
harus menjalani rawat jalan dengan seminggu sekali kontrol 
kesehatan rutin.

Giliran Agus yang tertimpa musibah akibat pandemi 
Covid-19. Dia harus kehilangan pekerjaan sebagai 
karyawan sebuah warung nasi goreng karena sang pemilik 
tidak sanggup lagi membayar gajinya. Untuk memenuhi 
kebutuhan hidup keluarga, Agus bekerja serabutan dan 
istrinya menjadi penjahit.

Kondisi itu membuat Agus tak bisa membayar iuran 
BPJS dan akibatnya tidak bisa memeriksakan kesehatan 
Elvano secara rutin. “Terakhir saya bawa ke dokter sekitar 
pertengahan April 2020. Setelah itu belum periksa lagi 
karena kami menunggak iuran BPJS,” ujar Agus sedih. 

Untungnya, ada seorang donatur baik hati yang melunasi 
tagihan BPJS Agus selama setahun, sehingga ia bisa segera 
kembali mengantar Elvano kontrol secara rutin. Kisah 
kemanusiaan terkait BPJS seperti ini terserak di mana-
mana.

Tak banyak masyarakat yang mengetahui bahwa jaminan 
pemeliharaan kesehatan di Indonesia sudah berlangsung 
sejak zaman kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka 
dan mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Kerajaan 
Belanda, Pemerintah tetap melanjutkan program pelayanan 
kesehatan bagi masyarakat, khususnya bagi Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) beserta keluarganya.

Beberapa tahun kemudian, Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia periode 1966-1978, melontarkan gagasan untuk 
menyelenggarakan Program Asuransi Kesehatan, yang 
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pada waktu itu tengah populer dan naik daun karena mulai 
diberlakukan di sejumlah negara maju.

Ternyata program asuransi ini berkembang pesat. 
Meskipun pada saat itu penerima manfaat dari program 
ini masih terbatas bagi PNS beserta anggota keluarga 
saja. Menteri Kesehatan Prof. G.A. Siwabessy meyakini 
bahwa kelak suatu saat, program asuransi kesehatan akan 
bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa 
terkecuali. Boleh dikatakan gagasan Prof. G.A. Siwabessy 
itulah yang menjadi cikal bakal kelahiran BPJS Kesehatan 
yang ada sekarang ini.

Mengusung visi “Cakupan Semesta 2019”,  BPJS 
mentargetkan bahwa paling lambat tanggal 1 Januari 2019, 
seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan 
nasional. Demi mewujudkan visi yang telah dicanangkan 
itu, BPJS Kesehatan telah merumuskan empat misi utama 
mereka sebagai berikut:

Pertama, membangun kemitraan strategis dengan 
berbagai lembaga dan mendorong partisipasi masyarakat 
dalam perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN). Kemudian menjalankan dan memantapkan sistem 
jaminan pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, dan 
bermutu kepada peserta melalui kemitraan yang optimal 
dengan fasilitas kesehatan.

Kedua, menjalankan dan memantapkan sistem jaminan 
pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, dan bermutu 
kepada peserta melalui kemitraan yang optimal dengan 
fasilitas kesehatan.

Ketiga, mengoptimalkan pengelolaan dana program 
jaminan sosial dan dana BPJS Kesehatan secara efektif, 
efisien, transparan dan akuntabel untuk mendukung 
kesinambungan program.
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Keempat, membangun BPJS Kesehatan yang efektif 
berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang 
baik dan meningkatkan kompetensi pegawai untuk 
mencapai kinerja.

Melalui sistem kepesertaan yang wajib, dimana sesuai 
dengan bunyi pasal 14 UU BPJS bahwa setiap warga negara 
Indonesia dan warga asing yang sudah bekerja di Indonesia 
selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS, 
maka jumlah keanggotaan BPJS Kesehatan sangatlah besar.

Belum lagi, setiap perusahaan juga wajib mendaftarkan 
pekerjanya sebagai anggota BPJS. Orang atau keluarga yang 
tidak bekerja pada perusahaan pun wajib mendaftarkan diri 
dan anggota keluarganya pada BPJS. Bahkan, BPJS tidak 
hanya wajib bagi pekerja di sektor formal melainkan juga 
bagi pekerja informal. 

Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang harus 
dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/
atau pemerintah, yang besarnya ditentukan kemudian. 
Sedangkan bagi warga miskin, iuran BPJS tersebut 
ditanggung pemerintah yang dijalankan melalui program 
bantuan iuran.

Pembayaran via online BPJS, tak harus datang ke kantor
sumber: www.bpjs-kesehatan.go.id
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Keberadaan BPJS Kesehatan ini seharusnya bisa 
membantu dan meringankan beban masyarakat secara 
lebih pasti. Soalnya BPJS Kesehatan diupayakan untuk 
menanggung segala jenis penyakit, meski tetap dengan 
melakukan upaya efisiensi.

Payung BPJS adalah Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN) yang diatur oleh undang-undang. JKN merupakan 
nama program, sedangkan BPJS merupakan badan 
penyelenggaranya yang kinerjanya diawasi oleh Dewan 
Jaminan Sosial Nasional (DJSN).  Dewan ini berfungsi 
membantu presiden dalam perumusan kebijakan umum 
dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial 
Nasional (SJSN). 

Sesuai Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), peserta JKN adalah 
seluruh masyarakat Indonesia. Kepesertaan JKN sendiri 
bersifat wajib, tidak terkecuali juga bagi masyarakat tidak 
mampu. Karena metode pembiayaan kesehatan individu 
ditanggung pemerintah.

Besaran iuran peserta JKN berbeda-beda sesuai dengan 
pilihan kelas layanan serta kemampuan masing-masing. 
Per 1 Juli 2020 hingga saat ini, iuran JKN-KIS bagi peserta 
PBPU dan BP disesuaikan menjadi Rp 150.000 untuk kelas 
I, Rp 100.000 untuk kelas II, dan Rp 42.000 untuk kelas 
III. Sedangkan untuk peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) 
digratiskan, karena iuran mereka dibayar oleh pemerintah.

Berbagai fasilitas layanan kesehatan akan diterima oleh 
peserta JKN sesuai dengan jatahnya masing-masing. Untuk 
penerima bantuan iuran  (PBI) dari pemerintah yang terdiri 
dari golongan fakir miskin dan masyarakat tidak mampu, 
mereka akan mendapatkan layanan kesehatan kelas III.
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Untuk para pekerja penerima upah (pegawai negeri sipil, 
anggota TNI/POLRI, pejabat negara, pegawai pemerintah 
non pegawai negeri dan pegawai swasta, akan mendapatkan 
pelayanan kelas I dan II. Golongan pekerja bukan penerima 
upah (pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, 
karyawan swasta) akan mendapatkan pelayanan kelas I, 
II dan III sesuai dengan premi dan kelas perawatan yang 
dipilih.

Adapun untuk golongan bukan pekerja bisa 
mendapatkan kelas layanan kesehatan I, II, dan III sesuai 
dengan premi dan kelas perawatan yang dipilih. Mereka 
terdiri atas investor, pemberi kerja, penerima pensiun, 
veteran, perintis kemerdekaan serta janda, duda, anak yatim 
piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan, termasuk juga 
wirausahawan, petani, nelayan, pembantu rumah tangga, 
pedagang keliling dan sebagainya.

Meskipun dikelompokkan dalam kelas-kelas layanan 
yang berbeda, peserta JKN akan mendapatkan manfaat 
dan jenis pelayanan kesehatan yang sama-sama lengkap. 
Berbagai jenis manfaat dan layanan tersebut meliputi: 1) 
Penyuluhan kesehatan, meliputi paling sedikit penyuluhan 
mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku 
hidup bersih dan sehat. 2) Imunisasi dasar, meliputi Bacille 
Calmette Guerin (BCG), Difteri pertusis tetanus dan 
Hepatitis B (DPT-HB), Polio dan Campak. 3) Keluarga 
Berencana, meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi 
dan tubektomi. 4) Skrining kesehatan yang diberikan secara 
selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit 
dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu 
seperti kanker, bedah jantung, hingga dialisis (gagal ginjal).
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Membangun SDM Kesehatan
Agenda pembangunan sebagaimana tercantum 

dalam RPJMN 2020-2024 adalah meningkatkan sumber 
daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Titik berat 
upaya ini difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar. 
Contohnya pemerataan layanan pendidikan berkualitas 
dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan 
menuju cakupan kesehatan semesta. Juga memperkuat 
pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas 
anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, 
meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta 
mengendalikan pertumbuhan penduduk.

SDM berkualitas dan berdaya saing akan menjadi 
faktor pendukung penting dalam pembangunan ke depan. 
Upaya meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing 
tersebut meliputi: percepatan penurunan kematian ibu dan 
stunting; pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi 
untuk Industri 4.0; pembangunan science techno park 
(optimalisasi triple helix); dan digitalisasi dan integrasi 
Bantuan Sosial.  

Kementerian Kesehatan menjabarkan pembangunan 
sumber daya manusia berkualitas di bidang kesehatan 
melalui program: 

1. Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan 
menjangkau seluruh penduduk Indonesia.

2. Memberdayakan masyarakat dan mengurus utamakan 
pembangunan kesehatan.

3. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu 
sumber daya kesehatan.

4. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, 
bersih dan inovatif. 
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Operasionalisasi program tersebut berupa sejumlah 
kegiatan yaitu: meningkatkan akses dan kualitas pelayanan 
kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan 
penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar 
(Primary Health Care) dan peningkatan upaya promotif dan 
preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. 

Strategi yang diterapkan meliputi: peningkatan 
kesehatan ibu, anak, dan kesehatan reproduksi serta 
percepatan perbaikan gizi masyarakat. Selain itu dilakukan 
peningkatan pengendalian penyakit, penguatan gerakan 
masyarakat hidup sehat (GERMAS); dan peningkatan 
pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.

Pemerataan Dokter Spesialis
Saat ini penyebaran dokter spesialis di Indonesia belum 
merata. Kebanyakan dokter spesialis bekerja di rumah sakit 
besar di perkotaan. Padahal disinyalir ada lima jenis dokter 
spesialis yang dibutuhkan di berbagai daerah yaitu: dokter 
spesialis penyakit dalam, anak, bedah, anestesi, dan dokter 
spesialis kebidanan dan kandungan.

Ketidakmerataan distribusi dokter spesialis di sejumlah 
wilayah dinilai menjadi salah satu akar persoalan kurang 
maksimalnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat di 
daerah. Padahal, dari sisi jumlah, sebenarnya Indonesia 
bukanlah negara yang kekurangan dokter spesialis. Data 
yang dirilis Konsil Kedokteran Indonesia per 31 Desember 
2017  menunjukkan bahwa  jumlah dokter spesialis dan 
dokter gigi spesialis yang teregistrasi saat itu telah ada 
sebanyak 38.292 orang. Bila dibandingkan dengan jumlah 
penduduk, rasionya 14,6 per 100.000 penduduk.
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Rasio sebesar itu telah melebihi target yang ditentukan 
pemerintah berdasarkan Keputusan Menko Kesra Nomor 
54 Tahun 2013 tentang Rencana Pengembangan Tenaga 
Kesehatan (RPTK) 2011-2015. Di sana disebutkan bahwa 
rasio dokter spesialis adalah 10,6 per 100.000 penduduk.

Namun berdasar data yang dikeluarkan Konsil 
Kedokteran Indonesia pula diketahui bahwa kebanyakan 
dokter spesialis lebih memilih bekerja di provinsi atau kota 
besar. Penyebabnya karena di sana tersedia infrastruktur 
serta sarana dan prasarana medis yang lengkap.

Contoh yang paling gamblang adalah Jakarta. Rasio 
dokter spesialis di ibukota mencapai 74,8 per 100.000 
penduduk. Yogyakarta juga memiliki rasio dokter spesialis 
41,7 per 100.000 penduduk. Sebaliknya kondisi yang sangat 
berbeda bisa ditemui di kota-kota di daerah lain dengan 
akses dan fasilitas kesehatan yang lebih sulit. 

Jurang kesenjangan yang cukup besar makin terlihat 
terutama di provinsi-provinsi di wilayah Indonesia Timur. 
Nusa Tenggara Timur harus puas dengan rasio dokter 
spesialis hanya 3,2 per 100.000 penduduk, Sulawesi Barat 
hanya 3,5 per 100.000 penduduk, atau Maluku Utara hanya 
3,9 per 100.000 penduduk. Memprihatinkan bahwa rasio 
dokter spesialis di daerah-daerah tersebut  jauh di bawah 
target nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Keengganan para dokter spesialis untuk mengabdi 
di daerah-daerah tersebut memiliki alasan yang masuk 
akal. Salah satu alasan kuat para dokter spesialis tersebut 
adalah minimnya fasilitas kesehatan yang bisa mendukung 
spesialisasi mereka.  Apalagi, saat ini mereka tidak 
diwajibkan oleh pemerintah untuk bertugas di daerah-
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daerah terpencil. Jika sebelumnya pemerintah memiliki 
wewenang untuk mengatur dan memeratakan penyebaran 
dokter, sekarang hal itu tak bisa dilakukan lagi.

Kewenangan pemerintah yang berlandaskan pada 
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib 
Kerja Dokter Spesialis yang diterbitkan Presiden Joko 
Widodo sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. MA telah 
menganulir peraturan presiden (Perpres) yang mewajibkan 
dokter spesialis bertugas di wilayah pelosok dan selanjutnya 
diganti dengan program yang sifatnya sukarela. 

Kini, mengharuskan dokter spesialis bertugas di wilayah 
terpencil bisa dianggap sebagai pemaksaan dan dianggap 
melanggar HAM. Peraturan Wajib Kerja Dokter Spesialis 
(WKDS) dianggap melanggar UU Nomor 39 tahun 1999 
tentang HAM dan UU Nomor 19 tahun 1999 tentang 
Konvensi ILO soal Penghapusan Kerja Paksa. MA menilai 
bahwa adanya wajib kerja 1 tahun serta WKDS di daerah di 
seluruh Indonesia sebagai bagian dari kerja paksa.

Setelah keluarnya keputusan MA tersebut, Presiden 
Jokowi menerbitkan Perpres Nomor 31 Tahun 2019 tentang 
Pendayagunaan Dokter Spesialis yang salah satu poinnya 
‘tak lagi mewajibkan dokter spesialis bertugas di daerah atau 
wilayah pelosok’. Kini, ketentuan wajib diganti menjadi 
sukarela, dan pemerintah memberikan insentif khusus bagi 
dokter spesialis yang mau bekerja di daerah.  

Beberapa daerah seperti Provinsi Papua Barat bahkan 
berani memberikan insentif hingga Rp 80 juta per bulan 
bagi dokter spesialis yang siap melayani warga di pelosok. 
Sayangnya, meski sudah di iming-imingi insentif besar, 
tetap saja tak banyak lulusan kedokteran, khususnya 
spesialis, yang  tergerak mengabdikan dirinya di daerah.
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Permasalahan di bidang pemerataan penyebaran dokter 
spesialis tersebut membuat Ikatan Dokter Indonesia (IDI), 
seperti yang disampaikan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar 
IDI (PB IDI) dr Moh Adib Khumaidi SpOT, memberikan tiga 
usulan kepada pemerintah: Pertama, memperbanyak dokter 
spesialis yang pendidikannya dibiayai oleh pemerintah. 
Jika sang dokter spesialis dibiayai pendidikannya oleh 
pemerintah pusat atau daerah lewat beasiswa, tentunya 
bisa  ada ikatan dinas atau kesepakatan atau kontrak untuk 
mengabdi di daerah atau wilayah pelosok.  

Kedua, mempersiapkan sarana dan prasarana yang 
dibutuhkan. Dengan begitu, para dokter spesialis bisa 
melakukan semua tindakan medis yang diperlukan di daerah 
tempatnya bertugas. Jangan sampai sudah disekolahkan 
pemerintah tapi kerjanya tetap kurang maksimal karena 
keterbatasan alat pendukung yang ada.

Ketiga, perhatian dari pemerintah daerah (pemda) untuk 
memastikan bahwa para dokter spesialis yang ditugaskan 
di wilayah pelosok bisa bekerja dengan nyaman dan 
mendapatkan jaminan kesejahteraan yang bagus. Termasuk 
sarana pendidikan yang bermutu bagi anak-anak mereka. 
Serta memenuhi kebutuhan sosial, olahraga, dan seni-
budaya agar mereka tak merasa kesepian.

Kompetensi Dokter di Daerah Pelosok 
Jangankan bicara tentang penyebaran dokter spesialis, 
untuk daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) 
saja kebutuhan dokter umum belum sepenuhnya terpenuhi. 
Di daerah pelosok negeri tersebut, kurang lebih ada 1.500 
puskesmas yang belum memiliki dokter. 
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Permasalahan ini terjadi bukan karena kurangnya 
jumlah lulusan dokter di Indonesia, melainkan lebih karena 
untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut perlu peningkatan 
kompetensi dokter. Sesuatu yang seharusnya sudah dimulai  
saat mereka masih belajar di kampus. Faktanya, dari 
12.500 orang  lulusan Fakultas Kedokteran di Indonesia 
setiap tahun, belum semuanya memenuhi kriteria untuk 
ditempatkan di DTKP.

“Penyebaran dokter sangat krusial terkait jaminan 
kesehatan nasional. Ketika dokter tidak ada, layanan 
tidak ada,” ujar pakar sumber daya alam kesehatan Dr. dr. 
Andreasta Meliala DPH, Mkes, MAS. “Padahal pemerintah 
sudah membayar premi, masyarakat juga sudah membayar 
premi jaminan kesehatan. Sehingga dokter-dokter bisa 
ditempatkan merata dan pada 2024 seluruh puskesmas 
sudah diisi dokter. Fakultas Kedokteran harus punya 
kurikulum khusus, mendesain sistem pendidikan yang 
mencetak dokter yang siap bekerja di DTPK. Sebab di sana 
jauh dari teknologi, menantang, dan kulturnya berbeda.” 

Penguatan Regulasi Sebaran Dokter
Masalah penyebaran dokter yang belum merata ini, sangat 
dirasakan akibatnya di wilayah terdepan, terluar, dan 
tertinggal (3T). Karena itu, penguatan komitmen diperlukan 
agar daerah lebih leluasa berinovasi dan mendorong 
pemberdayaan masyarakat.

“Diperlukan penguatan komitmen pemerintah daerah 
dalam memenuhi kebutuhan dokter melalui distribusi 
dan redistribusi atau melalui pola pendayagunaan sesuai 
kondisi lokal daerah masing-masing,” ujar Kepala Biro 
Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian 
Kesehatan Widyawati.
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Meski begitu tak bisa diingkari bahwa permasalahan 
paling penting dalam distribusi dokter tersebut adalah 
kesalahan distribusi atau maldistribusi. Sebab, dengan 
11 ribu lebih lulusan dokter setiap tahunnya, seharusnya 
Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dokter di berbagai 
fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang ada. Namun 
kenyataannya, masih ada pusat kesehatan masyarakat 
(puskesmas) yang tidak memiliki dokter, sementara 
puskesmas lainnya memiliki jumlah dokter berlebih.

Maldistribusi yang terjadi tersebut juga bisa dilihat 
dari rasio ketersediaan dokter antarprovinsi yang 
kesenjangannya cukup besar. Distribusi ulang (redistribusi) 
yang sulit dilakukan juga menjadi masalah yang harus 
diperhatikan. “Adanya dokter yang enggan ditempatkan 
di wilayah 3T merupakan salah satu masalah sehingga 
masih ada sebagian wilayah yang belum mendapatkan 
pelayanan kesehatan oleh dokter. Hal ini terjadi karena 
wilayah 3T memiliki keterbatasan akses, geografis sulit, 
serta keterbatasan sarana prasarana pelayanan kesehatan,” 
kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat 
Kemenkes Widyawati. 

Widyawati memaparkan, jumlah dokter yang teregistrasi 
di Konsil Kedokteran Indonesia mencapai 131.388 orang. 
Dari situ terlihat, jumlah dokter yang ada sudah melebihi 
target yang diinginkan yaitu mencapai 47 per 100 ribu 
penduduk. Artinya setiap dokter bisa melayani 2.127 
penduduk. Rasio dokter spesialis maupun bidan juga sudah 
sesuai standar badan kesehatan dunia (WHO).

Sekali lagi permasalahannya terletak pada distribusi 
tenaga medis dan paramedik yang timpang. Jumlah dokter 
di Jakarta, Sulawesi Utara, Yogyakarta, dan Bali cukup 
banyak. Sebaliknya di Maluku, Maluku Utara, Nusa 
Tenggara Timur, dan Sulawesi Barat kekurangan dokter. 
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Ironi bahwa kebanyakan dokter hanya terkumpul di kota 
besar seperti Jakarta. Sampai-sampai  rasio perbandingan 
dokter dengan penduduk di Jakarta mencapai 1:600, 
lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia yang fasilitas 
kesehatannya cukup bagus yang memiliki rasio 1:700.

Direktur Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan 
Indonesia Marius Widjajarta melihat belum meratanya 
sebaran dokter di Indonesia merupakan imbas atas ketiadaan 
standar pelayanan medis secara nasional. Saat ini hanya ada 
pedoman atau panduan yang sifatnya tidak wajib. “Negara 
sebesar ini tidak punya standar pelayanan medis, kan lucu?” 
ujar Marius.  

Kisah Emmanuel M. Siagian, Dokter Teladan di 
Daerah Terpencil
Emmanuel M. Siagian adalah seorang dokter PTT yang 
ditugaskan di Puskesmas Tanarara, Kabupaten Sumba 
Timur, Nusa Tenggara Timur. Sebuah daerah yang sangat 
jauh dari perkotaan dan belum terjangkau akses transportasi 
massal. “Saya bertugas di puskesmas yang sangat terpencil. 
Sebagian masyarakat kita belum menikmati kemerdekaan 
dari sisi kesehatan. Infrastruktur terbatas, penyediaan air 
bersih, listrik, belum ada. Bahkan sinyal telepon tidak ada,” 
kata Emmanuel. 

Puskesmas tempat Emmanuel mengabdi belum 
memiliki tenaga kesehatan seperti ahli gizi maupun ahli 
kesehatan lingkungan. “Beberapa perawat dan bidan 
melakukan tugas merangkap. Ini berpengaruh terhadap 
profesionalisme. Ada satu orang memegang tiga program 
yang bukan keahliannya,” tambah dokter yang telah dua 
tahun mengabdi di Puskesmas Tanarara itu.
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Minimnya tenaga medis dan rendahnya pengetahuan 
kesehatan membuat masih banyak masyarakat melakukan 
persalinan di rumah. Tentu saja hal itu sangat berisiko karena 
tidak dilengkapi perlengkapan bersalin yang memadai dan 
biasanya tidak ditangani oleh tenaga kesehatan.

Emmanuel dan tenaga medis lainnya berupaya 
merangkul tokoh-tokoh lintas sektor seperti perangkat 
desa, tokoh setempat, kader, dan polisi untuk menjemput 
ibu hamil yang akan melahirkan.  Namun upaya tersebut 
tidak selalu membuahkan hasil karena terbentur kuatnya 
adat istiadat yang dipegang masyarakat.

Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai proses 
persalinan membuat angka kematian ibu di Sumba Timur 
cukup tinggi. Di sana sedikitnya 30 ibu meninggal setiap 
tahun saat melahirkan. Selain itu serba terbatasnya fasilitas 
kesehatan di puskesmas ikut menyumbang pada tingginya 
angka kematian ibu.

Masalah lain yang harus dihadapi Emmanuel adalah 
buruknya sanitasi. Masih banyak keluarga yang buang air 
besar sembarangan sehingga sangat berisiko terjangkit 
penyakit menular seperti diare, cacingan, infeksi saluran 
pernapasan atas, dan banyak lagi.

Di beberapa tempat di pelosok, ada fakta lain yang 
memprihatinkan: beberapa puskesmas tidak memiliki 
dokter. Analis lab bahkan belum pernah ada di puskesmas 
di kabupaten mana pun di Sumba. 

Hal itu membuat Emmanuel meminta kepada pemerintah 
agar melakukan pemerataan dalam memperbaiki fasilitas 
pelayanan kesehatan. Menurutnya ada banyak pekerjaan 
rumah yang harus dikerjakan di bidang kesehatan, terutama 
dalam hal pembenahan infrastruktur fasilitas kesehatan.
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Kisah Emmanuel semakin menegaskan bahwa 
perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan harus menjadi 
fokus utama. Hal itu untuk menjamin ketersediaan, 
distribusi, dan peningkatan kualitas SDM kesehatan.

Perencanaan dan pengadaan SDM kesehatan, baik 
jumlah maupun jenisnya, sebaiknya berbasis kebutuhan 
di masyarakat dengan memperhatikan peraturan/kebijakan 
yang telah ditetapkan. Dengan begitu penyedia layanan 
dapat memberikan layanan secara optimal sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsinya.

Dari Nusa Tenggara Timur (NTT) terkuak cerita pilu 
lainnya. Syahdan, setelah lulus dari Fakultas Kedokteran, 
Ogie Verianto, 29 tahun, menjalani program internship di 
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bajawa, Ngada, Nusa 
Tenggara Timur (NTT). Itulah satu-satunya rumah sakit di 
kabupaten tersebut.

Fasilitas rumah sakit yang didapatkan Ogie ternyata 
sangat memprihatinkan. Bayangkan di tahun 2017,  fasilitas 
ICU untuk pasien kritis yang dirawat di RSUD Bajawa saat 
itu masih bertipe C. Padahal waktu itu RSUD paling standar 
di Pulau Jawa rata-rata sudah bertipe B.

Peristiwa paling mengenaskan adalah ketika sebagai 
seorang dokter muda, Ogie tak kuasa merujuk pasiennya 
ke rumah sakit besar. Padahal waktu itu sang pasien berada 
dalam kondisi cukup kritis. Menurut diagnosanya, pasien 
tersebut mengalami serangan stroke. Sayangnya, tanpa 
adanya ketersediaan fasilitas kesehatan yang mumpuni, 
dokter muda itu harus menyaksikan sang pasien meregang 
nyawa.

Persebaran fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga 
medis yang tidak merata sudah menjadi cerita klasik. Untuk 
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itu, pemerintah harus menyiapkan langkah terobosan agar 
kondisi ini bisa diselesaikan agar semua warga negara 
terjamin mendapatkan layanan kesehatan. 

Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Indonesia (UI) Hasbullah Thabrany mengungkapkan 
pemerintah belum bisa menyediakan bayaran yang membuat 
dokter dan tenaga kesehatan lain tertarik bekerja di daerah 
luar Jawa. Maka dia menyarankan pemerintah memberikan 
subsidi atau insentif untuk pengembangan rumah sakit 
swasta maupun klinik di daerah-daerah. “Jadi bukan dengan 
memaksa-maksa dokter mesti dikirim ke daerah, nggak ada 
gunanya orang dipaksa-paksa. Kalau nggak ada gulanya di 
sana, semut nggak bakalan datang,” ujarnya. 

Pandemi Covid-19
Pada Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 
menyatakan bahwa wabah penyakit virus corona baru --yang 
waktu itu terjadi di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina-- sebagai 
darurat kesehatan masyarakat dan menjadi keprihatinan 
internasional. Dua bulan berselang, pada 11 Maret 2020, 
WHO menyatakan wabah virus Corona COVID-19 sebagai 
pandemi.

Momok menyeramkan di seluruh dunia yang bersifat 
menular tersebut disebabkan oleh virus corona yang baru 
ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernapasan akut 
parah virus corona 2 (SARS-CoV-2). Kasus manusia 
pertama COVID-19 diidentifikasi di Kota Wuhan, Cina 
pada Desember 2019 (WHO, 2020d).

Orang yang terinfeksi virus ini dapat menyebarkannya 
kepada orang lain. Beberapa virus corona diketahui telah 
menyebabkan infeksi pernapasan mulai dari flu biasa hingga 
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penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernapasan 
Timur Tengah (MERS)  dan Sindrom Pernapasan Akut 
Parah (SARS). Penyakit virus COVID-19 adalah salah 
satu jenis virus corona yang paling baru ditemukan (WHO, 
2020d).

Bagaimana penyakit virus corona COVID-19 bisa 
menjadi pandemi yang menakutkan? Selain belum 
ditemukan vaksin dan obatnya, penyebaran juga sangat 
cepat. Ketika seseorang yang menderita COVID-19 batuk 
atau menghembuskan napas, mereka melepaskan percikan 
cairan yang terinfeksi. Jika orang berdiri dalam jarak satu 
meter dari seseorang dengan COVID-19, mereka dapat 
terinfeksi karena menghirup percikan-percikan yang keluar 
lewat batuk atau dihembuskan oleh mereka. 

Selain itu, sebagian besar percikan ini jatuh pada 
permukaan dan benda di dekatnya—seperti meja kerja, 
meja perabot atau telepon. Orang-orang dapat tertular virus 
COVID-19 dengan menyentuh permukaan atau benda yang 
terkontaminasi - dan kemudian menyentuh mata, hidung 
atau mulut mereka (WHO, 2020h).

Orang yang terinfeksi penyakit virus corona COVID-19, 
biasanya akan mengalami demam, kelelahan dan batuk 
kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa sakit dan 
nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, sesak 
napas atau diare. Gejala-gejala ini biasanya awalnya ringan 
dan terjadi secara bertahap. 

Ada juga beberapa orang yang terinfeksi, tapi 
tidak mengalami gejala apa pun dan tidak merasakan 
adanya masalah dengan tubuh mereka. Namun, menurut 
pengetahuan yang ada saat ini, sekitar 1 dari 6 kasus 
COVID-19 telah menyebabkan penyakit serius dan 
menyebabkan berkembangnya kesulitan bernapas (WHO, 
2020d). 
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Orang tua dan orang-orang yang memiliki masalah 
medis atau penyakit bawaan sebelumnya lebih mungkin 
mengalami komplikasi penyakit serius akibat infeksi 
COVID-19. Tak jarang bahkan berujung pada kematian. 
Perkiraan periode inkubasi untuk COVID-19 berkisar 1-14 
hari, paling umum sekitar lima hari.

Merebaknya pandemi COVID-19 saat ini merupakan 
darurat kesehatan yang bersifat langsung. Langkah-
langkah yang diambil untuk mengantisipasi pandemi yang 
terjadi telah memunculkan dampak langsung kepada pasar, 
pasokan (produksi barang dan jasa), permintaan (konsumsi 
dan investasi) dan dunia kerja.

Pemberlakuan karantina, terjadinya gangguan terhadap 
dunia usaha, larangan untuk bepergian, penutupan sekolah 
dan langkah penutupan lainnya membawa dampak yang 
bersifat mendadak dan drastis terhadap banyak orang. 
Selama wabah COVID-19, seluruh populasi manusia 
mengalami kenaikan tingkat stres yang dapat memiliki 
efek serius pada kesehatan mental, terutama dalam kasus di 
mana karantina wajib di rumah diberlakukan.

Digitalisasi Pelayanan Kesehatan 
Era baru revolusi industri 4.0 telah terjadi di semua 

sektor kehidupan manusia termasuk di bidang kesehatan. 
Secara garis besar, mulai berlakunya era industri 4.0 ini 
ditandai dengan meluasnya jaringan siber yang secara fisik 
didukung oleh berbagai kemajuan teknologi digital untuk 
meningkatkan produktivitas, kecepatan kinerja, efisiensi 
biaya, komunikasi sosial lintas batas dan waktu, reposisi 
dan reorientasi peran manusia dalam sistem produksi, 
inovasi layanan baru yang mendisrupsi cara bisnis lama, 
dan lain-lainnya.
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Beberapa wujud dari bentuk-bentuk kecanggihan 
teknologi dalam industri 4.0 tersebut adalah: robot, big 
data, augmented reality, 3D printing, komputasi awan, 
cybersecurity, internet untuk segala hal (Internet of Things/
IoT), integrasi sistem dan simulasi.

Manusia yang sekarang tengah menjalani era peradaban 
gelombang tiga yaitu era informasi, harus segera bersiap 
untuk berhadapan dengan era gelombang empat yang di 
bidang kesehatan disebut era kesehatan digital. Penyatuan 
(konvergensi) revolusi digital, genomik, ilmu kesehatan, 
pelayanan kesehatan dan kehidupan manusia dan 
masyarakat, akan mengubah sistem kesehatan yang sudah 
ada saat ini secara drastis. 

Kemajuan penemuan kecerdasan buatan di bidang 
kedokteran telah memunculkan klinik tanpa dokter seperti 
yang telah dijalankan di Tiongkok. Komputer yang 
telah dilatih agar memiliki kecerdasan buatan (artificial 
intelligence) akhirnya bisa memiliki kecerdasan setara ahli.

Lalu bagaimana dengan kondisi di indonesia? Saat ini 
Indonesia belum sepenuhnya menerapkan Revolusi Industri 
4.0. Tapi perkembangan dan pemanfaatan teknologi baru 
niscaya tak terelakkan. Kampus yang mencetak dokter 
dan rumah sakit harus menyiapkan sumber daya manusia 
dan fasilitas yang akrab dengan penggunaan teknologi 
kedokteran digital.

Sejumlah rumah sakit saat ini sudah mulai menggunakan 
big data untuk mengetahui dan memonitor kondisi kesehatan 
pasien yang biasa berobat di sana. Dengan penggunaan big 
data mereka bisa lebih cermat dan tepat menyediakan tenaga 
dokter spesialis, penyediaan obat dan fasilitas kesehatan 
lainnya sesuai kebutuhan pasien.
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Daya Saing Manusia Indonesia 

Revolusi Industri 4.0 yang ditandai berkembangnya 
teknologi robot, artificial intelligence, big data, 

internet of things (IoT), dan lain-lainnya kini sudah 
berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan 
teknologi digital itu telah menimbulkan disrupsi di berbagai 
sektor. Banyak tenaga kerja tersingkir dengan penerapan 
otomatisasi di berbagai bidang. 

Pandemi Covid-19 juga telah menciptakan atau 
mempercepat munculnya norma baru dalam kehidupan 
masyarakat. Salah satunya adalah perilaku jaga jarak. 
Banyak kegiatan kini dikerjakan melalui teknologi digital 
yang menimbulkan less contact economy dan less contact 
society. Kegitan-kegiatan itu antara lain e-commerce, digital 
payment, telemedicine, hingga drone dan robot. Di dunia 
pendidikan pun semakin berkembang praktek pembelajaran 
jarak jauh (PJJ).

Di era teknologi digital dan disrupsi seperti itu, Indonesia 
harus punya daya saing yang kuat. Daya saing itu ada pada 
kualitas sumber daya manusia (SDM). Gubernur Lemhannas 
Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo menegaskan 
bahwa fokus pembangunan Indonesia adalah membangun 
manusia. “Aspek apapun itu akan diimplementasikan 
dan diaktualisasikan oleh manusia. Maka pertama-tama 
yang harus kita bangun dan olah adalah sumber daya 

BAB 5
Pendidikan Menuju               

Smart Indonesia 4.0
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manusianya,” katanya dalam webinar bertema “Refleksi 75 
Tahun: Republik & Kita,” pada 25 Agustus 2020.

Kenyataannya, pada 2018 dan sampai kini tak banyak 
berubah, pasar tenaga kerja di Indonesia masih didominasi 
oleh lulusan SD dan SMP yaitu sebesar 43%. Adapun 
lulusan SMA dan SMK mencapai 29%. Dominasi pekerja 
dengan pendidikan rendah khususnya pada sektor industri 
manufaktur menimbulkan pertanyaan apakah SDM 
Indonesia siap menyongsong revolusi industri 4.0? 

Laporan terakhir Indeks Daya Saing Global alias Global 
Competitiveness Index (GCI) 2019 menunjukkan peringkat 
daya saing Indonesia malah turun ke posisi 50 dari posisi 
45 sebelumnya. Tidak hanya mengalami kemerosotan 
peringkat, skor daya saing Indonesia juga turun meski tipis 
0,3 poin ke posisi 64,6.
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The Global Competitiveness Index 4.0 2019 Rankings

2018 Diff. from 20182

Rank Economy Score1 Rank Score

1 Singapore 84.8 +1 +1.3

2 United States 83.7 –1 -2.0

3 Hong Kong SAR 83.1 +4 +0.9

4 Netherlands 82.4 +2 —

5 Switzerland 82.3 –1 –0.3

6 Japan 82.3 –1 –0.2

7 Germany 81.8 –4 –1.0

8 Sweden 81.2 +1 –0.4

9 United Kingdom 81.2 –1 –0.8

10 Denmark 81.2 — +0.6

11 Finland 80.2 — —

12 Taiwan, China 80.2 +1 +1.0

13 Korea, Rep. 79.6 +2 +0.8

14 Canada 79.6 –2 –0.3

15 France 78.8 +2 +0.8

16 Australia 78.7 –2 –0.1

17 Norway 78.1 –1 –0.1

18 Luxembourg 77.0 +1 +0.4

19 New Zealand 76.7 –1 –0.8

20 Israel 76.7 — +0.1

21 Austria 76.6 +1 +0.3

22 Belgium 76.4 –1 –0.2

23 Spain 75.3 +3 +1.1

24 Ireland 75.1 –1 –0.6

25 United Arab Emirates 75.0 +2 +1.6

26 Iceland 74.7 –2 +0.2

27 Malaysia 74.6 –2 +0.2

28 China 73.9 — +1.3

29 Qatar 72.9 +1 +1.9

30 Italy 71.5 +1 +0.8

31 Estonia 70.9 +1 +0.2

32 Czech Republic 70.9 –3 –0.3

33 Chile 70.5 — +0.3

34 Portugal 70.4 — +0.2

35 Slovenia 70.2 — +0.6

36 Saudi Arabia 70.0 +3 +2.5

37 Poland 68.9 — +0.7

38 Malta 68.5 –2 –0.2

39 Lithuania 68.4 +1 +1.2

40 Thailand 68.1 –2 +0.6

41 Latvia 67.0 +1 +0.7

42 Slovak Republic 66.8 –1 –0.1

43 Russian Federation 66.7 — +1.1

44 Cyprus 66.4 — +0.8

45 Bahrain 65.4 +5 +1.7

46 Kuwait 65.1 +8 +3.0

47 Hungary 65.1 +1 +0.8

2018 Diff. from 20182

Rank Economy Score1 Rank Score

48 Mexico 64.9 –2 +0.3

49 Bulgaria 64.9 +2 +1.3

50 Indonesia 64.6 –5 –0.3

51 Romania 64.4 +1 +0.9

52 Mauritius 64.3 –3 +0.5

53 Oman 63.6 –6 –0.8

54 Uruguay 63.5 –1 +0.8

55 Kazakhstan 62.9 +4 +1.1

56 Brunei Darussalam 62.8 +6 +1.3

57 Colombia 62.7 +3 +1.1

58 Azerbaijan 62.7 +11 +2.7

59 Greece 62.6 –2 +0.5

60 South Africa 62.4 +7 +1.7

61 Turkey 62.1 — +0.5

62 Costa Rica 62.0 –7 –0.1

63 Croatia 61.9 +5 +1.8

64 Philippines 61.9 –8 –0.3

65 Peru 61.7 –2 +0.4

66 Panama 61.6 –2 +0.6

67 Viet Nam 61.5 +10 +3.5

68 India 61.4 –10 –0.7

69 Armenia 61.3 +1 +1.4

70 Jordan 60.9 +3 +1.6

71 Brazil 60.9 +1 +1.4

72 Serbia 60.9 –7 —

73 Montenegro 60.8 –2 +1.2

74 Georgia 60.6 –8 –0.3

75 Morocco 60.0 — +1.5

76 Seychelles 59.6 –2 +1.1

77 Barbados 58.9 n/a n/a

78 Dominican Republic 58.3 +4 +0.9

79 Trinidad and Tobago 58.3 –1 +0.4

80 Jamaica 58.3 –1 +0.4

81 Albania 57.6 –5 –0.5

82 North Macedonia 57.3 +2 +0.7

83 Argentina 57.2 –2 –0.3

84 Sri Lanka 57.1 +1 +1.1

85 Ukraine 57.0 –2 —

86 Moldova 56.7 +2 +1.2

87 Tunisia 56.4 — +0.8

88 Lebanon 56.3 –8 –1.4

89 Algeria 56.3 +3 +2.5

90 Ecuador 55.7 –4 –0.1

91 Botswana 55.5 –1 +1.0

92 Bosnia and Herzegovina 54.7 –1 +0.6

93 Egypt 54.5 +1 +1.0

94 Namibia 54.5 +6 +1.8

2018 Diff. from 20182

Rank Economy Score1 Rank Score

95 Kenya 54.1 –2 +0.5

96 Kyrgyz Republic 54.0 +1 +1.0

97 Paraguay 53.6 –2 +0.3

98 Guatemala 53.5 –2 +0.2

99 Iran, Islamic Rep. 53.0 –10 –1.9

100 Rwanda 52.8 +8 +1.9

101 Honduras 52.7 — +0.2

102 Mongolia 52.6 –3 –0.1

103 El Salvador 52.6 –5 –0.2

104 Tajikistan 52.4 –2 +0.2

105 Bangladesh 52.1 –2 —

106 Cambodia 52.1 +4 +1.9

107 Bolivia 51.8 –2 +0.4

108 Nepal 51.6 +1 +0.8

109 Nicaragua 51.5 –5 —

110 Pakistan 51.4 –3 +0.3

111 Ghana 51.2 –5 –0.1

112 Cape Verde 50.8 –1 +0.6

113 Lao PDR 50.1 –1 +0.8

114 Senegal 49.7 –1 +0.7

115 Uganda 48.9 +2 +2.1

116 Nigeria 48.3 –1 +0.8

117 Tanzania 48.2 –1 +1.0

118 Côte d'Ivoire 48.1 –4 +0.6

119 Gabon 47.5 n/a n/a

120 Zambia 46.5 –2 +0.5

121 Eswatini 46.4 –1 +1.1

122 Guinea 46.1 +4 +2.9

123 Cameroon 46.0 –2 +0.9

124 Gambia, The 45.9 –5 +0.5

125 Benin 45.8 –2 +1.4

126 Ethiopia 44.4 –4 –0.1

127 Zimbabwe 44.2 +1 +1.6

128 Malawi 43.7 +1 +1.3

129 Mali 43.6 –4 —

130 Burkina Faso 43.4 –6 –0.5

131 Lesotho 42.9 –1 +0.6

132 Madagascar 42.9 n/a n/a

133 Venezuela 41.8 –6 –1.3

134 Mauritania 40.9 –3 +0.1

135 Burundi 40.3 +1 +2.7

136 Angola 38.1 +1 +1.1

137 Mozambique 38.1 –4 –1.7

138 Haiti 36.3 — –0.1

139 Congo, Dem. Rep. 36.1 –4 –2.1

140 Yemen 35.5 –1 –0.9

141 Chad 35.1 –1 –0.4

 
Covering 141 economies, the Global Competitiveness Index 4.0 measures national 
competitiveness—defined as the set of institutions, policies and factors that determine  
the level of productivity. 

Note: The Global Competitiveness index 4.0 captures the determinants of long-term growth. Recent developments are reflected only insofar as they have an impact on data 
measuring these determinants. Results should be interpreted in this context. “–“ indicates score or rank is unchanged from the previous year, “n/a” indicates the countries were not 
covered by the index the previous year.
1 Scale ranges from 0 to 100. 
2 Rank and score differences with 2018 index. For details refer to Appendix A.
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GCI dibuat oleh World Economic Forum (WEF) yang 
berkantor pusat di Jenewa, Swiss. Daya saing suatu negara 
itu tidak hanya relevan bagi perdagangan internasional 
(ekspor dan impor) tetapi juga investasi. Negara dengan 
indeks daya saing global (GCI) yang tinggi akan lebih 
menarik bagi investor asing. Negara tersebut dianggap 
potensial memberikan keuntungan bisnis lebih besar, 
ketimbang negara dengan GCI yang rendah. 

Berdasarkan daftar tersebut, Indonesia makin tertinggal 
jauh dari Singapura yang menempati posisi pertama. 
Demikian pula dari Malaysia dan Thailand yang sebenarnya 
juga turun masing-masing dua peringkat tetapi masih 
di posisi 27 dan 40. Peringkat Vietnam masih di bawah 
Indonesia. Namun, Vietnam mengalami kenaikan peringkat 
daya saing hingga 10 level ke posisi 60. 

Data ini menjelaskan hubungan nyata antara daya saing 
dan ketertarikan investor. Mungkin itu sebabnya, di tahun 
lalu dari 33 perusahaan yang melakukan relokasi bisnis 
dari Tiongkok ke ASEAN, Indonesia hanya jadi penonton. 
Mereka memilih berinvestasi ke Vietnam sebanyak 23 
perusahaan, dan 10 perusahaan sisanya memilih pindah ke 
Malaysia, Thailand, dan Kamboja. 
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The Global Competitiveness Index 4.0 2019 Rankings

2018 Diff. from 20182

Rank Economy Score1 Rank Score

1 Singapore 84.8 +1 +1.3

2 United States 83.7 –1 -2.0

3 Hong Kong SAR 83.1 +4 +0.9

4 Netherlands 82.4 +2 —

5 Switzerland 82.3 –1 –0.3

6 Japan 82.3 –1 –0.2

7 Germany 81.8 –4 –1.0

8 Sweden 81.2 +1 –0.4

9 United Kingdom 81.2 –1 –0.8

10 Denmark 81.2 — +0.6

11 Finland 80.2 — —

12 Taiwan, China 80.2 +1 +1.0

13 Korea, Rep. 79.6 +2 +0.8

14 Canada 79.6 –2 –0.3

15 France 78.8 +2 +0.8

16 Australia 78.7 –2 –0.1

17 Norway 78.1 –1 –0.1

18 Luxembourg 77.0 +1 +0.4

19 New Zealand 76.7 –1 –0.8

20 Israel 76.7 — +0.1

21 Austria 76.6 +1 +0.3

22 Belgium 76.4 –1 –0.2

23 Spain 75.3 +3 +1.1

24 Ireland 75.1 –1 –0.6

25 United Arab Emirates 75.0 +2 +1.6

26 Iceland 74.7 –2 +0.2

27 Malaysia 74.6 –2 +0.2

28 China 73.9 — +1.3

29 Qatar 72.9 +1 +1.9

30 Italy 71.5 +1 +0.8

31 Estonia 70.9 +1 +0.2

32 Czech Republic 70.9 –3 –0.3

33 Chile 70.5 — +0.3

34 Portugal 70.4 — +0.2

35 Slovenia 70.2 — +0.6

36 Saudi Arabia 70.0 +3 +2.5

37 Poland 68.9 — +0.7

38 Malta 68.5 –2 –0.2

39 Lithuania 68.4 +1 +1.2

40 Thailand 68.1 –2 +0.6

41 Latvia 67.0 +1 +0.7

42 Slovak Republic 66.8 –1 –0.1

43 Russian Federation 66.7 — +1.1

44 Cyprus 66.4 — +0.8

45 Bahrain 65.4 +5 +1.7

46 Kuwait 65.1 +8 +3.0

47 Hungary 65.1 +1 +0.8

2018 Diff. from 20182

Rank Economy Score1 Rank Score

48 Mexico 64.9 –2 +0.3

49 Bulgaria 64.9 +2 +1.3

50 Indonesia 64.6 –5 –0.3

51 Romania 64.4 +1 +0.9

52 Mauritius 64.3 –3 +0.5

53 Oman 63.6 –6 –0.8

54 Uruguay 63.5 –1 +0.8

55 Kazakhstan 62.9 +4 +1.1

56 Brunei Darussalam 62.8 +6 +1.3

57 Colombia 62.7 +3 +1.1

58 Azerbaijan 62.7 +11 +2.7

59 Greece 62.6 –2 +0.5

60 South Africa 62.4 +7 +1.7

61 Turkey 62.1 — +0.5

62 Costa Rica 62.0 –7 –0.1

63 Croatia 61.9 +5 +1.8

64 Philippines 61.9 –8 –0.3

65 Peru 61.7 –2 +0.4

66 Panama 61.6 –2 +0.6

67 Viet Nam 61.5 +10 +3.5

68 India 61.4 –10 –0.7

69 Armenia 61.3 +1 +1.4

70 Jordan 60.9 +3 +1.6

71 Brazil 60.9 +1 +1.4

72 Serbia 60.9 –7 —

73 Montenegro 60.8 –2 +1.2

74 Georgia 60.6 –8 –0.3

75 Morocco 60.0 — +1.5

76 Seychelles 59.6 –2 +1.1

77 Barbados 58.9 n/a n/a

78 Dominican Republic 58.3 +4 +0.9

79 Trinidad and Tobago 58.3 –1 +0.4

80 Jamaica 58.3 –1 +0.4

81 Albania 57.6 –5 –0.5

82 North Macedonia 57.3 +2 +0.7

83 Argentina 57.2 –2 –0.3

84 Sri Lanka 57.1 +1 +1.1

85 Ukraine 57.0 –2 —

86 Moldova 56.7 +2 +1.2

87 Tunisia 56.4 — +0.8

88 Lebanon 56.3 –8 –1.4

89 Algeria 56.3 +3 +2.5

90 Ecuador 55.7 –4 –0.1

91 Botswana 55.5 –1 +1.0

92 Bosnia and Herzegovina 54.7 –1 +0.6

93 Egypt 54.5 +1 +1.0

94 Namibia 54.5 +6 +1.8

2018 Diff. from 20182

Rank Economy Score1 Rank Score

95 Kenya 54.1 –2 +0.5

96 Kyrgyz Republic 54.0 +1 +1.0

97 Paraguay 53.6 –2 +0.3

98 Guatemala 53.5 –2 +0.2

99 Iran, Islamic Rep. 53.0 –10 –1.9

100 Rwanda 52.8 +8 +1.9

101 Honduras 52.7 — +0.2

102 Mongolia 52.6 –3 –0.1

103 El Salvador 52.6 –5 –0.2

104 Tajikistan 52.4 –2 +0.2

105 Bangladesh 52.1 –2 —

106 Cambodia 52.1 +4 +1.9

107 Bolivia 51.8 –2 +0.4

108 Nepal 51.6 +1 +0.8

109 Nicaragua 51.5 –5 —

110 Pakistan 51.4 –3 +0.3

111 Ghana 51.2 –5 –0.1

112 Cape Verde 50.8 –1 +0.6

113 Lao PDR 50.1 –1 +0.8

114 Senegal 49.7 –1 +0.7

115 Uganda 48.9 +2 +2.1

116 Nigeria 48.3 –1 +0.8

117 Tanzania 48.2 –1 +1.0

118 Côte d'Ivoire 48.1 –4 +0.6

119 Gabon 47.5 n/a n/a

120 Zambia 46.5 –2 +0.5

121 Eswatini 46.4 –1 +1.1

122 Guinea 46.1 +4 +2.9

123 Cameroon 46.0 –2 +0.9

124 Gambia, The 45.9 –5 +0.5

125 Benin 45.8 –2 +1.4

126 Ethiopia 44.4 –4 –0.1

127 Zimbabwe 44.2 +1 +1.6

128 Malawi 43.7 +1 +1.3

129 Mali 43.6 –4 —

130 Burkina Faso 43.4 –6 –0.5

131 Lesotho 42.9 –1 +0.6

132 Madagascar 42.9 n/a n/a

133 Venezuela 41.8 –6 –1.3

134 Mauritania 40.9 –3 +0.1

135 Burundi 40.3 +1 +2.7

136 Angola 38.1 +1 +1.1

137 Mozambique 38.1 –4 –1.7

138 Haiti 36.3 — –0.1

139 Congo, Dem. Rep. 36.1 –4 –2.1

140 Yemen 35.5 –1 –0.9

141 Chad 35.1 –1 –0.4

 
Covering 141 economies, the Global Competitiveness Index 4.0 measures national 
competitiveness—defined as the set of institutions, policies and factors that determine  
the level of productivity. 

Note: The Global Competitiveness index 4.0 captures the determinants of long-term growth. Recent developments are reflected only insofar as they have an impact on data 
measuring these determinants. Results should be interpreted in this context. “–“ indicates score or rank is unchanged from the previous year, “n/a” indicates the countries were not 
covered by the index the previous year.
1 Scale ranges from 0 to 100. 
2 Rank and score differences with 2018 index. For details refer to Appendix A.
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Agus Widjojo menyinggung indikator lain untuk 
melihat daya saing Indonesia menggunakan Programme 
for International Student Assessment (PISA). PISA adalah 
studi internasional tentang prestasi literasi membaca, 
matematika, dan sains pada siswa berusia 15 tahun yang 
diselenggarakan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi 
dan Pembangunan (The Organisation for Economic 
Cooperation and Development  - OECD).

Berdasarkan studi terakhir di tahun 2018, diketahui 
nilai kompetensi literasi membaca Indonesia berada dalam 
peringkat 72 dari 77 negara. Skor ini mengalami penurunan 
dari penilaian di periode sebelumnya yakni peringkat 62 
dari 70 negara di 2015.

Berdasar nilai rerata, terjadi penurunan nilai PISA 
Indonesia di seluruh kompetensi yang diujikan. Penurunan 
terlihat pada kompetensi membaca, dari 397 poin pada 
2015 menjadi 371 poin di 2018, sementara nilai rata-rata 
negara OECD adalah 487.

Peringkat Indonesia di antara lima negara di Asia 
Tenggara yang masuk OECD juga hanya unggul dari 
Filipina yang berada di posisi buncit dari 77 negara. 
Sementara Thailand di peringkat ke-66, Brunei Darussalam 
di peringkat ke-59, Malaysia di peringkat ke-56, dan 
Singapura di peringkat ke-2. 

Berdasarkan data PISA 2018, kemampuan membaca 
sampai tingkat 2 siswa Indonesia hanya sekitar 30%. 
Sementara rata-rata kompetensi membaca siswa di negara-
negara OECD sudah mencapai 77%.  Artinya, para siswa 
Indonesia memiliki kesulitan untuk menginterpretasikan isi 
bacaan dengan naskah panjang.

Untuk kemampuan matematika, hanya 28% siswa 
Indonesia yang mampu sampai kemahiran tingkat dua 
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atau lebih. Padahal rata-rata siswa di negara-negara OECD 
sudah mencapai 76%. Sementara untuk kemampuan sains, 
hanya 40% siswa Indonesia mampu berada di tingkat 
kemahiran level 2. Sedangkan rata rata OECD mencapai 
78%. Kemahiran di level 2 ini berarti siswa dapat mengenali 
penjelasan yang tepat tentang sebuah fenomena dan bisa 
mengidentifikasi dengan menggunakan pengetahuannya. 

PISA yang diinisiasi oleh OCED adalah studi untuk 
mengevaluasi sistem pendidikan di berbagai negara. Pada 
tahun 2018, PISA diikuti oleh 77 negara di seluruh dunia. 
Indonesia telah berpartisipasi dalam studi PISA sejak tahun 
2000. Studi ini bersifat diagnostik yang digunakan untuk 
memberikan informasi yang berguna untuk perbaikan 
sistem pendidikan suatu negara.

Kualitas pendidikan Indonesia bisa pula dilihat dari 
peringkat universitas yang dirilis Webometrics. Sebanyak 
3.935 universitas dari 11 negara di kawasan Asia Tenggara 
disusun peringkatnya oleh Webometrics pada Juli 2020.  
Pemeringkatan universitas ini diperbarui oleh Webometrics 
setiap Januari dan Juli. 

Di kawasan ASEAN, Indonesia hanya menempatkan 
Universitas Indonesia dalam daftar, itu pun di urutan 
kesembilan.  Berikut adalah 10 besar universitas terbaik 
di Asia Tenggara diikuti posisinya di dunia, dimulai dari 
peringkat pertama: National University of Singapore 
(NUS) Singapura, NUS berada pada peringkat 51 
universitas di dunia; Nanyang Technological University 
(NTU) Singapura,  berada pada peringkat 92; University 
of Malaya (UM) Malaysia, UM berada pada peringkat 375; 
Chulalongkorn University Thailand, berada pada peringkat 
529; Universiti Teknologi Malaysia (UTM), berada pada 
peringkat 529; Universiti Sains Malaysia, berada pada 
peringkat 568; Universiti Putra Malaysia, berada pada 
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peringkat 577; Mahidol University Thailand, berada pada 
peringkat 610; Universitas Indonesia (UI), berada pada 
peringkat 693; Chiang Mai University Thailand,  berada 
pada peringkat 733.

TABEL PERINGKAT UNIVERSITAS 
INDONESIA, YANG DI RILIS 

WEBOMETRICS PER JULI 2020

Tabel Peringkat Universitas Indonesia, Yang Di Rilis Webometrics Per Juli 2020

sumber : https://www.webometrics.info/en/asia/indonesia

Gambar : 5.2
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Times Higher Education (THE) juga merilis 
pemeringkatan universitas terbaik dunia untuk tahun 
2021. Ada sembilan perguruan tinggi Indonesia masuk 
dalam pemeringkatan dunia. Dikutip dari laman resminya, 
THE World University Rankings mencakup hampir 1.500 
universitas di 93 negara. 

Berikut adalah urutan universitas terbaik di Indonesia 
dan posisinya di antara 1.500 universitas yang masuk 
pemeringkatan adalah : 

Tabel Peringkat Universitas Indonesia, Yang Di Rilis Webometrics Per Juli 2020

Gambar : 5.3

SEMBILAN PERGURUAN TINGGI INDONESIA 
YANG MASUK DALAM PEMERINGKATAN DUNIA

 Universitas Indonesia   801-1.000;1
 Universitas Teknologi Bandung   1.000+;

  1.000+;

  1.000+;

  1.000+;

2

 Universitas Gadjah Mada

 Universitas Brawijaya

 Universitas Padjajaran
 Institut Pertanian Bogor (IPB)

 Universitas Diponegoro

 Institut Teknologi Sepuluh November
Telkom University

  1.000+;

  1.000+;

  1.000+;

  1.000+;

5

3

7
6

4

8
9

NO. NAMA PERGURUAN TINGGI PERINGKAT DUNIA

sumber : https://www.webometrics.info/en/asia/indonesia

Pemeringkatan universitas oleh lembaga yang berbeda 
dengan metode yang berbeda pula menyampaikan pesan 
yang sama untuk Indonesia: daya saing SDM masih rendah. 
Indonesia masih harus meningkatkan daya saing SDM di 
tengah globalisasi melalui pendidikan yang berkualitas.

Apalagi Indonesia sedang mengalami bonus demografi 
sampai beberapa tahun ke depan. Penduduk yang didominasi 
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oleh usia produktif ini harus dibekali pendidikan yang 
baik supaya daya saing sebagai bangsa naik, mendorong 
investasi, membuka lapangan pekerjaan yang banyak 
hingga pada akhinya perekonomian kita tumbuh optimal 
menuju era emas di tahun 2045. 

Bonus demografi adalah momentum yang tidak boleh 
dilewatkan untuk mendapat SDM yang berkualitas.  
Presiden Joko Widodo sudah mengingatkan beberapa hal 
dalam rapat terbatas yang membahas Peta Jalan Pendidikan 
untuk 2020-2035 melalui konferensi video, dari Istana 
Merdeka, 4 Juni 2020. Pertama, cara bekerja pada masa 
depan akan jauh lebih berbeda dengan yang kita alami 
hari ini. Untuk itu, pembentukan SDM yang unggul tidak 
bisa lagi berdasarkan perkembangan ilmu yang dibentuk 
berdasarkan tren masa lalu, tapi proyeksi ke masa depan. 

Benchmarking harus dilakukan kepada negara-negara 
yang telah berhasil mengadaptasi sistem pendidikan untuk 
memenuhi kebutuhan perubahan di masa depan. Negara-
negara yang dimaksud adalah Australia untuk pendidikan 
anak sekolah dini, Finlandia untuk pendidikan dasar dan 
menengah, Jerman untuk pendidikan vokasi, dan Korea 
Selatan untuk perguruan tinggi. 

Kedua, SDM unggul yang ingin dicapai adalah SDM 
yang berkarakter, berakhlak mulia dengan menumbuhkan 
nilai-nilai budaya Indonesia berdasar Pancasila. Pendidikan 
karakter tidak boleh dilupakan sebagai hal yang sangat 
penting dalam pembangunan mental dan karakter bangsa.

Agus Widjojo menegaskan bahwa pendidikan karakter 
harus dimulai sejak usia dini. Bahkan dalam sistem 
pendidikan Jepang, seorang anak akan diajarkan dahulu 
tentang etika, budaya dan tradisi bangsanya sebelum ia 
memasuki pembekalan ilmu pengetahuan.
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Ketiga, ada target-target yang terukur. Setiap program 
peningkatan kualitas SDM harus punya ukuran yang jelas, 
berapa target angka partisipasi untuk pendidikan dasar, 
menengah, sampai pendidikan tinggi. “Saya kira kita buat 
targetnya yang tinggi saja biar kita optimistis dan semangat. 
Kemudian seperti apa target untuk hasil belajar berkualitas, 
baik itu untuk perbaikan kualitas guru, kurikulum, maupun 
infrastruktur sekolah. Dan bagaimana untuk mewujudkan 
distribusi pendidikan yang inklusif dan juga merata,” kata 
Presiden Joko Widodo.

Keempat, dukungan dari komunitas pendidikan. 
Pemerintah tidak bisa jalan sendiri dalam upaya 
meningkatkan daya saing Indonesia. Presiden meminta 
dukungan komunitas pendidikan, kementerian/lembaga, 
masyarakat, pemerintah daerah, juga kemitraan dengan 
swasta. Karena reformasi pendidikan bukan hanya 
mencakup penyesuaian kurikulum, pedagogi, dan metode 
penilaian tetapi juga menyangkut perbaikan infrastruktur, 
penyediaan akses teknologi, dan juga yang berkaitan 
dengan dukungan pendanaan.

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim merespon 
perintah presiden dengan menyiapkan lima strategi untuk 
menjalankan pembelajaran holistik demi mengembangkan 
SDM Indonesia yang unggul. SDM berkualitas secara 
holistik mencakup kemampuan dalam literasi dan numerasi, 
serta ditopang oleh karakter yang kuat. 

Nadiem menjabarkan lima strategi tersebut dalam rilis 
di laman Kemendikbud.  Pertama, kepala sekolah dipilih 
dari guru-guru terbaik. Menurutnya, strategi transformasi 
kepemimpinan sekolah dilakukan dengan memilih 
generasi baru kepala sekolah dari guru-guru terbaik. 
Untuk mendukung penerapan strategi ini, Kemendikbud 
akan mengembangkan marketplace bantuan operasional 
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sekolah (BOS) online. “Marketplace BOS online bertujuan 
memberikan kepala sekolah fleksibilitas, transparansi, dan 
waktu meningkatkan kualitas pembelajaran.”

Strategi kedua, mencetak generasi “guru baru.” Untuk 
meningkatkan kompetensi guru, Kemendikbud akan 
melaksanakan transformasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) 
untuk menghasilkan generasi guru baru. Kemendikbud juga 
akan mendorong munculnya kurang lebih 10.000 sekolah 
penggerak yang akan menjadi pusat pelatihan guru dan 
katalis bagi transformasi sekolah-sekolah lain.

Sekolah penggerak adalah sekolah yang dapat 
menggerakkan sekolah-sekolah lain. Ciri sekolah penggerak 
adalah baik guru maupun muridnya banyak tanya, banyak 
coba, dan banyak karya. Sekolah penggerak memiliki kepala 
sekolah yang tidak hanya bisa mengatur operasional suatu 
sekolah, melainkan juga bisa mengerti proses pembelajaran 
siswa dan menjadi mentor untuk guru-guru di sekolah. 

Di sekolah penggerak ada guru penggerak sebagai 
pendorong transformasi pendidikan Indonesia. Mereka 
diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang murid 
secara holistik. Sehingga mereka menjadi pelatih atau 
mentor bagi guru lainnya untuk pembelajaran yang berpusat 
pada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi 
bagi ekosistem pendidikan.

Dikatakan sebagai sekolah penggerak jika mampu 
menghasilkan profil siswa yang berakhlak mulia, independen 
dan mandiri. Siswa juga punya kemampuan bernalar kritis, 
kreatif, gotong royong, dan punya rasa kebhinekaan dalam 
hidup bernegara. 

Terakhir, sekolah penggerak mendapat dukungan 
dari komunitas. Komunitas di Indonesia biasanya terdiri 
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dari orang tua, tokoh masyarakat dan adat, organisasi, 
cendekiawan, relawan, dan pemangku kepentingan lainnya. 
Untuk mewujudkan pendidikan terbaik bagi seluruh 
murid Indonesia, semua pemangku kepentingan bersama 
Kemendikbud perlu berkomitmen untuk bergotong royong 
menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran. Inovasi-inovasi 
ini harus relevan dan berdampak baik untuk mencapai tujuan 
utama yaitu peningkatan kualitas belajar murid Indonesia.

Strategi ketiga yang ditawarkan oleh Kemendikbud 
adalah menyederhanakan kurikulum. Guru didorong untuk 
mengajar sesuai tingkat kemampuan siswa. Strategi ini 
akan dilakukan dengan cara menyederhanakan kurikulum 
sehingga lebih fleksibel dan berorientasi pada kompetensi. 
Selain itu, akan dilakukan personalisasi dan segmentasi 
pembelajaran berdasarkan asesmen berkala.

Nadiem mengaku pihaknya tengah menyederhanakan 
kurikulum 2013 untuk diujicobakan di tahun 2021 di 
sekolah penggerak yang terpilih. Dengan kurikulum baru, 
siswa akan lebih merdeka dalam belajar. Siswa tidak lagi 
terdiskriminasi, bahwa yang mampu membayar untuk les 
tambahan akan dapat angka baik, yang tidak mampu dapat 
angka buruk. Dengan kurikulum baru, siswa tidak lagi 
dituntut untuk menghapal dan menguasai banyak materi. 
Namun, para siswa akan dituntut untuk lebih kritis dan 
diasah kemampuannya bernalar.

Setiap siswa bisa mendapatkan pendidikan sesuai 
dengan level kemampuan masing-masing. Materi pelajaran 
yang didapatkan, dipastikan tidak akan terlalu mudah atau 
terlalu sulit bagi setiap siswa.   

Strategi keempat adalah menerapkan Asesmen 
Kompetensi Minimum (AKM) sebagai pengganti Ujian 
Nasional (UN). AKM akan digunakan untuk mengukur 
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kinerja sekolah berdasarkan literasi dan numerasi siswa, 
dua kompetensi inti yang menjadi fokus tes internasional 
seperti PISA dan Progress in International Reading 
Literacy Study (PIRLS). Selain dua hal itu, Survei Karakter 
dan Survei Lingkungan Belajar juga akan digunakan untuk 
mengukur aspek-aspek non-kognitif untuk mendapatkan 
gambaran mutu pendidikan secara holistik.  

Fokus pada kemampuan literasi dan numerasi, menurut 
Nadiem, tidak berarti mengecilkan pentingnya mata 
pelajaran. Justeru murid terbantu untuk mempelajari bidang 
ilmu lain terutama untuk berpikir dan mencerna informasi 
dalam bentuk tertulis serta dalam bentuk angka atau secara 
kuantitatif.

AKM sendiri merupakan satu dari tiga bagian Asesmen 
Nasional. Bagian keduanya adalah survei karakter yang 
dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari 
hasil belajar sosial-emosional berupa pilar karakter untuk 
mencetak Profil Pelajar Pancasila, yakni “Beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan YME serta berakhlak mulia, 
berkebhinekaan global, mandiri, bergotong-royong, 
bernalar kritis, dan kreatif,” ujar Nadiem dalam Webinar 
Koordinasi Asesmen Nasional, Selasa 6 Oktober 2020 
seperti dilansir dari laman Kemendikbud.

Asesmen Nasional pada tahun 2021 dilakukan sebagai 
pemetaan dasar dari kualitas pendidikan yang nyata di 
lapangan, sehingga tidak ada konsekuensi bagi sekolah 
dan murid. Kemendikbud juga akan membantu sekolah 
dan dinas pendidikan dengan cara menyediakan laporan 
hasil asesmen yang menjelaskan profil kekuatan dan area 
perbaikan tiap sekolah dan daerah.

Strategi kelima adalah platform teknologi pendidikan 
berbasis mobile. Kemendikbud akan mendorong ratusan 
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Organisasi Penggerak yaitu organisasi yang sudah terdaftar 
di dalam Komunitas Penggerak dengan fokus utamanya 
adalah meningkatkan kualitas guru, kepala sekolah dan 
tenaga kependidikan untuk meningkatkan hasil belajar 
siswa. Pada tahun 2020-2022 Program Organisasi Penggerak 
memiliki sasaran peningkatan kompetensi 50.000 guru, 
kepala sekolah dan tenaga kependidikan di 5.000 PAUD, 
SD dan SMP.

Program ini juga mendorong penggunaan platform 
teknologi pendidikan berbasis mobile dan bermitra dengan 
perusahaan teknologi pendidikan (education technology 
-EdTEch) kelas dunia. Termasuk menggerakkan puluhan 
ribu mahasiswa dari kampus-kampus terbaik untuk 
mengajar anak-anak di seluruh Indonesia. 

Penggunaan teknologi di dunia pendidikan menjadi 
keniscayaan akibat Pandemi Covid-19. Kemendikbud 
mendorong pembelajaran dengan model kombinasi yaitu 
tatap muka antara guru dan siswa serta pembelajaran jarah 
jauh dengan menggunakan teknologi informatika. Alat 
bantu pembelajaran tidak hanya berupa buku teks, namun 
juga berbagai platform teknologi. 

Kemendikbud juga berupaya mengoptimalkan 
peran Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana 
Pendidikan (BLU LPDP). Sejak tahun 2010 hingga 2019 
lembaga ini telah menyalurkan dana Rp 66,12 triliun untuk 
beasiswa pendidikan. LPDP juga mengelola dana abadi 
penelitian. 

Dana abadi untuk penelitian merupakan bagian 
penting dan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan 
nasional. Dana abadi dapat digunakan untuk penelitian, 
pengembangan, pengkajian, dan penerapan untuk 
menghasilkan invensi dan inovasi.   

Indonesia Menoedjoe 2045298 Indonesia Menoedjoe 2045 299



INDONESIA MENOEJOE 2045332

Ide dana abadi lahir dari kesadaran akan pentingnya 
penelitian untuk meningkatkan daya saing dan kualitas 
SDM. Dana abadi dinilai mendesak kehadirannya karena 
anggaran penelitian di Indonesia hanya Rp 35,7 triliun atau 
sekitar 0,24% dari GDP pada tahun 2019. Nilai ini jauh 
lebih kecil dari Thailand (0.5%), Malaysia (1.3%), dan 
Singapura (2.2%).

Dengan pengelolaan dana abadi yang baik, para peneliti 
bisa tenang dan bebas melakukan penelitian jangka panjang. 
Mereka tak perlu lagi harus memikirkan siklus APBN dan 
administrasi yang berlebihan.

Pengajaran Creative Thinking dan Critical Thinking 
dari Tingkat Dasar 

Salah satu strategi untuk mengatasi segala bentuk 
keterbelakangan, baik itu kebodohan, kemiskinan maupun 
ketertindasan adalah dengan meningkatkan pendidikan 
rakyat. Dengan pendidikan maka segala ketertinggalan 
dapat dikejar. Pendidikan dapat mengubah kehidupan dari 
yang sangat tertinggal menjadi maju.

Pendiri Taman Siswa, Raden Mas Soewardi 
Soerjaningrat alias Ki Hadjar Dewantara, sudah 
menancapkan cita-cita untuk mengakhiri kebodohan, 
kemiskinan dan keterbelakangan melalui pendidikan. 
Metode yang ditawarkan adalah dengan mempertajam 
daya cipta (kognisi), daya rasa (afeksi), dan daya karsa 
(psikomotor) melalui kegiatan belajar dan mengajar. 
Metode itu digambarkan dalam lambang Tamansiswa 
berupa Trisula (tombak bermata tiga).

Ki Hajar Dewantara yang lahir di Pakualaman, 
Yogyakarta, 2 Mei 1889, itu pernah mengatakan bahwa 
pengajaran bersifat memerdekakan manusia dari 
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kemiskinan dan kebodohan. Sedangkan pendidikan 
memerdekakan manusia dalam aspek otonomi berpikir, 
mengambil keputusan, memelihara martabat, dan mentalitas 
demokratik. Sistem pendidikan yang benar akan membuat 
setiap manusia mampu hidup mandiri dan berani berpikir 
bebas. 

Pendidikan macam apa yang bisa membebaskan 
manusia dari kemiskinan dan kebodohan? Ada banyak 
nilai pendidikan yang ditawarkan. Tapi ada dua hal penting 
yang perlu diperhatikan yakni creative thinking dan 
critical thinking. Creative thinking adalah proses berpikir 
yang menghasilkan kreativitas. Kreativitas tidak selalu 
menghasilkan produk konkret, tetapi meliputi seluruh aspek 
kehidupan, di antaranya berupa ide.

Kreativitas sangat penting untuk menyiasati segala 
keterbatasan yang kita miliki. Memecahkan masalah 
pada berbagai aspek kehidupan. Sekaligus menghasilkan 
peluang atau karya baru untuk memudahkan kehidupan 
kita. Berpikir kreatif membuat orang mampu menciptakan 
sesuatu yang baru dan karya unik yang berbeda dari karya-
karya sebelumnya. Cara berpikir seperti ini, menurut 
para ahli, dikategorikan sebagai salah satu kunci menuju 
kesuksesan hidup.

Kemampuan siswa dalam berpikir kreatif dapat 
menentukan kesuksesan dalam belajar. Guru yang baik 
harus mampu mengelola kelas agar siswa dapat berpikir 
kreatif. Salah satunya adalah memilih metode pembelajaran 
yang tepat untuk mengembangkan daya kreatif siswa. 
Interaksi antara guru dan siswa mesti dibangun sehingga 
menghasilkan konstruksi berpikir yang kreatif. Misalnya 
dengan membangun suasana kelas yang harmonis, yang 
memfasilitasi siswa untuk berpikir kreatif. 
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Ada 5 indikator berpikir kreatif : 

1. Kelancaran (Fluency)

Kelancaran ditunjukkan dengan cara berpikir yang 
mengacu kepada kuantitas hasil. Orang dengan 
indikator ini memiliki ciri dapat mencetuskan banyak 
gagasan dalam pemecahan masalah. Memberikan 
banyak jawaban dalam menjawab suatu pertanyaan. 
Memberikan banyak cara atau saran untuk melakukan 
berbagai hal. Dan bekerja lebih cepat serta melakukan 
lebih banyak tindakan daripada orang lain. 

2. Fleksibilitas (Flexibility)

Fleksibilitas membuat orang mampu melewati 
perubahan dalam memahami tugas. Melewati 
perubahan strategi dalam melakukan tugas atau 
perubahan arah pemikiran. Membuat interpretasi baru 
terhadap tujuan. Dengan demikian, orang tersebut 
dapat menghasilkan gagasan penyelesaian masalah 
atau jawaban suatu pertanyaan secara bervariasi. 
Mereka dapat melihat suatu masalah dari sudut 
pandang yang berbeda-beda dan menyajikan suatu 
konsep dengan cara yang berbeda pula.

3. Orisinalitas (Originality)

Indikator berikutnya adalah memiliki orisinalitas 
dalam berpikir. Hal ini berarti seseorang mampu 
mengeluarkan pendapat yang tidak biasa atau berbeda 
dengan yang lain. Namun pendapat itu masuk akal 
dan memiliki dasar. 

4. Elaborasi (Elaboration)

Elaborasi adalah kemampuan seseorang untuk 
menghasilkan langkah-langkah rinci untuk membuat 
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rencana kerja. Elaborasi merupakan tahap seseorang 
melakukan analisa dan berusaha untuk memperdalam 
kemampuannya dengan terus menerus melakukan 
pembelajaran. Orang yang memiliki sifat elaborative 
adalah mereka yang mampu mengembangkan atau 
memperkaya gagasan orang lain. Orang itu juga dapat 
menambah atau memperinci suatu gagasan sehingga 
meningkatkan kualitas gagasan tersebut. 

5. Evaluasi (Evaluation).  

Indikator terakhir adalah memiliki sifat evaluatif. 
Orang tersebut harus dapat menemukan kebenaran 
suatu pertanyaan atau kebenaran suatu rencana 
penyelesaian masalah. Sebagai orang yang kreatif, ia 
tidak hanya mampu mencetuskan gagasan penyelesaian 
suatu masalah, tapi juga dapat melaksanakannya 
dengan benar. Ketika ia memutuskan sesuatu, maka 
ia punya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Kreatif bukanlah sifat bawaan namun merupakan aspek 
variabel kinerja. Orang kreatif, sebagian besar, karena 
mereka telah memutuskan untuk menjadi kreatif. Proses 

55
INDIKATOR 
BERPIKIR KREATIF

5.Evaluasi (Evaluation)

4.Elaborasi (Elaboration)

3.Orisinalitas (Originality)

2.Flexsibilitas (Flexibility)

1.Kelancaran (Fluency)

Keterangan gambar masih kosong

Gambar : 5.4
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untuk menjadi kreatif itu tidak mudah. Tak heran orang yang 
berpikir kreatif akan terbentuk menjadi pribadi yang tahan 
banting, ulet atau hardiness. Mereka tidak mudah putus asa, 
punya kemauan keras dalam berusaha, dan mengerahkan 
segala daya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. 

Orang kreatif biasanya juga punya keterampilan 
metakognisi yaitu kemampuan untuk menelaah 
pemikirannya sendiri. Contoh paling menonjol dari 
keterampilan metakognitif adalah self-regulation atau 
regulasi diri yaitu kemampuan untuk melakukan kontrol 
terhadap dirinya. Kontrol terkait erat dengan pengaturan 
emosi dan perilaku menghadapi perubahan situasi apapun.

Adapun critical thinking adalah kemampuan untuk 
berpikir jernih dan rasional tentang apa yang harus dilakukan 
atau apa yang ingin diyakini sebagai kebenaran. Berpikir 
kritis bukan semata kemampuan mengumpulkan informasi. 
Seseorang dengan ingatan yang baik dan mengetahui 
banyak fakta, belum tentu mampu berpikir kritis. 

Orang yang berpikir kritis mampu menyimpulkan sebuah 
konsekuensi dari apa yang dia ketahui. Dia tahu bagaimana 
cara memanfaatkan informasi yang telah didapatkannya 
untuk menyelesaikan masalah. Dia juga piawai mencari 
sumber informasi yang relevan untuk disampaikan pada 
dirinya sendiri.

Dengan berpikir kritis, kita akan mampu menyaring 
informasi dari luar. Di dalam diri kita ada mekanisme untuk 
mengatakan, “stop dulu,” terhadap keinginan untuk bereaksi 
terhadap informasi tersebut. Kita kritisi informasi tersebut, 
“Apakah itu benar, dari mana datangnya, tujuannya apa, 
ada manfaatnya tidak kalau saya bereaksi, dan seterusnya.”
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Siswa yang mampu berpikir kritis akan bertanya 
“bagaimana” dan “mengapa”, bukan hanya “apa” yang 
terjadi pada suatu peristiwa. Dia akan mencari bukti-bukti 
yang mendukung suatu “fakta.” Jika diperlukan dia akan 
beradu pendapat dengan cara yang masuk akal, bukan 
dengan emosi. Terhadap suatu peristiwa, siswa yang kritis 
terbuka terhadap lebih dari satu penjelasan. Dia mampu 
membandingkan jawaban-jawaban yang beragam dan 
menentukan mana yang terbaik. Umumnya, siswa yang 
punya kecenderungan kritis adalah mereka yang suka 
bertanya. Selain itu, anak yang kritis biasanya kreatif, tekun 
dan obyektif. 

Berpikir kreatif dan kritis adalah kemampuan yang 
harus kita miliki jika ingin keluar dari kebodohan dan 
kemiskinan.  Dengan memiliki kemampuan berpikir seperti 
itu, tidak sulit bagi kita untuk mendapatkan pekerjaan, yang 
pada akhirnya membuat kita sejahtera.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem 
Makarim menyebut perlunya mengembangkan 6C dalam 
sistem pendidikan kita. Yang dimaksud dengan 6C 
adalah creativity (kreativitas), colaboration (kerja sama), 
communication (komunikasi), compassion (kasih sayang), 
critical thinking (berpikir kritis), dan computational logic 
(logika komputasi).

Orang dengan creative thinking dan critical thinking 
dengan mudah diterima di dunia kerja. Setiap perusahaan 
berharap para karyawannya dapat berpikir kreatif. 
Sehingga mereka mampu menyelesaikan permasalahan 
atau konflik yang terjadi dalam pekerjaan.  Jika ditambah 
dengan kemampuan critical thinking, para karyawan dapat 
mempercepat proses penyesuaian diri terhadap perubahan 
di lingkungan kerjanya.
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Guru sebagai Digital Immigrant dan Murid yang 
Digital Native. 

Pada pukul 10.00 pagi, Daffa mestinya masih menjalani 
pembelajaran jarak jauh (PJJ). Melalui laptop dia seolah 
mengikuti pelajaran yang disampaikan guru. Tetapi di layar 
laptop tak  ada gambar guru dan teman-temannya. Dia 
ternyata sedang asyik bermain game counter strike. 

Daffa adalah generasi milenial yang melek teknologi. 
Sebaliknya guru yang mengajar tak datang dari generasi 
yang sama. Dia gagap dengan PJJ. Dia tak tahu, Daffa 

Mengembangkan 6 C dalam sistem pendidikan Indonesia

Gambar : 5.5

6C6C
MENGEMBANGKAN 6 C DALAM 
SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA

1. Creativity (kreativitas)

2. Colaboration (kerja sama)

3. Communication (komunikasi)

4. Compassion (kasih sayang)

5. Critical thinking (berpikir kritis) 

6. Computational logic (logika komputasi)
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membuat tampilan dirinya freeze di Google Classroom. 
Jadi baik guru maupun teman yang lain melihat Daffa 
hadir dan mengikuti pelajaran. Dia matikan speaker supaya 
tidak ada “suara mencurigakan” masuk ke ruang kelas 
digital. Tetapi, earphone tetap menyala sehingga tetap bisa 
“mengikuti pelajaran,’ dan yang terpenting sigap tatkala 
dirinya dipanggil.

Mark Prensky, seorang pemerhati dunia pendidikan, 
menulis di tahun 2001 bahwa siswa sekolah di era sekarang 
adalah penduduk asli dunia digital. Sedangkan para 
pengajar keteteran karena mereka baru saja pindah ke dunia 
digital. Otak generasi milenial atau generasi Y yang lahir 
pada tahun 1980-an sampai 2000-an itu dibentuk oleh dunia 
digital.

Bahkan ada yang dinamakan dengan Generasi Alpha. 
Mereka lahir di tahun 2010 sampai 2025. Sejak lahir 
mereka langsung berhadapan dengan teknologi. Maka tidak 
heran generasi alpha belajar melalui IOT, internet of toys. 
Tren teknologi dengan gawai kecerdasan artifisial melalui 
pengenalan citra dan suara saat ini sudah menyasar anak-
anak generasi alpha.  

Illustrasi anak milenial

Gambar : 5.6
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Beberapa riset menunjukkan bahwa anak generasi 
Y dan Alpha punya otak yang berbeda dengan generasi 
sebelumnya. Garry Small, seorang neuroscientist dari 
University of California at Los Angeles (UCLA), Amerika, 
menegaskan bahwa  orang yang otaknya terbentuk secara 
digital memiliki kemampuan kognitif yang superior 
terutama dalam hal membuat keputusan yang cepat dan 
didukung oleh banyaknya sumber untuk sensory input. 

Generasi ini berbeda dengan mereka yang melihat 
perkembangan teknologi digital dari nol. Otak mereka 
lebih kompeten untuk membaca ekspresi muka secara 
langsung ketimbang bernavigasi di dunia maya. Artinya, 
riset neurobiology mengkonfirmasiikan bahwa secara fisik 
otak mereka berbeda dengan orang yang non-digital karena 
digital input yang mereka terima ketika beranjak dewasa, 
ketika main games, nonton TV digital, berkomunikasi lewat 
handphone. 

Dengan demikian ada dua kelompok yang terbagi 
berdasarkan kecakapan menggunakan teknologi. Pertama 
adalah Digital Native atau ‘kaum pribumi’, penduduk asli 
yang sejak lahir fasih menuturkan ‘bahasa digital’. Dan 
yang kedua adalah Digital Immigrant atau ‘kaum non-
pribumi’ pendatang baru yang melihat perkembangan 
digital teknologi dari nol dan ingin pindah ke era digital. 

sumber : google.com
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Generasi Y adalah generasi pertama dari digital native. 
Mereka yang pertama kali memakai avatar sebagai identitas. 
Mereka yang pertama kali merasakan nikmatnya SMS atau 
chatting di gawai ketimbang berbicara langsung. Mereka 
juga adalah generasi pertama yang membajak lagu-lagu ke 
dalam bentuk MP3. 

Menurut Kenneth Young, digital native punya beberapa 
ciri. Generasi ini sangat peduli pada identitas diri mereka 
masing-masing. Mereka peduli pada ke”ada”an diri mereka. 
Hal ini dapat dilihat dari banyaknya akun atau channel yang 
mereka miliki mulai dari Facebook, Youtube, Instagram, 
dan Twitter. Sekarang mereka banyak yang menggandrungi 
Tiktok karena membuat dirinya semakin eksis. Rasa narsis 
di dalam diri mereka dapat dipuaskan melalui media yang 
membuat mereka menjadi eksis.

Dibandingkan dengan digital immigrant, generasi Y dan 
Alpha lebih terbuka, blak-blakan dan open minded. Mereka 
tidak merasa risih saat mengumbar kepada publik bahwa 
dirinya putus cinta, memberi laporan kepada khalayak saat 
hendak makan, berkunjung ke suatu tempat, bahkan pamit 
untuk pergi tidur. 

Ciri ketiga soal kontrol dan kebebasan. Generasi 
digital native gila kebebasan. Mereka tidak suka diatur dan 
dikekang. Mereka ingin memegang kontrol, dan internet 
menawarkan hal itu. Jika mereka tidak suka suatu website, 
mereka bisa menutupnya saat itu juga. 

Pengalaman di dalam keluarga, ada pergeseran nilai di 
saat nonton televisi bersama. Dulu semua anggota keluarga 
duduk di sofa menonton bersama. Salah satu di antara 
mereka, biasanya ayah, memegang remote control. Ayah 
yang demokratis akan bertanya hendak nonton apa. Ayah 
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yang otoriter akan memaksa semua anggota keluarga ikut 
menonton acara kesukaannya sendiri. 

Sekarang televisi berubah jadi smart tv. Pilihan menjadi 
lebih banyak. Bila tidak suka pada satu program bisa pindah  
ke tontonan streaming. Namun masih ada remote control 
yang mengendalikan. Tetapi generasi Y dan Alpha, jika 
tidak setuju dengan tontonan yang dipilih, maka mereka 
menonton tayangan streaming dari gawainya sendiri.

Ciri keempat, proses belajar yang sangat berbeda dengan 
generasi digital immigrant. Generasi digital native merasa 
bosan jika disuruh untuk membaca ensiklopedia, tapi mereka 
tetap tahu banyak hal. Hal ini bisa jadi merupakan salah 
satu dampak yang didapatkan karena mereka begitu akrab 
dengan Google atau search engine lainnya. Kemampuan 
belajar mereka jauh lebih cepat karena segala informasi ada 
di ujung jari mereka.

Berikutnya, digital native memiliki cara berfikir lateral 
yang menjadi lawan berpikir linear. Berpikir linear adalah 
cara berpikir lurus, sistematis, dan prosedural. Sedangkan 
berpikir lateral adalah cara berpikir yang melompat-lompat, 
sporadis, tidak beraturan. Umumnya mereka yang berpikir 
linear adalah para peneliti dan akademisi. Sedangkan 
pengusaha dan seniman cenderung berpikir lateral.

Dengan berpikir lateral, digital native mempunyai 
tingkat fleksibilitas yang tinggi, mampu berpikir yang 
tidak dipikirkan orang lain, mempunyai perspektif berbeda, 
dan terhadap suatu masalah punya solusi yang tidak 
terbayangkan. Contoh sederhana, umumnya membaca 
buku runtut dari sampul depan sampai daftar pustaka di 
belakang. Tetapi, dengan pemikiran lateral, digital native 
akan memilih bagian mana dari buku yang menarik baginya 
untuk dibaca.  
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Kemudian, digital native punya kemampuan melakukan 
beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Hal tersebut sudah 
“terlatih” sejak dini. Mereka bisa dalam satu waktu, nonton 
Drama Korea, lalu membalas WA, bahkan ketika bos nya 
memanggil untuk suatu kerjaan bisa langsung berpindah 
konsentrasi. 

Digital native punya banyak kemampuan yang bisa 
dikerjakan langsung. Gawai dan laptop adalah teknologi 
tinggi yang sudah menjadi bagian dari hidup mereka. 
Berkat kumpulan ciri-ciri tadi, seorang generasi Y dan 
Alpha bisa punya kemampuan fotografi, videografi, sampai 
mengeditnya sedemikian rupa sehingga menarik publik. 

Mereka belajar sendiri secara otodidak. Mereka bisa 
belajar, karena digital native juga mempunyai ciri suka 
berbagi. Keterbukaan yang menjadi ciri mereka mendorong 
masing-masing saling berbagi ilmu dan konten di area 
publik, yakni dunia maya. Pelaku usaha yang memahami 
ciri ini, akan mempunyai pasar yang besar dari generasi 
milenial. Asalkan, mereka mau mengemas produk mereka 
dan menjajakannya secara kreatif dan menarik dan 
“dilempar” ke media sosial. Kaum digital native pun akan 
suka rela membagikannya secara luas.

sumber : google.com
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Lalu bagaimana dengan digital immigrant? Secara 
sederhana, sifat mereka berkebalikan dengam ciri digital 
native. Digital immigrant hanya mengerjakan satu tugas 
dalam satu waktu, lebih menyukai membaca dalam 
format hardcopy, seperti koran, buku, bahkan kalau ingin 
memeriksa naskah di laptop mesti dicetak terlebih dahulu. 
Mereka masih menganggap yang banyak ilmunya adalah 
yang banyak tulisannya (values text more), lalu bekerja 
secara konsisten dan bertahap, sehingga memakan waktu 
lebih banyak. 

Kompas.com membuat tulisan berjudul, “The Digital 
Native vs Digital Immigrant (2009)” yang menuliskan 
bahwa bumi sebagai Legacy Planet sudah bertransformasi 
jadi New Wave Planet. Bila di Planet Legacy ada negara-
negara yang membangun silo yang sifatnya vertikal yang 
namanya negara, sekarang batas-batas negara itu makin 
kabur di Planet New Wave. Definisi Pri dan Non-Pri pun 
berubah. Di Planet New Wave, yang disebut pribumi adalah 
mereka yang Digital Native. Sedangkan Non-Pri adalah 
Digital Immigrant. Di Planet New Wave yang sangat 
horisontal, para pribumi-nya sudah semakin tidak peduli 
pada isu Suku, Agama, Ras dan Aliran atau SARA. 

Konsep Planet New Wave mampu menyadarkan kita 
tentang perlunya memperhatikan secara lebih seksama 
bagaimana sesungguhnya perilaku dan tabiat digital native 
yang lahir bersamaan dengan kelahiran Internet dan telepon 
selular itu. Dalam konteks pendidikan, isu ini amat relevan 
jika dikaitkan dengan perubahan dalam keseluruhan cara 
belajar anak dan remaja, serta kesenjangan antara pendidik 
serta peserta didik. 

Kecanggihan teknologi justru harus menjadi media 
bagi praktisi dan lembaga pendidikan dalam menyiapkan 
generasi masa depan. Bagaimana pendidikan menjawab 
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tantangan zaman, mulai dari guru dari digital immigrant 
mau melek teknologi untuk menjadi pendamping bagi 
murid-muridnya yang datang sebagai digital native. 

Guru harus mengubah cara dan gaya mengajarnya. Para 
Guru harus mulai melek IT dan memakai sarana pendukung 
digital untuk membantu pengajaran. Guru jangan tabu 
dengan media sosial, sesuatu yang justru digemari oleh 
generasi sekarang. Bisa saja guru memberi pertanyaan 
lewat Twitter, lalu siswa menjawab dengan me-reply-nya. 
Atau guru juga bisa memberikan rangkuman materi melalui 
ringkasan Tweet dan para siswa bisa me-retweet sebanyak-
banyaknya untuk membaca ulang materi tersebut.

Untuk meningkatkan kemampuan bahasa dan menulis, 
guru juga bisa menggunakan sarana blog yang marak di 
jagat internet. Para peserta didik juga bisa sekaligus diminta 
untuk membuat video blogging sehingga mereka akan 
terpacu untuk kreatif. Masih banyak sarana berbasis digital 
yang bisa kita pakai untuk menumbuhkan motivasi belajar 
siswa.

Untuk meningkatkan skill teknologi digitalnya, para 
guru bisa mengikuti pelatihan digital learning yang banyak 
diadakan. Dalam pelatihan ini para guru bisa menambah 
wawasan teknologinya sehingga bisa mengimbangi para 
muridnya.  

Jika sekolah ingin menjadikan digital sebagai basisnya 
tentu harus menyediakan perangkat pendukungnya. Ruang 
multimedia mutlak diperlukan. Laboratorium komputer 
lengkap dan laboratorium bahasa juga harus ada sebagai 
sarana siswa. 

Untuk meningkatkan kreatifitas dan jiwa seni siswa, 
sekolah juga bisa membuat radio online. Radio tersebut 
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bisa sebagai sarana aktualisasi diri para siswa, bisa pula 
menjadi sarana komunikasi guru, sekolah, orang tua dan 
berbagai pihak lainnya.

Ada baiknya sekolah memiliki ruang audivisual untuk 
mengakomodasi generasi muda yang gandrung dengan 
konten-konten digital. Supaya mereka tidak hanya menjadi 
penikmat atau konsumen. Generasi digital native ini harus 
didorong supaya menjadi content creator.

Teknologi Terpadu Pendidikan di Indonesia. 

Kehadiran teknologi sudah menjadi new normal di 
dalam dunia pendidikan. Guru dan orang tua yang masuk 
dalam digital immigrant sudah menyadari pentingnya 
mereka terlibat dalam pendidikan anak yang menjadi bagian 
dari digital native. 

Dalam perkembangannya, teknologi di dalam 
dunia pendidikan harus terpadu. Seels dan Richey 
menyimpulkan bahwa  teknologi terpadu merupakan cara 
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untuk memproduksi dan menyampaikan bahan dengan 
memadukan beberapa jenis media yang dikendalikan 
komputer.  

Teknologi terpadu pendidikan ini bisa diwujudkan 
dengan metode Blended Learning.  Metode ini 
menggabungkan metode kelas tradisional (face to face) 
dengan metode kelas online menggunakan media digital 
(e-learning). Jay Caulfield (2011) mendefinisikan blended 
learning sebagai program yang mengurangi ‘waktu tatap 
muka’ yang digantikan oleh waktu yang dihabiskan di luar 
ruang kelas tradisional. Sedangkan menurut Garrison & 
Vaughan (2008) blended learning adalah perpaduan yang 
baik antara pengalaman pembelajaran online dan tatap 
muka. 

Prinsip dasarnya adalah bahwa komunikasi lisan tatap 
muka dan komunikasi “tertulis” online terintegrasi secara 
optimal sehingga kekuatan masing-masing dicampur ke 
dalam pengalaman belajar yang unik sesuai dengan konteks 
dan tujuan pendidikan yang dimaksud. Blended learning 
ini sering pula disebut dengan Hybrid Learning yang pada 
prinsipnya adalah memanfaatkan kekuatan pembelajaran 
tatap muka dan pembelajaran online sekaligus menutupi 
kelemahan-kelemahan dalam masing-masing pembelajaran. 
Pembelajaran tatap muka mempunyai kelebihan dan tidak 
dapat digantikan dengan pembelajaran jarak jauh, begitu 
pula sebaliknya.

Teknologi terpadu pendidikan yang diwujudkan dalam 
blended learning semakin didorong untuk dipraktekkan 
ketika Pandemi Covid-19 merebak. Bahkan, pandemi 
memaksa proses pendidikan dilakukan nyaris 100% online 
di seluruh Indonesia. Hanya sebagian kecil saja yang 
menyelenggarakan pendidikan tatap muka.
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Mensinergikan Pendidikan Religius dan Sekuler

Sejumlah akademisi di Leeds Becket University (LBU), 
West Yorkshire, Inggris, pada 2017 meneliti pengaruh 
religiusitas dan prestasi akademik siswa. Penelitian yang 
dimuat Jurnal Intelligence itu menyatakan bahwa, semakin 
religius sebuah negara semakian rendah pula prestasi para 
peserta didik di bidang sains dan matematika. Sebaliknya 
di negara-negara sekular, siswanya unggul di kedua bidang 
tersebut. 

Penelitian dengan responden dari 76 negara itu juga 
menetapkan Republik Ceko, Jepang, Estonia, Swedia, dan 
Norwegia sebagai negara paling sekular. Sedangkan lima 
negara paling religius, terutama di bidang pengajaran dan 
pendidikan, adalah Qatar, Indonesia, Mesir, Yordania, dan 
Tunisia.

Profesor Gijsbert Stoet dari Departemen Ilmu Psikologi 
LBU, Inggris, dan Profesor David Geary dari Departemen 
Ilmu Psikologi Universitas Missouri, Amerika, menyebut 
peserta didik di negara dengan tingkat religiusitas 
tinggi mendapat skor buruk dalam bidang sains karena 
ketidakcocokan antara teori evolusi dan kepercayaan 
tradisional mereka. Stoet menjelaskan, Arab Saudi berada 
di level ke-72 untuk religiusitas tapi skor matematikanya 
-18 pada 2004. 

Arab Saudi bagi Stoet adalah negara yang relatif stabil 
dan tidak dilanda konflik sipil yang parah. Mereka bahkan 
menggratiskan banyak kesempatan meraih pendidikan. 
Namun, ada faktor yang membuat pencapaian sains dan 
matematika Arab Saudi anjlok, yakni jam-jam pelajarannya 
tiap minggu didominasi oleh pendidikan berbasis agama. 
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Kondisi di Indonesia makin menguatkan hasil 
penelitian Stoet dan Geary sebab prestasi di bidang sains 
maupun matematika tergolong rendah. Dalam hasil survei 
Programme for International Student Assessment (PISA) 
2015, skor sains Indonesia adalah 403, matematika 386, 
dan membaca 297. Ranking sains di urutan 62, matematika 
63, dan membaca 64, dari total 77 negara. Indonesia selalu 
masuk urutan 10 besar dari bawah. 

Capaian Indonesia terlihat jomplang dengan negara 
tetangga yang kecil dan sekuler yaitu Singapura. Prestasi 
Trends in International Mathematics and Sciense Study 
(TIMSS) bidang matematika Singapura pada 1995, 2003, 
dan 2011 untuk kelas 4 selalu di posisi pertama dunia. 
Sementara untuk kelas 8, Singapura di urutan pertama 
dunia pada 1995, 1999, dan 2003. Pada 2007 mereka turun 
di urutan ke-3 dan pada 2011 di urutan 2. 

Di bidang sains, Singapura menempati posisi pertama 
dunia TIMSS kategori kelas 4 dari tahun 2003 sampai 2007. 
Tahun 2011 turun ke posisi 2. Sedangkan untuk kategori 
kelas 8, Singapura sukses merebut posisi pertama pada 
1995, 2003, 2007, dan 2011. 

Untuk desain tolong lengkapi dengan tabel ranking 
PISA terbaru dan posisi Indonesia   https://www.oecd.org/
pisa/Combined_Executive_Summaries_PISA_2018.pdf

Gijsbert Stoet mengatakan pendidikan sains dan 
matematika adalah kunci peradaban masyarakat modern. 
Penelitiannya mengisyaratkan bahwa pendidikan di dua 
bidang itu akan kuat di sebuah negara yang lebih sekuler 
ketimbang yang religius. 

Ketika anak-anak menghabiskan lebih banyak waktu 
untuk mempelajari agama, menurut Stoet, mereka akan 
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menghabiskan lebih sedikit waktu pada hal-hal lain. Bukan 
berarti Stoet anti-agama. Namun, ia menekankan ada 
perbedaan antara belajar agama dan indoktrinasi iman. 
Belajar agama mesti secukupnya saja tanpa menghabiskan 
waktu si anak agar bisa belajar sains dan matematika 
dengan maksimal.  “Sekolah harus mengajarkan tentang 
agama,” kata Stoet kepada The Independent, “tetapi saya 
tidak menyarankan sekolah juga mengajarkan perkara 
keyakinan.”

Indoktrinisasi iman dalam sekolah yang disinggung 
Stoet tampaknya terjadi di Indonesia. Muhammad 
Yusup melakukan penelitian terhadap Jaringan Sekolah 
Islam Terpadu (JSIT) Yogyakarta terkait eksklusivisme 
beragama.  Tulisan Yusup yang diterbitkan Jurnal Religi, 
Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, menyebut 
dalam menjalankan pendidikannya, JSIT dengan tegas 
menempatkan Islam sebagai agama yang berbeda dan satu-
satunya agama yang menjadi jalan keselamatan manusia. 
Tidak ada jalan lain untuk mencapai surga dan keridhaan 
Allah kecuali melalui agama Islam. 

Salah satu contoh yang merupakan praktek nyata dari 
perspektif truth-claim tersebut adalah dipopulerkannya 
nyanyian “Tepuk Anak Sholeh” kepada anak-anak usia dini. 
Nyanyian tepuk itu adalah, “Aku, anak soleh. Rajin shalat, 
rajin ngaji. Orang tua, dihormati. Cinta Islam, sampai mati. 
Islam, Islam, Yes! Kafir, Kafir, No!”

Penambahan lirik “Kafir, kafir, No!” adalah upaya 
negasi terhadap umat lain. Mereka memaknai orang kafir 
sebagai orang yang tidak hanya atheis, namun juga orang 
yang menganut agama di luar Islam. Dengan penegasian 
terhadap orang kafir maka anak berpotensi mendapatkan 
masalah dalam hubungan interpersonal dengan anak lain 
yang berbeda agama. Pendidikan seperti ini kontra-produktif 
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dengan semangat persatuan dan kesatuan dalam konteks 
kebhinekaan Indonesia, dan semangat multikulturalisme 
yang telah menjadi zeitgeist atau “ruh zaman” pasca-
modern saat ini.

Sistem pendidikan Indonesia tidak menganut 
pendidikan religius yang mengarah pada indoktrinasi 
iman, juga menolak pendidikan sekular. Dalam konstitusi 
jelas dikatakan bahwa pendidikan merupakan upaya 
memberdayakan peserta didik untuk berkembang menjadi 
manusia Indonesia seutuhnya, yaitu yang menjunjung 
tinggi dan berpegang teguh pada norma dan nilai. 

Pendidikan harus mengarah pada sinergi antara 
sekularisme dan keagamaan. Jika sinergi itu terwujud 
dengan baik, pendidikan tidak hanya membawa siswa pada 
kecerdasan yang komprehensif tetapi juga dapat mencegah 
terjadinya radikalisme agama.

Kualitas Sekolah. 

Mata bocah itu fokus menatap papan tulis yang sudah 
kusam. Goresan kapur putih tidak begitu jelas karena warna 
papan tidak lagi secermelang belasan tahun lalu. Muhammad 
Samsir, nama bocah itu, dan puluhan temannya memiliki 
rasa lapar yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Mereka 
tidak mempedulikan bunyi berderit yang timbul saat angin 
besar menerpa atap sekolah. “Sebenarnya takut, tapi sudah 
biasa. Semoga sekolah bisa diperbaiki,” kata Samsir seperti 
dikutip Detik.com, 30 November 2019.

Sekolah Dasar Negeri 016 tempat Samsir dan teman-
temannya menuntut ilmu itu terletak di Buttu, Desa 
Suruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali 
Mandar, Sulawesi Barat. Di daerah itu banyak sekolah 
dasar dengan kondisi serupa. Bahkan pernah ada sekolah 
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yang rubuh menimpa siswa-siswa yang sedang belajar dan 
menewaskan tiga orang dari mereka.

Sekolah dengan kondisi yang layak memang masih jadi 
masalah di banyak tempat di Indonesia. Padahal ini baru satu 
aspek pendidikan berkualitas yang diamanatkan konstitusi. 
Sekolah yang berkualitas harus melibatkan peran aktif 
baik dari pengajar maupun peserta didik. Pendidikan yang 
berkualitas diperoleh ketika kegiatan belajar dan mengajar 
saling berhubungan. Pengajaran harus mempengaruhi 
pembelajaran, dan pembelajaran harus mempengaruhi 
pengajaran. “Mengajar itu lebih dari sekadar memberi 
tahu, dan belajar lebih dari sekadar mendengarkan,” ujar 
Dekan Fakultas Pendidikan Monash University, Prof. John 
Loughran.

Beberapa prinsip penting dalam pendidikan anak 
yang perlu menjadi perhatian adalah prior knowledge, 
pemrosesan, pengaitan, metakognisi, penterjemahan, 
serta sintesis. Seorang guru harus memperhatikan prior 
knowledge, apa yang telah diketahui seorang siswa 
mengenai suatu topik. Hal ini akan mempengaruhi proses 
pembelajaran siswa tersebut. 

“Mengajar itu lebih dari sekadar 
memberi tahu, dan belajar lebih 
dari sekadar mendengarkan,” 

Dekan Fakultas Pendidikan Monash University, 
Prof. John Loughran.

sumber : google.com
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Dalam proses pembelajaran, guru harus memperhatikan 
bahwa siswa tersebut tidak sekadar menyerap dan 
menghapal suatu informasi, tetapi juga mampu untuk 
memproses informasi yang diperoleh. Siswa diajarkan 
untuk dapat mengaitkan sebuah ide dengan pengalaman 
sehari-hari mereka.

Metakognisi juga menjadi aspek penting dalam 
pendidikan karena membantu siswa untuk menganalisa 
suatu tugas dan menemukan cara penyelesaiannya. Siswa 
diharapkan mampu untuk menerapkan pengetahuan yang 
diperoleh ke dalam konteks yang berbeda. Dan kemudian 
mampu menyusun potongan-potongan informasi tersebut 
menjadi satu kesatuan yang utuh.

Selain itu, penting menciptakan kondisi belajar yang 
positif. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun 
suasana belajar yang kolaboratif. Mendorong siswa untuk 
mengungkapkan ide mereka. Juga memacu siswa untuk 
memiliki rasa ingin tahu. Untuk merangsang pemikiran 
para siswa, guru bisa menggunakan jenis-jenis pertanyaan: 
“Bagaimana jika …?”, “Apa yang kalian pikirkan 
mengenai…?”, atau “Bagaimana cara…?” 

Berdasar hasil rata-rata nilai ujian nasional 2019, 
terlihat bahwa 20 sekolah menengah atas dengan peringkat 
tertinggi ada di sekitar wilayah Jakarta dan Tangerang 
Selatan. Hanya Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia 
Pekalongan, Jawa Tengah, SMA Negeri 5 Surabaya, Jawa 
Timur, SMA Kristen 1 BPK Penabur Bandung, Jawa Barat, 
dan SMA Negeri 3 Yogyakarta yang mampu menembus 
20 besar itu. Dengan demikian terlihat jelas betapa belum 
meratanya sekolah berkualitas di Indonesia.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

SMA Negeri Unggulan Moh. Husni Thamrin

SMA Santa Ursula BSD

SMA Kristen 1 Penabur

MA Negeri Insan Cendekia Serpong 5

SMA Santa Ursula

SMA Pahoa, 

SMA Kristen Yusuf

SMA Kanisius

SMA Labschool Kebayoran

SMA Kristen 3 BPK Penabur

SMA Kristen 6 BPK Penabur

MA Negeri Insan Cendekia Pekalongan

SMA Neger 5 Surabaya

SMA Kristen 8 Penabur.

SMA Negeri 8

SMA Kristen 1 BPK Penabur.

SMA Kristen 5 BPK Penabur

SMA Negeri 3

SMAK IPEKA Intergrated Chris�an School

SMA Kristen Penabur Kelapa Gading

Provinsi DKI Jakarta

Banten

Provinsi DKI Jakarta

Banten

Provinsi DKI Jakarta

Banten

Provinsi DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta

Jawa Tengah

Jawa Timur

Provinsi DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta

Provinsi Jawa Barat

Provinsi DKI Jakarta

Provinsi Yogyakarta

Provinsi DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta

91,68.

91,09.

90,98.

90,45.

89,78.

89,73.

88,33.

88,00.

87,95.

87,66.

87,55.

87,13.

86.65.

86.56.

86.55.

86.47.

86.42.

86.31.

86.24.

86.65

No. Nama Sekolah Provinsi Nilai NEM

Tabel 20 Sekolah Menengah Atas dengan nilai Peringkat tertinggi di Indonesia

Gambar : 5.7

20 SEKOLAH MENENGAH ATAS DENGAN NILAI   
PERINGKAT TERTINGGI DI INDONESIA
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Kendati masih minim dan belum merata, ada beberapa 
sekolah di Indonesia yang berikhtiar menjalankan sistem 
pendidikan berkualitas. Pertama, SMA Kolese De Britto 
Yogyakarta, yang hanya menerima siswa laki-laki. Sekolah 
yang berdiri pada 19 Agustus 1948 itu berlandaskan pada 
semangat “Ad Maiorem Dei Gloriam”, yang artinya “demi 
kemuliaan Tuhan yang lebih besar.”

Pendidikan di SMA Kolese De Britto diarahkan pada 
pembentukan pribadi siswa yang dikenal sebagai 1L+5C. 
Mereka diharapkan menjadi pemimpin pengabdi (leader of 
service) yang kompeten (competence), berhati nurani benar 
(conscience), berbela rasa (compassion), berkomitmen 
sebagai pejuang keadilan (commitment), dan konsisten 
(consistency). 

Di SMA Kolese De Britto, para siswa didampingi dan 
diberi kesempatan untuk mengolah – memilih - dan mampu 
mengambil keputusan secara merdeka dan bertanggung 
jawab. Berbagai kegiatan formasi siswa sejak kelas X hingga 
kelas XII dilakukan dengan pembiasaan-pembiasaan harian 
dan mingguan serta pendampingan secara personal (cura 
personalis).  

Poin penting dalam pendidikan di sini adalah 
menempatkan keberagaman menjadi salah satu nilai dasar. 
SMA Kolese de Britto terus menanamkan rasa toleransi 
kepada para siswanya. Salah satu kegiatan merajut 
kebhinekaan ala De Britto untuk menanamkan nilai-nilai 
tersebut adalah “Pekan Toleransi.” 

Di pekan toleransi ini, para siswa SMA Kolese de Britto 
berjumpa dengan pemeluk agama lain. Tak hanya sekadar 
berjumpa, mereka juga live in alias tinggal menetap selama 
lima hari di Pondok Pesantren, Seminari, lalu di tempat 
Komunitas pemeluk Agama Hindu dan Buddha.
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Masih di Yogyakarta, ada SMA Stella Duce 1 yang 
semua muridnya adalah perempuan. Sekolah yang berada 
di Kotabaru itu memiliki iklim belajar-mengajar yang baik 
karena terbentuk melalui interaksi dan sosialisasi antar 
individu di sekolah. Situasi itu menciptakan hubungan 
kekeluargaan yang erat pada setiap individu yang terbawa 
sampai lulus sekolah.

Untuk mengembangkan prestasi siswi di SMA Stella 
Duce 1, para guru menerapkan berbagai macam metode 
pengajaran seperti diskusi, presentasi dan bakti sosial. Cara 
penyampaiannya disesuaikan dengan kemampuan siswi 
yang berbeda-beda. Proses belajar mengajar juga tidak 
selalu dilakukan dengan tekstual atau berpaku pada buku, 
tapi juga dengan memberikan contoh nyata yang dapat 
ditemui di sekitar siswa. Pendekatan tersebut dikembangkan 
dalam studi lapangan bagi siswi kelas XII. Menurut Kepala 
SMA Stella Duce 1, Suster Yetty, di tahun 2019 lalu ada 260 
siswi tercatat mengikuti kegiatan ini. 

Setiap siswi bisa menjalani studi lapangan yang berbeda. 
Siswi yang ingin jadi dokter gigi, dikirim studi lapangan 
ke Rumah Sakit Panti Rapih atau tempat praktek dokter. 
Jadi mereka bisa observasi langsung dan memahami situasi 
yang akan mereka jalani ke depan. Siswi yang ingin bekerja 
di perusahaan dikirim studi lapangan ke pabrik atau kantor.

Ada pula SMA Taruna Nusantara yang berada di 
Mertoyudan, Jawa Tengah.  SMA yang didampingi oleh 
TNI Angkatan Darat ini terkenal sangat disiplin. Semua hal 
yang berkaitan dengan kebaikan siswa diatur di sini. Mulai 
dari cara berpakaian, jam bangun dan jam tidur, sikap dan 
perilaku, dan lainnya.

Selain memperlakukan murid secara dewasa, SMA 
Taruna Nusantara juga mengajari siswa-siswanya untuk 
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mampu berpikir tentang masa depan. Di sini mereka diajari 
untuk berpikir layaknya orang yang berumur 10 tahun lebih 
tua. 

Ada tiga wawasan yang dikembangkan di SMA 
ini, di antaranya wawasan kejuangan, kebangsaan, dan 
kenusantaraan. Demi menunjang tiga wawasan tadi, 
sekolah memiliki kurikulum tambahan untuk mengikuti 
pelajaran khusus bernama Kenusantaraan dan Bela Negara 
untuk membuat mereka lebih cinta tanah air.

Semua guru atau biasa disebut pamong di SMA 
Nusantara memperlakukan peserta didiknya sebagai 
manusia dewasa. Pamong tidak memanggil murid dengan 
kata ‘kamu’ tapi ‘saudara’. Dengan memperlakukan siswa 
secara dewasa, otomatis mereka juga akan bertindak 
layaknya orang dewasa.

Presiden Joko Widodo pernah mengadakan seminar 
jarak jauh dengan SMA Taruna Nusantara pada 4 Maret 
2019.  Presiden mengakui pendidikan di sana tidak hanya 
menekankan efek IQ dan EQ saja tetapi menekankan 
pendidikan karakter, terutama cinta pada tanah air. 

Di Depok, Jawa Barat, ada pula Lazuardi Global 
Compassionate School.  Sekolah ini mengemban misi 
untuk mengembangkan potensi setiap individu dan 
mencetak generasi muslim yang memiliki karakter kuat dan 
berkualitas. Metode pembelajaran dan aktivitas di sekolah 
diselenggarakan demi tercapainya tujuan tersebut sekaligus 
untuk membina akhlak yang mulia. Lazuardi Global 
Islamic School bertransformasi menjadi Lazuardi Global 
Compassionate School – Sekolah Islam Berwawasan Welas 
Asih demi untuk mendukung terciptanya generasi muda 
yang berbudaya luhur berlandaskan kebajikan, welas asih, 
dan kebahagiaan spiritual.
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Dr. Haidar Bagir MA selaku Ketua Yayasan Lazuardi 
menyebut ada sembilan nilai utama yang ingin dicapai 
Sekolah Lazuardi. Nilai tersebut adalah Inklusi, Global 
Awareness, Berorientasi Masa Depan, Welas Asih, 
Integritas, dan Spiritual. Perilaku utama dari sikap inklusi 
adalah menyikapi keragaman secara terbuka dan kritis, 
berinisiatif untuk mempelajari mengambil manfaat dari 
perspektif dan situasi yang beragam.

Kualitas Guru

Matahari belum menampakkan semburat cahayanya. Di 
hari yang masih gelap itu Abdul Haris sudah berada di pintu 
rumah. Mengenakan seragam guru, Abdul siap mengajar di 
Madrasah Ibtidaiyah, Pulau Buaya, Alor, Nusa Tenggara 
Timur (NTT). 

Untuk menuju ke sekolah, ia harus berjalan kaki 
menembus hutan sejauh tiga kilometer. Namun bukan 
itu yang membuat videonya menjadi viral di tahun 2018. 
Semuanya bermula ketika perjalanannya dihentikan oleh 
bibir laut. Di situlah ia mencopot pakaian yang sudah rapi 
melekat di tubuh. “Saya memilih berenang untuk mengejar 
waktu masuk sekolah. Kalau naik perahu motor angkutan 
penumpang baru jam 08.00 sampai sini (sekolah-Red),” 
ujar Abdul Haris dalam video tersebut.

menyebut bahwa, guru yang 
berorientasi kepada murid sebagai 
“guru penggerak.” Mereka lebih 

mengutamakan murid dari apa pun, 
bahkan dari kariernya. 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nadiem Makarim .

sumber : google.com
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Satu tangan digunakan untuk berenang, tangan lainnya 
mengangkat tas plastik berisi pakaian dan sepatu supaya 
tidak basah. Ia berenang sejauh 1 mil atau sekitar 1,6 
kilometer sampai ke Pulau Buaya. Sesampai di tepi, ia 
kembali mengenakan pakaian dan berjalan menuju sekolah. 
Rutinitas seperti itu telah dijalaninya sejak 2002. Jadi sudah 
16 tahun dia hampir setiap hari berenang mengarungi selat 
demi memberi ilmu kepada para murid. Abdul Haris adalah 
satu dari sedikit kisah guru inspiratif di Indonesia. 

Undang-undang mengatur bahwa guru wajib memiliki 
kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidikan, 
sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan 
untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Guru harus 
memiliki komitmen yang kuat untuk mendidik siswa. 
Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara menyebut 
komitmen ini sebagai berhamba pada anak. 

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 
(Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) Iwan Syahril menjelaskan berhamba 
pada anak merupakan analogi bahwa seorang guru harus 
memiliki komitmen untuk berorientasi kepada siswa. Hal 
ini kunci bagi peningkatan kualitas profesi dan juga layanan 
profesi. Iwan membandingkan bahwa parameter bagi para 
calon guru di Singapura dan Finlandia adalah juga orientasi 
kepada siswa.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim 
menyebut guru yang berorientasi kepada murid sebagai 
“guru penggerak.” Mereka mengutamakan murid dari 
apa pun, bahkan dari kariernya. Guru semacam itu akan 
mengambil tindakan tanpa disuruh dan diperintah serta 
akan melakukan yang terbaik untuk siswa. 
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Dalam praktek, tak mudah mendapatkan guru dengan 
standar dan kualitas yang diinginkan. Masih banyak 
guru yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang 
disebutkan dalam UU No. 14 tahun 2005 dan Peraturan 
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007. 
Hasil Uji Kompetensi Guru pada tahun 2015 menunjukkan 
kualitas para guru masih di bawah Standar Kompetensi 
Minimal yaitu sebesar 55. 

Dian Marta Wijayanti, M.Pd, Guru SDN Sampangan 
01 Kota Semarang yang juga Mantan Asesor Early 
Grade Reading Assessment (EGRA) USAID Prioritas, 
menyampaikan bahwa berdasarkan survei Political and 
Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan 
Indonesia berada di urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. 
Dalam Global Education Monitoring (GEM) Report 2016, 
UNESCO menempatkan mutu pendidikan Indonesia urutan 
ke-10 dari 14 negara. Kualitas guru Indonesia berada di 
urutan ke-14 dari 14 negara berkembang di dunia.

Untuk meningkatkan kualitas guru secara konkret, 
pemerintah telah memberikan tunjangan profesi guru (TPG) 
sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
Guru dan Dosen. TPG diberikan dalam bentuk uang yang 
dapat dimanfaatkan oleh guru untuk memenuhi kebutuhan 
hidup, sekaligus juga untuk meningkatkan kemampuan 
profesionalnya. 

Sebagai tenaga profesional, guru harus memiliki 
prasyarat terdidik dan terlatih (well educated and trained), 
terstruktur dengan baik (well managed), terlengkapi 
fasilitasnya (well equipped) dan dibayar dengan layak (well 
paid). Pekerjaan seorang guru harus ditunjang oleh bakat, 
minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Contoh belanja profesi 
dari TGP yang dapat dilakukan guru misalnya mengikuti 
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seminar, lokakarya, workshop pendidikan yang bukan 
dibiayai negara minimal satu semester satu kali kegiatan.

TPG juga didorong untuk dipakai membeli laptop, 
komputer, LCD, dan media lain yang berguna bagi 
peningkatan mutu pendidikan. Bisa pula untuk menunjang 
penelitian, membeli materi pendidikan dalam berbagai 
bentuk, mengikuti kursus, bahkan bisa juga dipakai untuk 
melakukan studi banding.  

Bisnis Pendidikan di Indonesia 

Menyatunya bisnis dan pendidikan telah menjadi 
keniscayaan di seluruh dunia. Pemerintah mengatur 
bahwa pendidikan dapat diselenggarakan, oleh pihak 
swasta, dalam bentuk badan hukum pendidikan, yayasan 
atau perkumpulan. Bisnis pendidikan tetap menjunjung 
idealisme tetapi dibangun dengan jiwa wirausaha. Berupaya 
selalu kreatif dan jeli melihat peluang, membuat terobosan, 
dan berani mengambil risiko. Pada dasarnya, pendidikan itu 
sendiri sudah menjadi komoditas industri jasa.

Lembaga pendidikan harus memiliki sistem kerja 
yang mengatur tenaga kerja guru atau dosen, pekerja 
administrasi, dan pekerja perawatan sarana dan prasarana. 

sumber : google.com
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Semuanya terikat oleh profesionalitas kerja layaknya di 
sebuah kantor atau pabrik. Lembaga pendidikan juga harus 
memiliki prasarana gedung yang memadai. Dan memiliki 
kemampuan untuk mendidik dan melatih siswa agar 
memenuhi kualifikasi di dunia kerja. 

Di tengah Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, 
pendidikan menjadi peluang bisnis baru. Saat ini, kelas 
online tumbuh menjamur. Tidak hanya menawarkan 
pendidikan terkait pelajaran sekolah, tetapi banyak juga 
yang membuka kelas memasak, bercocok tanam, sampai 
panduan untuk olah raga. 

Dunia digital telah menyulap bisnis pendidikan 
ke industri pendidikan 4.0. Indikatornya adalah 
bermunculannya merek-merek pendidikan digital seperti 
Ruang Guru, Klassku, Zenius, Quipper, dan masih banyak 
lagi. Klassku, misalnya, menawarkan format konten 
yang unik. Dengan tarif terjangkau, Rp 25.000 per tahun, 
pelanggan dapat mengakses pendidikan secara offline 
atau tanpa menggunakan kuota internet. Tenaga pengajar 
menggunakan guru-guru yang ahli dalam bidangnya. 
Semua materi dikemas dalam bentuk video pembelajaran 
yang dibuat sangat menarik.

Ada pula Hendro Mardika yang memiliki tiga 
platform EdTech atau edukasi online. Ketiganya adalah 
CPNSINDONESIA.ID, SBMPTN.ID dan lokernas.
id, yang masing-masing memiliki market pasar yang 
berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. 
CPNSINDONESIA.ID adalah platform untuk mengikuti 
tryout bagi mereka yang ingin mendaftar sebagai pekerja 
negeri sipil. SBMPTN.ID diperuntukkan anak sekolah yang 
baru lulus SMA dan ingin mendaftar ke perguruan tinggi. 
Sedangkan mereka yang sudah lulus dan ingin mencari 
kerja bisa masuk ke lokernas.id.  
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Kehadiran Usaha-usaha Rintisan (Startup) di 
Ranah Pendidikan

Era internet dengan cepat mengubah kehidupan 
manusia. Perusahaan startup alias rintisan mulai banyak 
bermunculan dan berkembang pesat. Kata startup yang 
semula tidak berhubungan dengan dunia internet dan 
teknologi, memiliki arti baru yang identik dengan dunia 
digital, teknologi informasi dan aplikasi.

Investasi asing di bisnis startup mulai masuk ke 
Indonesia sejak 2010. Ditandai dengan aktifitas East 
Ventures menanamkan dana segar kepada Tokopedia. Tahun 
yang sama, PT Telekomunikasi Indonesia menyuntikkan 
modal ke Plasa.com, yang kemudian berubah menjadi 
Blanja.com dan sekarang tutup.

Empat tahun kemudian, pada 2014, ekosistem investasi 
startup digital Indonesia semakin matang. Hal itu ditandai 
dengan Northstar Group yang menanamkan modal ke 
Gojek. Startup besutan Nadiem Makarim, yang kini menjadi 
menteri pendidikan dan kebudayaan, itu menjelma menjadi 
salah satu dari empat unicorn alias perusahan startup yang 
memiliki valuasi di atas US$ 1 miliar. Sejak itu, modal 
ventura dan startup digital melaju pesat secara bersamaan. 

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) 
Johnny G Plate menyampaikan bahwa Indonesia 
menduduki urutan nomor lima dunia dalam jumlah startup 
terbanyak, yakni 2.193 buah pada 2019. Posisi itu setelah 
Amerika Serikat, India, Inggris Raya, dan Kanada. Hal itu 
dia sampaikan saat menjadi narasumber diskusi bertema 
“Spotlight On Indonesia Unicorns And Digital Economy 
Advancement: The Big Picture” dalam World Economic 
Forum (WEF) di Davos, Swiss, 22 Januari 2020.
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inovasi vertikal sedangkan bisnis online mengarah ke 
horizontal. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Peter 
Thiel, salah seorang pendiri Paypal. Inovasi vertikal adalah 
jenis inovasi yang dilakukan melalui penciptaan teknologi 
yang sebelumnya tak ada. Contohnya Gojek sebagai startup 
yang membuat inovasi transportasi online yang sebelumnya 
tidak ada di Indonesia. 

Selain unggul dalam kuantitas, Plate menambahkan, 
startup Indonesia punya kualitas baik, yang ditunjukkan 
dengan tingkat valuasinya. Indonesia kini punya empat 
unicorn yang memiliki nilai di atas US$ 1 miliar yaitu 
Tokopedia US$ 7 miliar, Traveloka US$ 4,5 miliar, OVO 
US$ 2,9 miliar, dan Bukalapak US$ 2,5 miliar. Serta satu 
decacorn yang memiliki valuasi lebih dari US$ 10 miliar 
yaitu Gojek yang nilainya US$ 11 miliar.

Startup memiliki perbedaan dengan bisnis online, 
walau keduanya tampak sama. Apalagi kalau dilihat dari 
infrastruktur yang melatarbelakanginya. Startup mendorong 
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Sedangkan inovasi horisontal adalah upaya 
mendatangkan teknologi ke suatu daerah yang sama sekali 
belum mengetahui dan menggunakan teknologi tersebut. 
Pelaku bisnis online tidak menggunakan teknologi baru dan 
memanfaatkan internet sebagai media pemasaran produk. 
Bisnis online misalnya dilakukan oleh penjual makanan 
yang menggunakan Go-Food untuk menjual makanannya 
secara online.

Startup berkembang ke banyak bidang seiring masuknya 
teknologi ke semua sendi kehidupan manusia. Ada 
startup yang mengurus perumahan, perdagangan berbasis 
online atau e-commerce. Para pemilik toko fisik beralih 
memanfaatkan keberadaan e-commerce untuk menjual 
produk atau jasa mereka. Selain itu juga ada startup game 
dan startup ranah pasar modal. 

Yang menarik perhatian adalah tren perkembangan startup 
bidang pendidikan alias EdTech di saat pandemi Covid-19. 
Salah satu pemicunya karena proses belajar dilakukan 
secara online alias pembelajaran jarak jauh (PJJ). EdTech 
merupakan istilah untuk teknologi yang mengembangkan 
dan menerapkan perangkat seperti software dan hardware 
yang bertujuan untuk mempromosikan pendidikan. 

Sejumlah startup dan perusahaan teknologi telah 
memperkenalkan berbagai metode yang bisa membuat 
sistem pendidikan menjadi lebih efektif, efisien, dan 
bisa dijangkau oleh semua pihak. Keberadaan startup 
pendidikan punya masa depan di Indonesia sekaligus punya 
tantangan yang tidak mudah. Saat ini ada sekitar 170 ribu 
sekolah dasar, 40 ribu sekolah menengah pertama, dan 26 
ribu sekolah menengah atas di Indonesia, dengan lebih 
dari 45 juta pelajar. Hampir semua sekolah tersebut masih 
menggunakan metode konvensional yaitu pembelajaran di 
dalam kelas.
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Riset dari University of London pada 2009 menyebutkan 
bahwa ketika jumlah murid di sebuah kelas telah melewati 
angka tertentu, maka para guru cenderung gagal membantu 
mereka karena tidak mempunyai cukup waktu. Para murid 
akan kurang mendapat perhatian dari sang guru.

Itu sebabnya beberapa riset, seperti dilakukan oleh 
Benjamin Bloom dan University of Central Florida, 
Amerika, menyarankan untuk mengombinasikan proses 
belajar mengajar di dalam kelas dengan metode belajar 
mandiri. Salah satu cara yang paling mudah dan murah 
untuk belajar mandiri adalah dengan bantuan teknologi. Di 
Amerika ada Khan Academy yang memberi layanan belajar 
mandiri kepada siapapun secara gratis.

Di Indonesia, Ruangguru adalah salah satu EdTech yang 
berusaha mendukung konsep belajar gabungan tersebut. 
Bedanya dengan Khan Academy, menggunakan Ruangguru 
harus membayar. Menggunakan platform tersebut, para 
siswa bisa belajar lewat ribuan video yang tersedia. Mereka 
bisa mencoba untuk menyelesaikan soal latihan dan ujian, 
serta mempelajari cara yang benar untuk menjawabnya. 
Seluruh pelajaran dibuat dengan tampilan yang menarik, 
sehingga siswa generasi milenial bisa menikmati waktu 
belajar mereka.

Para siswa bisa mengakses Ruangguru lewat desktop 
maupun smartphone, membuat mereka bisa belajar di mana 
pun dan kapan pun. Ruangguru juga telah mengembangkan 
layanan lain seperti ruanguji, sebuah platform tryout online. 
Ada pula ruanglesonline, sebuah layanan di mana para guru 
bisa membantu para siswa untuk menjawab soal secara real 
time.

Ruangguru yang didirikan pada 2014 oleh Adamas 
Belva dan Iman Usman itu kini telah menjalin kerja sama 
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dengan beberapa pemerintah daerah. Mereka menyediakan 
Learning Management System yang mereka buat untuk 
sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

Selain Ruangguru ada startup pendidikan lain yang 
juga populer di Indonesia, misalnya Tutor dengan domain 
tutor.co.id. Sesuai namanya, startup ini hadir untuk 
menghubungkan tutor atau pengajar dengan siswa di seluruh 
Indonesia. Selain menghubungkan tutor dan siswa, startup 
yang menarik biaya komisi 20% dari setiap nilai transaksi 
ini juga menyediakan berbagai pilihan mata pelajaran mulai 
dari pra-sekolah, sekolah dasar, SMP hingga SMA.  

Seperti Khan Academy, di Indonesia juga ada startup 
pendidikan gratis yaitu Sibejoo yang menyediakan konten 
video untuk media belajar dan latihan bagi siswa. Yang 
ditawarkan adalah materi pelajaran yang diujikan seperti 
matematika, biologi dan kimia. Startup gratis lain adalah 
Inibudi. Aplikasi ini memiliki isi yang jauh lebih beragam, 
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mulai dari pengetahuan umum hingga video mengenai 
profesi tertentu.

Ada pula www.kelase.com yang memiliki layanan bagi 
para pendidik untuk membuat kelas online-nya sendiri. 
Dengan adanya kelas online yang dibuat sendiri ini, mereka 
yang berada di dalamnya akan mampu membuat jejaring 
sosial tersendiri terutama untuk pendidik dan siswanya.

Sebagian besar EdTech yang ada sekarang menawarkan 
pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan bahan ajar yang 
sudah direkam sebelumnya. Sistem ini suatu saat akan 
ditinggalkan. Ke depan akan muncul yang dinamakan 
Massive Online Open Courses (MOOC), sesi belajar yang 
dipimpin oleh kecerdasan buatan alias artificial intelligence. 
Sesi belajar akan berbasis augmented dan virtual reality, 
serta teknologi lain yang akan membuat proses belajar 
menjadi lebih personal dan produktif.

Profesor Clayton Christensen, guru besar Administrasi 
Bisnis di Sekolah Bisnis Harvard, pada tahun 2014 
memprediksi 50% dari seluruh universitas di AS akan 
bangkrut dalam 10-15 tahun ke depan. Penyebabnya, 
karena universitas-universitas itu terdisrupsi oleh beragam 
terobosan inovasi di bidang pendidikan seperti online 
learning dan MOOC. 

Christensen yang wafat pada 23 Januari 2020 itu cemas 
dengan dunia pendidikan. Ada prediksi, 65% siswa yang 
sekarang sedang menuntut ilmu, nanti akan kesulitan 
mendapatkan pekerjaan di saat mereka lulus. Apa yang 
mereka pelajari tidak sesuai dengan kebutuhan di dunia 
kerja.

Kondisi itu diperparah dengan sempitnya kesempatan 
kerja karena sebagian tenaga kerja sudah diambil oleh 
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robot. Menurut catatan World Economic Forum di tahun 
2018, diperkirakan 75 juta atau 42% pekerjaan manusia 
akan digantikan mesin dan teknologi berbasis artificial 
intelligence. Gelombang disrupsi tak terbendung. Semua 
pemerintah di berbagai negara dituntut untuk mencetak 
SDM yang dapat menjawab globalisasi dan kemajuan 
teknologi.

Sekretaris Jendral Indonesia Marketing Association 
(IMA) Yuswohady menyebut dunia pendidikan sekarang 
dihantam disrupsi milenial. Generasi milenial yang 
mendominasi populasi Indonesia sekarang dan masa depan 
punya cara belajar berbeda sama sekali dengan generasi 

sebelumnya. Ciri generasi ini adalah mereka sangat highly-
mobile, apps-dependent, dan selalu terhubung secara online 
atau istilahnya always connected. Mereka adalah self-
learner yang selalu mencari sendiri pengetahuan yang 
mereka butuhkan melalui melalui berbagai saluran di 
internet. Maka wajar mereka cenderung tidak suka digurui.

Ciri berikutnya adalah visually-literate alias melek 
visual. Mereka lebih suka belajar secara visual, ketimbang 
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Semua pemerintah di berbagai negara dituntut untuk mencetak SDM yang dapat menjawab 
globalisasi dan kemajuan teknologi.
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membaca atau mendengarkan guru. Mereka juga data-
literate, sehingga lebih bergairah googling bersama “Mbah 
Google” daripada disuruh mendekam di perpustakaan. “Itu 
dilakukan dengan super-cepat melalui 3M: multi-media, 
multi-platform, dan multi-tasking,” kata Yuswohady dalam 
blog pribadinya.

Ciri lain generasi milenial adalah mereka lebih nyaman 
belajar secara kolaboratif di dalam proyek riil atau 
pendekatan peer-to-peer melalui komunitas atau jejaring 
sosial menggunakan social learning platform. Bagi mereka 
teman atau peers lebih kredibel ketimbang guru. Mereka 
juga lebih suka menggunakan interactive gaming untuk 
belajar, ketimbang mengerjakan pekerjaan rumah.

Selain dihantam disrupsi milenial, dunia pendidikan 
juga digerus oleh disrupsi teknologi. Beragam inovasi yang 
dilakukan EdTech membuat ruang kelas kurang diperlukan 
lagi. Guru akan berubah peran secara drastis sebagai 
mentor, motivator, dan model. Proses pembelajaran tidak 
lagi dimonopoli sekolah, karena akan ada begitu banyak 
learning channel. 

Yuswohady menegaskan bahwa sekolah konvensional 
akan tergeser dari posisi “core” menjadi “peripheral”. 
Proses pembelajaran tak melulu di kelas tapi bisa dilakukan 
anytime, anywhere, dan any platform/device. “Guru juga 
tak hanya yang ada di kelas tapi bisa dari manapun termasuk 
“guru” yang diperankan oleh artificial intelligence (AI) 
atau augmented reality/virtual reality,” ujarnya. 

Dunia pendidikan pada akhirnya juga dihantam oleh 
disrupsi kompetensi. Revolusi teknologi 4.0 menghasilkan 
kompetensi baru sekaligus mendisrupsi kompetensi lama 
yang tak relevan lagi karena tergantikan oleh robot dan 
artificial intelligence. Mungkin saat ini kita berpikir, 
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industri 4.0 hanya akan melindas pekerja yang melakukan 
pekerjaan statis. Padahal dengan kecanggilan AI, maka 
pekerjaan analitis seperti dokter, akuntan, analis keuangan, 
bahkan profesi jurnalis juga bisa terdisrupsi.  

Kemajuan teknologi machine learning, AI, big data 
analytics, IoT, AR/VR, hingga 3D printing, membuat 
pekerjaan akan bergeser dari manual yang mengandalkan 
fisik atau pekerjaan rutin ke pekerjaan  yang mengandalkan 
analisis nalar dan daya kreatif. Ukuran kesuksesan akan 
ditentukan oleh kemampuan kolaborasi “human+robot”. 
Sukses ini melingkupi kesuksesan sebagai pribadi, 
pengusaha dan negara. Negara akan maju dan sejahtera 
kalau berhasil mengkombinasikan kekuatan dan kualitas 
SDM dengan kecanggihan teknologi. 

Pekerjaan yang mengandalkan analisis nalar dan daya 
kreatif adalah pekerjaan yang akan diisi oleh tenaga kerja 
yang memiliki soft skill. Tony Wagner (2008) merumuskan 
soft skill itu ke dalam tujuh kemampuan yang harus kita 
miliki, yakni: critical thinking and problem solving; 
collaboration across network; agility and adaptability; 
initiative and entrepreneurship; accessing and analysing 
information; effective communication; curiosity and 
imagination.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kemendikbud Totok Suprayitno menyebut telah merancang 
sejumlah program untuk memenuhi kebutuhan industri 4.0 
dan juga society 5.0. Yang dimaksud dengan society 5.0 
adalah suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia 
(human-centered) dan berbasis teknologi (technology 
based) yang dikembangkan oleh Jepang. Konsep ini lahir 
sebagai pengembangan dari revolusi industri 4.0 yang 
dinilai berpotensi mendegradasi peran manusia.
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Melalui Masyarakat 5.0, kecerdasan buatan (artificial 
intelligence) akan mentransformasi big data yang 
dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan 
(Internet of Things) menjadi suatu kearifan baru. Semua 
itu akan didedikasikan untuk meningkatkan kemampuan 
manusia membuka peluang-peluang bagi kemanusiaan. 
Transformasi ini akan membantu manusia untuk menjalani 
kehidupan yang lebih bermakna.

Sebagai perbandingan, jika di era sebelumnya orang 
mengakses layanan cloud di dunia maya melalui internet 
dan mencari, mengambil, dan menganalisis informasi atau 
data. Maka di level Society 5.0, sejumlah besar informasi 
dari sensor di ruang fisik terakumulasi di dunia maya. 
Di dunia maya, data besar ini dianalisis oleh kecerdasan 
buatan dan hasil analisisnya diumpankan kembali ke 
manusia dalam ruang fisik dalam berbagai bentuk. Dengan 
perkembangan yang berlangsung cepat ini, menurut Totok, 
tradisi mengganti kurikulum setiap 10 tahun sangat tidak 
relevan, karena perubahan dunia terjadi setiap hari. 

Respon Kemendikbud antara lain berupa kurikulum 
baru yang akan diluncurkan sekitar Maret 2021, dan mulai 
diterapkan di tahun ajaran baru 2021/2022. Kurikulum baru 
belum akan berlaku nasional, tetapi diterapkan di sekolah 
penggerak yang dipilih. Implementasinya juga dilakukan di 
beberapa jenjang terlebih dahulu, seperti siswa kelas 1, 4, 
7 dan 10.

Melalui kurikulum baru, penyelenggara pendidikan 
ditantang untuk menyiapkan anak-anak yang mempunyai 
pemikiran antisipatif, kritis, analitis, kreatif dalam 
memecahkan masalah, berinovasi, dan memiliki karakter 
yang bisa beradaptasi untuk hal-hal baru yang tidak 
terduga. Model pembelajaran juga harus berubah, karena 
materi pelajaran yang diajarkan oleh guru dengan mudah 
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digantikan oleh teknologi. Kalau guru mengajar hanya 
menyampaikan materi yang tertulis di buku, maka tidak ada 
bedanya dengan internet. Bahkan informasi di internet jauh 
lebih banyak dan kaya, di mana anak-anak sekarang sudah 
bisa mencarinya sendiri tanpa bantuan guru.

Perubahan paradigma mengajar, menurut Totok, 
merupakan sebuah keniscayaan. Hal yang gampang 
diajarkan biasanya akan gampang juga diotomasi. Bila guru 
mengajar dengan cara yang mudah, itulah yang gampang 
diganti oleh mesin. Lewat kurikulum 2013, para siswa 
sudah didorong untuk lebih banyak belajar sendiri secara 
aktif dibanding terus-menerus diajar oleh guru. Buku 
memegang peranan penting untuk menunjang dan melatih 
anak-anak mempunyai pemikiran yang analitis, antisipatif 
tentang problem yang belum pernah dihadapi, dan memiliki 
pemikiran tingkat tinggi (higher order thinking skills/
HOTS).

Melalui kurikulum baru, penyelenggara pendidikan ditantang untuk menyiapkan anak-anak yang mempunyai 
pemikiran antisipatif, kritis, analitis, kreatif dalam memecahkan masalah, berinovasi, dan memiliki karakter yang 

bisa beradaptasi untuk hal-hal baru yang tidak terduga
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Berikutnya adalah asesmen atau sistem penilaian 
di sekolah. Asesmen diperlukan untuk mengetahui 
keberhasilan suatu sistem belajar. Hanya caranya yang 
harus diubah, tidak lagi menggunakan ujian nasional yang 
punya banyak kelemahan. Pakar pendidikan Arief Rachman 
mengamati dalam 10 tahun terakhir ada kecenderungan 
menjadikan ujian nasional (UN) sebagai standar. Akibatnya 
berbagai kecurangan dilakukan beberapa pihak untuk 
menutupi standar yang dirasa kurang baik. “Kadang-kadang 
guru atau pihak sekolah juga yang memberikan bocoran,” 
ujarnya.

Dengan demikian, UN tidak membuat siswa menjadi 
manusia yang berkualitas. Maka di tahun 2021 UN 
dihapuskan dan diganti dengan Asesmen Kompetensi 
Minimum dan Survei Karakter yang terdiri atas kemampuan 
bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan 
bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan 
penguatan pendidikan karakter.

Literasi bukan sekadar kemampuan membaca, 
melainkan juga kemampuan menganalisa suatu bacaan serta 
kemampuan untuk mengerti atau memahami konsep di balik 
tulisan tersebut. Sedangkan numerasi adalah kemampuan 
menganalisa menggunakan angka. Literasi dan numerasi’ 
bukan semata pelajaran bahasa dan matematika, melainkan 
kemampuan murid-murid menggunakan konsep itu untuk 
menganalisa sebuah materi.

Terkait survei karakter, selama ini pemerintah hanya 
memiliki data kognitif melalui sistem UN. Survei ini 
akan menjadi panduan untuk sekolah dan pemerintah dan 
jadi tolok ukur untuk bisa memberikan umpan balik bagi 
sekolah dalam melakukan perubahan.
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Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan oleh siswa 
yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 
8, 11), sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk 
memperbaiki mutu pembelajaran. Hasil ujian ini tidak 
digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya.

Revolusi Digital di Indonesia dan Pembangunan 
Startup Serta Big Data Sebagai Kekuatan. 

Selama tiga tahun di bangku SMA, seorang siswa, sebut 
saja bernama Joko, punya tablet yang terhubung dengan 
sistem sekolahnya. Apa yang ia pelajari dan hasil yang ia 
peroleh selama tiga tahun terekam di laptop tersebut. Dia 
pasti lupa, mendapat nilai berapa untuk pelajaran apa. Dia 
juga tidak pernah menyadari apa kekuatan utama dalam 
dirinya. Dia hanya tahu bahwa dia suka pelajaran fisika dan 
tidak suka pelajaran sejarah. Di akhir masa sekolah, Joko 
bingung melanjutkan kuliah ke mana. “Jurusan apa yang 
baik, dan nantinya saya akan cocok bekerja di bidang apa?” 
ujarnya bingung.

Kekhawatiran Joko ternyata semu. Sekolah sudah 
memiliki hasil capaiannya selama tiga tahun terakhir. Guru 
dan sekolah tahu persis mata pelajaran yang dia sukai. 
Dari hasil nilai dan tugas, sekolah juga bisa memberi 
rekomendasi jurusan apa yang cocok dan kerja di bidang 
apa yang akan membuat Joko berkembang maksimal dan 
optimal.

sumber:google.com
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Pengalaman Joko memperlihatkan bahwa tanpa disadari 
revolusi digital yang mendasarkan kinerjanya pada data 
sedang terjadi. Ada istilah big data, sebuah teknologi di 
dunia teknologi informasi yang memungkinkan terjadi 
proses pengolahan, penyimpanan dan analisis data 
dalam beragam bentuk/format, berjumlah besar bahkan 
pertambahan data yang sangat cepat. 

Big data lahir dari fenomena perluasan penggunaan 
internet dan kemajuan teknologi informasi. Keduanya 
diikuti terjadinya pertumbuhan data yang luar biasa 
cepat atau biasa dikenal dengan istilah ledakan informasi 
(information explosion) maupun banjir data (data deluge).

Di tengah perkembangan teknologi dan internet yang 
begitu cepat, keberadaan sebuah data tidak kalah penting 
dibandingkan sumber daya alam. Menteri Keuangan Sri 
Mulyani menuturkan, saat ini sejumlah negara sedang 
berbicara terkait pentingnya data. “Data is new mind, dan 
ini adalah tambang baru, dulu yang menjadi kaya adalah 
yang menguasai tambang emas, batubara, dan minyak. 
Pada era digital ini yang disebut sebagai tambang adalah 
tambang data,” ujar Sri Mulyani.

Dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2019, 
Presiden Joko Widodo juga menyatakan bahwa, “Data 
adalah jenis kekayaan baru bangsa kita, kini data lebih 
berharga dari minyak.” Dia mengatakan hal itu karena salah 
satu yang dianggap sebagai manfaat penerapan big data 
adalah kemampuan teknologi ini untuk mengakselerasi 
bisnis. Data yang menumpuk bisa dimanfaatkan untuk 
menunjukkan pola pemasaran, penjualan dan juga 
kebutuhan pelanggan. Sesuatu yang jika ditindaklanjuti 
dengan bijak akan mendekatkan bisnis dengan pelanggan.
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Startup misalnya, sebagai bisnis yang menjadikan 
pengalaman dan kenyamanan pelanggan bisa lebih mudah 
untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pasar. 
EdTech sebagai startup pendidikan mengumpulkan data 
siswanya dan mengolahnya sehingga mereka tahu apa yang 
dibutuhkan siswa. Apa yang tepat diberikan kepada mereka 
untuk berkembang secara maksimal dan optimal.

Big data memiliki  konsep yang kerap disebut 5V. 
Pertama, Volume atau Besaran yang menunjukkan bobot 
dan jumlah data yang dihasilkan atau intensitas data yang 
harus dicerna, dianalisis, dan yang dimanfaatkan dalam 
membuat suatu keputusan berdasarkan analisa data lengkap. 
Jumlahnya sangat banyak, biasanya ukuran total data dalam 
terabytes ke atas.

Kedua, Velocity atau Kecepatan, karena big data 
memiliki karakteristik cepat sekali berubah baik dari sisi 
variabel maupun tipe data. Dengan karakteristik ini, perlu 
sentuhan khusus dalam mengolah big data.

Ketiga, Variety atau Variasi. Variety berarti data bisa 
disebut sebagai big data jika memiliki karakteristik yang 
bermacam-macam dan tidak homogen, tetapi memiliki 
banyak sekali variabel dan sangat beragam meliputi 
berbagai jenis data, baik data yang telah terstruktur dalam 
suatu database maupun data yang tidak terorganisir dalam 
suatu database.

Keempat Validity atau Validitas, tentang ke-valid-an 
sebuah data apakah bisa dipercaya atau tidak. Dengan 
banyaknya bentuk data, kebenaran tentang sebuah informasi 
menjadi kurang terkontrol. Big data dengan teknologi 
analisa membantu kita untuk dapat bekerja dengan data 
tersebut melalui hasil analisa, karena semakin besar volume 
suatu data maka akan semakin tidak akurat data tersebut.
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Kelima, Value atau Nilai. Nilai sebuah data menentukan 
keputusan yang kita ambil setelah memproses seluruh data. 
Tanpa mengetahui nilai dari sebuah data, maka kita akan 
kesulitan atau bahkan salah dalam mengambil langkah 
selanjutnya. 

Big Data adalah suatu tren yang mencakup area yang 
luas dalam dunia bisnis dan teknologi. Big Data menunjuk 
pada teknologi dan inisiatif yang melibatkan data yang 
begitu beragam, cepat berubah, atau berukuran super besar 
sehingga terlalu sulit bagi teknologi, keahlian, maupun 
infrastruktur konvensional untuk dapat menanganinya 
secara efektif. Dengan kata lain, Big Data memiliki ukuran 
(volume), kecepatan (velocity), atau ragam (variety) yang 
terlalu ekstrim untuk dikelola dengan teknik konvensional 
namun perlu dianalisis supaya datanya valid dan bernilai.

Ada dua jenis teknologi Big Data yaitu Big Data 
Operasional dan Big Data Analitis. Big Data Operasional 
adalah sistem yang memiliki kapabilitas operasional untuk 
pekerjaan-pekerjaan bersifat interaktif dan real time dimana 
data pada umumnya diserap dan disimpan.

Sedangkan Big Data analitis adalah sistem yang 
menyediakan kapabilitas analitis untuk mengerjakan 
analisis yang kompleks dan retrospektif yang dapat 
melibatkan sebagian besar atau bahkan keseluruhan data. 
Dalam keberadaannya, kedua jenis teknologi Big Data ini 
bersifat saling melengkapi dan sering digunakan secara 
bersamaan. 

Big data sangat dibutuhkan untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan kita demi menghadirkan SDM unggul 
yang punya daya saing tinggi. Namun, satu persoalan yang 
menyulitkan yaitu kesenjangan kualitas pendidikan cukup 
tinggi antar daerah, antar sekolah, bahkan satu anak dengan 
yang lainnya. 
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Kita semua harus membuka mata bahwa setiap daerah, 
setiap sekolah, bahkan setiap anak mempunyai permasalahan 
yang berbeda-beda. Pembelajaran yang memukul rata 
semua anak, sekolah dan daerah akan membuat pendidikan 
kita jalan di tempat. 

Teknologi big data memungkinkan sekolah dan guru 
memetakan kemampuan siswa. Data dari masing-masing 
anak akan dianalisa dan menghasilkan sebuah keputusan, 
pengajaran seperti apa yang cocok untuk masing-masing 
kelompok anak. Teknologi tak hanya mengubah kertas 
menjadi berkas digital. Big data secara khusus mampu 
memberikan analisa dan insight dari data-data yang pada 
akhirnya digunakan untuk menunjang perumusan suatu 
kebijakan atau solusi. 

Sistem kerja big data sangat bagus diterapkan di dunia 
pendidikan dan jadi jawaban untuk mengatasi kesejangan 
tadi. Hal ini akan mudah diterapkan jika pemerintah 
merealisasikan rencananya untuk mengganti buku 
pelajaran dengan tablet. Rencana ini bisa menjadi sebuah 
langkah awal untuk masuknya teknologi big data di sektor 
pendidikan.

Asumsinya satu siswa menggunakan satu buah tablet. 
Sehingga sekolah dan guru bisa “memantau” siswa secara 
lebih personal. Selain berfungsi sebagai “buku”, tablet 
tersebut juga bisa menjadi media untuk mengerjakan tugas 
atau soal-soal ujian. Di sinilah nantinya big data mengambil 
peran.

Prayogo Ryza menuliskan opininya di dailysocial.
id., bahwa data-data hasil pengerjaan tugas dapat diambil 
dan dianalisis secara lebih personal. Dengan data tersebut 
selain hasil atau nilai akhir, pendidik atau orang tua bisa 
mengetahui apa saja yang telah dipelajari serta kendala-
kendala dalam proses belajar siswa secara lebih rinci.  
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Selain menghasilkan data yang lebih mendetil, penerapan 
teknologi big data juga dapat dibarengi dengan analisa 
prediktif untuk menentukan pembelajaran apa yang cocok 
untuk masing-masing siswa. “Rekam jejak seperti soal apa 
yang dikerjakan, soal mana yang menjadi permasalahan 
serta pola jawaban dari siswa dapat dikumpulkan dan 
dirumuskan menjadi sebuah standar untuk memberikan 
sebuah metode pembelajaran yang lebih baik,” kata Ryza.

Penerapan teknologi di dunia pendidikan dalam 
upaya meningkatkan daya saing SDM itu menumbuhkan 
optimisme. Salah satu landasan optimisme itu adalah hasil 
Digital Risers Report 2020 yang dirilis oleh European Center 
for Digital Competitiveness. Laporan ini memberikan 
peringkat global untuk 140 negara yang paling maju dalam 
persaingan digital.

Hasilnya, sebagaimana dikutip dari We Forum, 8 
September 2020, Indonesia mencatat prestasi dengan 
menduduki peringkat 3 terbaik dari negara G20 untuk urusan 
persaingan digital. Indonesia lebih baik dari Tiongkok (4) 
dan Argentina (5). Bahkan lebih baik dari Jepang, Kanada 
dan Korea. Sementara Prancis ada di posisi 2 dan peringkat 
pertama adalah Arab Saudi.

“Negara-negara di puncak daftar Digital Risers dalam 
studi kami memiliki satu kesamaan: mereka memiliki 
program pemerintah yang dirancang secara komprehensif 
untuk mendukung digitalisasi serta kewirausahaan,” 
kata Philip Meissner dari European Center for Digital 
Competitiveness dalam siaran persnya.

Khusus untuk Indonesia laporan itu menyebutkan 
bahwa negara kita telah menggelontorkan investasi 
besar dalam edukasi digital dengan program beasiswa 
digital bagi 20.000 orang. Selain itu Indonesia juga 
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dipuji karena program Gerakan Nasional 1000 Startup 
Digital yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan 
Informatika. Dalam periode 2016 - 2018, program ini 
telah melahirkan 248 startup digital yang lolos tahap 
inkubasi.

Kurikulum Pendidikan Merdeka Belajar

Tiap kali menghadapi ujian nasional ada saja berita 
tentang siswa yang sakit. Ada pula yang pergi ke paranormal 
lantaran stres. Fenomena ini antara lain yang mendorong 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menciptakan 
iklim yang berbeda di dunia pendidikan. Para murid, guru, 
dosen, dan orang tua harus merasa lepas dan merdeka 
dalam belajar. Kunci dari program pendidikan adalah bukan 
sistemnya atau teknologinya atau kurikulumnya melainkan 
manusianya.

Dalam kurikulum pendidikan merdeka belajar, 
proses pendidikan harus menciptakan suasana yang 
membahagiakan. Bahagia buat guru, murid, orang tua 
murid, dan semua orang. Merdeka Belajar merupakan 
permulaan dari gagasan untuk memperbaiki sistem 
pendidikan nasional yang terkesan monoton. 

Dengan metode merdeka belajar, anak akan memiliki 
karakter berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab, 
sopan, berkompetensi, dan tidak hanya mengandalkan 
sistem ranking. Karena sebenarnya setiap anak memiliki 
bakat dan kecerdasan dalam bidang masing-masing. 
Metode ini diharapkan akan membentuk para pelajar yang 
siap kerja dan kompeten, serta berbudi luhur di lingkungan 
masyarakat.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar 
Makarim menegaskan esensi kemerdekaan berpikir ini harus 
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didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkannya 
kepada siswa-siswi. Dalam kompetensi guru di level apa 
pun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar 
dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah terjadi 
pembelajaran.

Dalam pidato di acara Peringatan Hari Guru Nasional 
(HGN) tahun 2019, Nadiem berjanji untuk memerdekakan 
guru dari banyak belenggu, salah satunya keterikatan 
administratif. Ia ingin para guru fokus pada siswa mereka. 
“Saya tidak akan membuat janji-janji kosong kepada 
Anda. Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan 
ketidaknyamanan. Satu hal yang pasti saya akan berjuang 
untuk kemerdekaan belajar di Indonesia”.

Pentingnya memiliki SDM unggul merupakan solusi 
dalam menyelesaikan permasalahan bangsa. Nadiem 
pernah mengatakan bahwa apapun kompleksitas masa 
depan, kalau SDM kita bisa menangani kompleksitas maka 
itu tidak menjadi masalah.

Ada lima episode Merdeka Belajar yang akan 
diterapkan. Episode pertama adalah mengubah ujian 
nasional (UN) menjadi asesmen kompetensi minimum 
dan survei karakter, menghapus ujian sekolah berstandar 
nasional (USBN), menyederhanakan rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP), dan menyesuaikan kuota penerimaan 
peserta didik baru berbasis zonasi (PPDP Zonasi). 

Berikutnya adalah Merdeka Belajar Episode 2 yakni 
Kampus Merdeka. Intinya adalah memberikan kemudahan 
pelaksanaan pembelajaran di perguruan tinggi. Kampus 
Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka 
Belajar yang paling memungkinkan untuk segera 
dilaksanakan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak 
sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-
Undang.
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Kemendikbud memahami bahwa perguruan tinggi di 
Indonesia dengan jumlah lebih dari 4.500 kampus memiliki 
karakteristik berbeda dan tingkat kesiapan yang berbeda 
pul dalam menerapkan kebijakan Kampus Merdeka. Oleh 
karena itu, kebijakan Kampus Merdeka tidak akan bersifat 
paksaan yang akhirnya menjadi sekedar formalitas belaka.

Saat peluncuran Kampus Merdeka pada 24 Januari 2020, 
Nadiem menyampaikan ada empat penyesuaian kebijakan 
di lingkup pendidikan tinggi. Keempatnya adalah: Merdeka 
dalam membuka program studi baru, program re-akreditasi 
yang bersifat otomatis, perguruan tinggi bisa berbadan 
hukum, dan memberikan hak kepada mahasiswa untuk 
mengambil mata kuliah di luar program studi.

Otonomi membuka program studi baru diberikan jika 
perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta 
(PTS) memiliki akreditasi A dan B, dan telah melakukan 
kerja sama dengan organisasi dan/atau universitas yang 
masuk dalam QS Top 100 World Universities. Pengecualian 
berlaku untuk program studi kesehatan dan pendidikan. 
Seluruh program studi baru akan otomatis mendapatkan 
akreditasi C.

Kerja sama dengan organisasi, menurut Nadiem, akan 
mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja atau 
magang, dan penempatan kerja bagi para mahasiswa. 
Kemudian Kemendikbud akan bekerja sama dengan 
perguruan tinggi dan mitra program studi untuk melakukan 
pengawasan. “Tracer study wajib dilakukan setiap tahun. 
Perguruan tinggi wajib memastikan hal ini diterapkan,” 
katanya sebagaimana dimuat dalam laman Kemendikbud.

Dalam program re-akreditasi, Badan Akreditasi Nasional 
Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap berlaku selama lima 
tahun namun akan diperbaharui secara otomatis. Pengajuan 
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re-akreditasi PT dan program studi dibatasi paling cepat 
dua tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir 
kali. Untuk perguruan tinggi yang berakreditasi B dan C 
bisa mengajukan peningkatan akreditasi kapanpun.

Kelak, Nadiem melanjutkan, Akreditasi A akan diberikan 
kepada perguruan tinggi yang berhasil mendapatkan 
akreditasi internasional. Daftar akreditasi internasional 
yang diakui akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 
Proses administrasi akreditasi program studi dipermudah. 
Tujuannya adalah mendorong perguruan tinggi fokus untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran di kampusnya, karena 
beban pengurusan administrasi sudah berkurang. Misalnya, 
jika ada prodi sudah terakreditasi A dan habis akreditasinya 
tahun ini, maka pihak kampus tidak perlu mengajukan 
perpanjangan akreditasi. Kemendikbud akan langsung 
mengotomatisasi perpanjangan akreditasi tersebut.  

Namun, Kemendikbud akan terus memonitor 
perkembangan perguruan tinggi melalui data-data yang 
dikirim. Evaluasi akreditasi akan dilakukan BAN-PT jika 
ditemukan penurunan kualitas yang meliputi pengaduan 
masyarakat dengan disertai bukti yang konkret, serta 
penurunan tajam jumlah mahasiswa baru yang mendaftar 
dan lulus dari program studi ataupun perguruan tinggi.

Kebijakan Kampus Merdeka yang ketiga terkait 
kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan 
Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum 
(PTN BH). Kemendikbud akan mempermudah persyaratan 
PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH tanpa terikat 
status akreditasi.

Sementara itu, kebijakan Kampus Merdeka yang 
keempat akan memberikan hak kepada mahasiswa untuk 
mengambil mata kuliah di luar program studi dan melakukan 
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perubahan definisi Satuan Kredit Semester (SKS). Nadiem 
menegaskan, perguruan tinggi wajib memberikan hak ini 
kepada mahasiswa. Jadi, mahasiswa boleh mengambil atau 
tidak SKS di luar kampusnya sebanyak dua semester atau 
setara dengan 40 SKS. Mahasiswa juga dapat mengambil 
SKS di program studi lain di dalam kampusnya sebanyak 
satu semester dari total semester yang harus ditempuh. 
Ini tidak berlaku untuk program studi kesehatan. “Ini 
bukan pemaksaan. Kalau mahasiswa ingin seratus persen 
mengambil SKS di dalam program studi, itu adalah hak 
mereka. Ini hanya opsi untuk mahasiswa,” ujar Nadiem.

Kebijakan ini bertujuan memberi kebebasan pada 
mahasiswa untuk menentukan rangkaian pembelajaran 
mereka. Sehingga tercipta budaya belajar yang mandiri, lintas 
disiplin, dan mendapatkan pengetahuan serta pengalaman 
yang berharga untuk diterapkan. Dengan Kampus Merdeka, 
program S-1 diubah untuk mendorong mahasiswa dapat 
belajar menghadapi tantangan masa depan yang penuh 
ketidakpastian. Program ini sudah banyak dilakukan di 
luar negeri karena sangat erat dengan penguatan karakter 
generasi muda. Inilah pendidikan yang problem focused, 
yang secara langsung menguatkan karakter. “Dari semua 
kebijakan, ini adalah yang paling penting. Dampaknya 
untuk negara kita bisa dirasakan secara cepat, secara riil, 
dan secara masif,” kata Nadiem.

Beragam kegiatan bisa dilakukan mahasiswa di luar 
program studinya di antaranya magang atau praktik kerja di 
industri atau organisasi nonprofi. Bisa pula terlibat dalam 
pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, terlibat dalam 
proyek desa, wirausaha, riset, studi independen, maupun 
kegiatan mengajar di daerah terpencil, dan kegiatan lainnya 
yang disepakati dengan program studi.
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Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria 
optimistis dengan kebijakan Kampus Merdeka yang 
memberikan kebebasan mahasiswa untuk melakukan 
beragam kegiatan di luar program studinya hingga tiga 
semester. Dengan adanya keterbukaan dan fleksibilitas bagi 
mahasiswa untuk bersentuhan dengan lapangan melalui 
proyek desa, magang dan praktik industri, dan sebagainya, 
akan membuat mahasiswa jauh lebih siap menghadapi masa 
depannya.

Dengan terjun ke lapangan, menurut Arif Satria, 
mahasiswa akan mampu melakukan riset yang transformatif 
dan kolaboratif multi-disiplin keilmuan. “Yang diperlukan 
ke depan adalah riset-riset yang transformatif, yang 
bersentuhan dengan realitas dan memberikan solusi atas 
persoalan yang ada,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, Kampus Merdeka membutuhkan 
dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak. Tidak hanya 
dukungan dari civitas akademika, kementerian lain hingga 
dunia industri. Sebagai contoh, Kemendikbud menggelar 
kerja sama dengan Kementerian Pembangunan Desa 
dan Transmigrasi (PDT) dengan tema Kampus Merdeka 
untuk Desa. Mahasiswa yang melakukan pengabdian 
kepada masyarakat ataupun mengajar di daerah terpencil 
akan dihitung ke dalam SKS perkuliahan. Mahasiswa 
akan diminta partisipasinya dalam membangun desa dan 
mengawal implementasi Dana Desa.

Di tengah revolusi industri 4.0 ini, dunia pendidikan dan 
dunia kerja harus bekerja sama untuk membangun hari esok 
yang sama. Jika tidak, dunia pendidikan akan kehilangan 
relevansi. Langkah konkretnya, mahasiswa memiliki 
kesempatan untuk magang di dunia industri dengan 
jangka waktu lebih lama, maksimal tiga semester. Dengan 
durasi magang lebih lama, mahasiswa dapat memperoleh 
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kompetensi lebih baik di perusahaan. Dunia industri juga 
mendapatkan manfaat lebih, karena mahasiswa magang 
akan mendapatkan waktu cukup untuk memahami suatu 
pekerjaan. 

Bekas mahasiswa magang dengan kompetensi baik, 
tentu akan menjadi kandidat pertama ketika perusahaan 
tersebut melakukan rekrutmen pegawai. Dosen pendamping 
magang juga dapat memperbaharui bahan ajar sesuai 
perkembangan kebutuhan dunia industri dan masyarakat.

Alhasil hubungan link dan match akan terbuhul antara 
perguruan tinggi dengan dunia kerja. Output pembelajaran 
terlihat dari capaian para mahasiswa. Prinsip Kampus 
Merdeka akan mewujudkan ekosistem penta helix yang 
akan menghasilkan SDM unggul serta mengalirkan karya-
karya dari perguruan tinggi ke dunia nyata.

Nadiem menegaskan, kebijakan Kampus Merdeka 
menjadi langkah awal dari rangkaian kebijakan untuk 
perguruan tinggi. “Ini tahap awal untuk melepaskan 
belenggu agar lebih mudah bergerak. Kita masih belum 
menyentuh aspek kualitas. Akan ada beberapa matriks 
yang akan digunakan untuk membantu perguruan tinggi 
mencapai targetnya,” ujarnya.

Nadiem menyinggung Merdeka Belajar Episode 3 yakni 
perubahan mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 
tahun anggaran 2020. Landasannya adalah Permendikbud 
Nomor 19 Tahun 2020 yang mengatur bahwa dana BOS 
bisa digunakan untuk membeli pulsa internet bagi guru dan 
siswa dalam mendukung pembelajaran dari rumah selama 
masa darurat Covid-19. Sekolah dapat menggunakan dana 
BOS Reguler untuk pembiayaan langganan daya dan jasa 
berupa pembelian pulsa dan paket data. Bisa pula untuk 
membiayai layanan pendidikan online berbayar bagi 
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pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan 
pembelajaran dari rumah. Ketentuan penggunaan dana 
BOS Reguler ini berlaku mulai April 2020 sampai dengan 
dicabutnya penetapan status kedaruratan kesehatan 
masyarakat Covid-19 oleh pemerintah pusat.

Dalam permendikbud tersebut, Nadiem menghapus 
ketentuan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
(NUPTK) sebagai salah satu syarat bagi guru honorer untuk 
dapat menerima gaji dari penggunaan dana BOS. Kebijakan 
ini juga bersifat sementara dan hanya diberlakukan selama 
masa darurat Covid-19. 

Program Organisasi Penggerak (POP) merupakan 
kebijakan Merdeka Belajar Episode Keempat. 
Kemendikbud mengajak seluruh komunitas yang tergabung 
dalam ekosistem pendidikan, termasuk orang tua, tokoh 
masyarakat, dan organisasi masyarakat, untuk berkolaborasi 
dalam POP. Bidang yang ditawarkan yaitu antara lain 
sebagai konsultan ahli, narasumber pelatihan, fasilitator, 
tutor, penulis konten, manajemen proyek, dan peneliti. Para 
relawan bisa mendaftarkan diri di laman Kemendikbud.

Diharapkan, POP ke depannya dapat menciptakan 
inovasi dan kreativitas dalam layanan pendidikan. Karena 
itulah program ini membutuhkan banyak partisipasi publik. 
POP merupakan program rintisan baru dalam tahun pertama 
yang difokuskan untuk jenjang PAUD, Sekolah Dasar 
(SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), termasuk 
di dalamnya sekolah-sekolah yang memberikan pelayanan 
kepada penyandang disabilitas. Program ini diharapkan 
meningkatkan kualitas pertumbuhan dan perkembangan 
untuk PAUD, serta meningkatkan kemampuan literasi, 
numerasi, dan karakter untuk jenjang SD dan SMP.  
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Organisasi dipilih secara selektif dan akan dipilih 
organisasi yang telah memunculkan bukti yang baik 
dan menunjukkan dampak besar mengenai peningkatan 
pendidikan, aspek ketercapaian, motivasi, maupun 
pengalaman. Masa tahun ajaran target waktu rintisan 
Organisasi Penggerak akan berlangsung selama dua tahun, 
dimulai Juni 2020 sampai Mei 2022. 

POP memiliki tiga skema pembiayaan. Pertama, 
pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN). Selain itu ada skema pembiayaan mandiri 
dan dana pendamping (matching fund). Matching fund 
merupakan bantuan dana yang diberikan oleh salah satu 
pihak untuk melengkapi atau memperkuat sebuah program. 
Sejumlah organisasi penggerak akan menggunakan 
pembiayaan mandiri dan dana pendamping.  

Pembiayaan POP, menurut Direktur Jenderal Guru dan 
Tenaga Kependidikan Kemendikbud Iwan Syahril, dapat 
dilakukan secara mandiri atau berbarengan dengan anggaran 
yang diberikan pemerintah. “Organisasi dapat menanggung 
penuh atau sebagian biaya program yang diajukan,” ujar 
Iwan dalam laman Kemendikbud, 23 Juli 2020.

Kemendikbud tetap melakukan pengukuran keberhasilan 
program melalui asesmen dengan tiga instrumen. Pertama, 
Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter 
(SD/SMP). Kedua, instrumen capaian pertumbuhan 
dan perkembangan anak (PAUD). Ketiga, pengukuran 
peningkatan motivasi, pengetahuan, dan praktik mengajar 
guru dan kepala sekolah.

Proses seleksi yayasan atau organisasi yang memilih 
skema pembiayaan mandiri juga dilakukan dengan kriteria 
yang sama dengan para peserta lain yang menerima 
anggaran negara. “Dengan menggandeng organisasi atau 
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yayasan yang fokus di bidang pendidikan, Kemendikbud 
ingin meningkatkan kontribusi finansial di bidang yang 
menyentuh seluruh masyarakat Indonesia,” kata Iwan.

Sejauh ini ada dua POP yang sumber pendanaannya di luar 
APBN: Tanoto Foundation dan Yayasan Putera Sampoerna. 
Secara terpisah, Direktur Komunikasi Tanoto Foundation, 
Haviez Gautama menyatakan mereka merupakan salah 
satu organisasi penggerak yang menggunakan pembiayaan 
mandiri. Tanoto Foundation memiliki Program Pintar 
Penggerak yang diajukan dalam POP.

Program tersebut akan didanai mandiri oleh yayasan 
dengan nilai investasi lebih dari Rp 50 miliar untuk periode 
dua tahun (2020-2022). “Salah satu misi Tanoto Foundation 
bekerja sama dengan pemerintah melalui POP Kemendikbud 
adalah mendorong percepatan peringkat global pendidikan 
Indonesia,” kata Haviez. 

Direktur Program Pendidikan Dasar Tanoto Foundation 
Ari Widowati menambahkan, dalam proses pendaftaran 
organisasi penggerak, Tanoto Foundation sejak 16 April 
2020 tidak ada komunikasi dengan Kemendikbud, kecuali 
melalui platform tanya jawab POP. Selain itu, mereka 
dihubungi secara blind review oleh evaluator, dimana 
pewawancara tidak mengetahui asal organisasi. “Semua 
dilakukan dengan prosedur yang ketat,” kata Ari.

Sedangkan Head of Marketing & Communications 
Yayasan Putera Sampoerna, Ria Sutrisno, menjelaskan 
mereka bersama-sama dengan mitra dalam dan luar 
negeri mendukung POP dengan menggunakan skema 
matching fund. Nilainya mencapai hampir Rp 70 miliar 
untuk mendukung program peningkatan kualitas guru dan 
ekosistem pendidikan. Lalu ada dana Rp 90 miliar untuk 
mendukung program peningkatan akses pendidikan. 
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“Ini bukan CSR. Kami adalah yayasan yang fokus 
kepada peningkatan kualitas pendidikan. Kami memilih 
skema partnership dengan berbagai pihak sebagai wujud 
komitmen kolaborasi dalam memajukan pendidikan 
nasional,” kata Ria Sutrisno.

POP terbagi ke dalam 3 kategori, yakni Kategori Gajah, 
Kategori Macan dan Kategori Kijang. 

• Kategori Gajah merupakan kategori terbesar yang 
memiliki sasaran target minimal 100 PAUD/SD/
SMP. Bagi organisasi yang ingin mendaftar ke dalam 
kategori ini harus memiliki bukti empiris, tidak hanya 
pada dampak program terhadap hasil belajar siswa, 
tetapi juga dampak positif terhadap peningkatan 
motivasi, kinerja dan praktik mengajar dari para 
guru. Serta berpengalaman dalam merancang dan 
mengimplementasikan program yang akan dijalankan. 
Adapun dukungan dana yang akan berikan untuk 
organisasi kategori gajah yaitu sebesar Rp 20 miliar/
tahun/program. 

• Kategori Macan akan memperoleh dukungan dana 
maksimal Rp 5 miliar/tahun/program. Kategori 
ini memiliki jumlah sasaran target yang dibatasi 
antara 21 sampai 100 PAUD/SD/SMP. Syarat bagi 
organisasi yang ingin mendaftar pada kategori ini 
tidak harus sampai pada evaluasi dampak hasil belajar, 
tetapi minimal memiliki dampak empiris terhadap 
peningkatan profesional para guru baik pendidikan 
inovasi, kreativitas dan praktik kinerjanya. 

• Kategori Kijang. Kategori ini diperuntukkan bagi 
organisasi baru yang terbukti mampu merancang 
dan mengimplementasikan program dengan baik. 
Kategori Kijang akan memperoleh dukungan dana 
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maksimal Rp 1 miliar/tahun/program dengan sasaran 
target 5 sampai 20 PAUD/SD/SMP. Mengingat 
kategori Kijang diperuntukkan bagi organisasi baru, 
maka syarat untuk kategori ini tidak harus memiliki 
bukti-bukti empiris. 

Ada tiga aspek yang akan disorot dalam evaluasi 
dampak pada jenjang SD-SDLB dan SMP-SMPLB, 
yaitu aspek literasi, numerasi, dan karakter. Pada jenjang 
PAUD-PAUDLB, program difokuskan pada pertumbuhan 
dan perkembangan peserta didik. Ketiga kategori 
diharapkan dapat berjalan dengan baik dalam jangka waktu 
implementasi selama dua tahun.

Episode kelima dari Merdeka Belajar adalah Program 
Guru Penggerak (PGP). Program baru ini diluncurkan 
oleh Kemendikbud pada 3 Juli 2020 secara virtual yang 
dihadiri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem 
Anwar Makarim dan didampingi Direktur Jenderal Guru 
dan Tenaga Kependidikan (GTK) Iwan Syahril. “Guru 
Penggerak sebagai pendorong transformasi pendidikan 
Indonesia diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang 
murid secara holistik sehingga menjadi Pelajar Pancasila, 
menjadi pelatih atau mentor bagi guru lainnya untuk 
pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi 
teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan,” 
ujar Nadiem.

Program ini bertujuan memberikan bekal kemampuan 
kepemimpinan pembelajaran dan pedagogi kepada guru 
sehingga mampu menggerakkan komunitas belajar, baik di 
dalam maupun di luar sekolah. Para guru yang lulus dalam 
PGP berpotensi menjadi pemimpin pendidikan yang dapat 
mewujudkan rasa nyaman dan kebahagiaan peserta didik 
ketika berada di lingkungan sekolahnya masing-masing.
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Pelatihan guru mendapat penekanan pada kepemimpinan 
instruksional melalui on-the-job coaching, pendekatan 
formatif, berbasis pengembangan, serta kolaboratif dengan 
pendekatan sekolah menyeluruh. Pelatihan kepemimpinan 
sekolah baru diawali dengan rekrutmen calon Guru 
Penggerak. Selanjutnya dilakukan pelatihan Guru 
Penggerak dengan mengikuti lokakarya pada fase pertama 
dan pendampingan pada fase kedua.   

Terdapat tiga modul pelatihan. Paket Pertama adalah 
paradigma dan visi guru penggerak dengan materi refleksi 
filosofi pendidikan Indonesia dari Ki Hadjar Dewantara. Di 
paket ini juga terdapat nilai-nilai, visi Guru Penggerak, dan 
membangun budaya positif di sekolah. 

Benang merah PGP dengan semangat Ki Hajar 
Dewantara, di antara salah satu dari lima dasar pendidikan 
mengajarkan untuk menjunjung tinggi kemerdekaan. 
Kemerdekaan diri harus diartikan swadisiplin atas dasar 
nilai hidup yang tinggi, baik hidup sebagai individu 
maupun sebagai anggota masyarakat. Kemerdekaan harus 
juga menjadi dasar untuk mengembangkan pribadi yang 
kuat dan selaras dengan masyarakat.  

Paket Kedua adalah praktik pembelajaran yang berpihak 
pada murid, dengan materi pembelajaran berdiferensiasi, 
pembelajaran sosial dan emosional, dan pelatihan. 
Paket Ketiga adalah kepemimpinan pembelajaran dalam 
pengembangan sekolah. Paket ini berisi materi tentang 
pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, 
pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dan pengelolaan 
program sekolah yang berdampak pada murid.

Melalui visi Merdeka Belajar, Guru Penggerak 
diharapkan dapat mencetak sebanyak mungkin agen-agen 
transformasi dalam ekosistem pendidikan yang mampu 
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menghasilkan murid-murid berkompetensi global dan 
berkarakter Pancasila. Guru penggerak pada akhirnya 
mampu mendorong transformasi pendidikan Indonesia, 
mendorong peningkatan prestasi akademik murid, mengajar 
dengan kreatif, dan mengembangkan diri secara aktif. 

Esensi merdeka belajar adalah menggali potensi 
terbesar para guru-guru sekolah dan murid untuk berinovasi 
dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. 
Kalau hal tersebut dipegang dan terus disemangati maka 
akan lahir profil Pelajar Pancasila. Salah satu mandat 
yang diberikan Presiden adalah penyesuaian kurikulum 
yang bertujuan mewujudkan profil Pelajar Pancasila. 
Kemendikbud telah menetapkan enam indikatornya. 
Pertama, bernalar kritis agar bisa memecahkan masalah. 
Hal ini berhubungan dengan kemampuan kognitif. Kedua, 
kemandirian, yaitu siswa secara independen termotivasi 
meningkatkan kemampuannya, bisa mencari pengetahuan 
serta termotivasi. 

Ketiga, adalah kreatif, di mana siswa bisa menciptakan hal 
baru, berinovasi secara mandiri, dan mempunyai rasa cinta 
terhadap kesenian dan budaya. Keempat, gotong-royong, 
di mana siswa mempunyai kemampuan berkolaborasi yang 
merupakan soft skill utama yang terpenting di masa depan 
agar bisa bekerja secara tim.  

Project based learning menjadi salah satu metode 
melatih jiwa kreativitas dan gotong royong pada siswa. 
“Bukan hanya dengan membaca materi lalu diuji, melainkan 
juga untuk menciptakan karya. Oleh karena itu saya 
mempunyai motto, kalau kita ingin melakukan transformasi 
pembelajaran di dalam suatu ruang kelas maka harus banyak 
tanya, banyak coba, banyak karya,” ujar Nadiem di laman 
Kemendikbud.
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Profil kelima adalah kebinekaan global. Ini merupakan 
upaya agar siswa mencintai keberagaman budaya, agama 
dan ras di negaranya serta dunia, sekaligus menegaskan 
mereka juga warga global. Keenam, berakhlak mulia. Di 
sinilah moralitas, spiritualitas, dan etika berada. “Sudah 
pasti pendidikan karakter akan menjadi salah satu pilar 
inti,” kata Nadiem.

Sekolah Mangunan dan Sekolah Cikal

Semangat merdeka belajar sesungguhnya sudah berjalan 
di beberapa lembaga pendidikan. Dua sekolah yang sampai 
saat ini melaksanakan sistem merdeka belajar adalah 
Sekolah Dasar Kanisius Eksperimental Mangunan (SDKE 
Mangunan) dan Sekolah Cikal. 

SDKE Mangunan yang berlokasi di Kali Tirto, 
Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta ini 
dikembangkan seorang Rohaniawan Katolik Yusuf Bilyarta 
Mangunwijaya alias Romo Mangun. Di sekolah ini murid-
muridnya tidak memakai seragam dan tidak ada pelajaran 
agama. Gedung sekolah berupa bangunan khas Jawa 

Tampak depan Sekolah Mangunan

Gambar : 5.10sumber : google.com
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tanpa pagar. Anak di sekolah seperti belajar di rumahnya 
sendiri dan kurikulumnya membuat mereka belajar dengan 
menyenangkan.

SDKE Mangunan berdiri pada 27 Agustus 1993. Namun, 
keberadaan sekolah ini sudah ada sejak 1964 dengan nama 
SD Kanisius 2 Kalasan. Dalam perkembangan, sekolah 
yang awalnya berada di bawah naungan Yayasan Kanisius 
itu, terancam tutup karena jumlah murid terus menurun dari 
tahun ke tahun.

Melihat situasi seperti itu, Romo Mangun yang juga 
budayawan dan aktivis pembela masyarakat marjinal, 
mengambil alih pengelolaan sekolah. Pada akhirnya sekolah 
tetap berkiprah di bawah Yayasan Dinamika Edukasi Dasar 
(DED) milik Romo Mangun yang bermitra dengan Yayasan 
Kanisius dan Grasindo milik Gramedia.

Romo Mangun menggunakan sekolah ini untuk 
menjalankan misinya memberdayakan masyarakat kurang 
mampu. Mereka yang mengenyam pendidikan di sini 
adalah anak-anak di lingkungan sekitar yang tidak mampu 
untuk bersekolah.

Aktifitas kegiatan belajar siswa-siswi Sekolah Mangunan

Gambar : 5.11
sumber : google.com
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Anak-anak bersekolah tidak menggunakan seragam 
bukan saja ingin membebaskan murid dan orang tuanya 
dari kewajiban membeli seragam sekolah, kebijakan 
ini juga suatu bentuk penghargaan terhadap anak yang 
memiliki karakter berbeda-beda. Mereka tidak berseragam, 
tetapi memakai pakaian yang bersih, rapi dan sopan. 
Sebagai sekolah yang menekankan karakter, tiap hari Senin 
mereka diwajibkan menggunakan seragam. Bukan seragam 
sekolah, melainkan baju batik yang adalah warisan leluhur 
bangsa. 

Aktifitas kegiatan belajar siswa-siswi Sekolah Mangunan

Gambar : 5.12

Aktifitas kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Mangunan

Gambar : 5.13

sumber : google.com

sumber : google.com
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Setelah Romo Mangun wafat pada 1999, sekolah 
menghadapi tantangan serius. Daerah Berbah dan sekitarnya 
mulai berkembang. Salah satu imbasnya adalah, jumlah 
anak sekolah yang tidak mampu semakin menurun. Hal 
ini mengancam keberlangsungan sekolah. Yayasan tidak 
tinggal diam. Pihak sekolah mengambil inisiatif untuk 
mendatangi tiap-tiap rumah warga untuk mencari murid. 
Namun usaha ini tidak membuahkan hasil. Sekolah tetap 
kekurangan murid. Pada akhirnya, di akhir tahun 2003, 
yayasan memutuskan membuka sekolah untuk umum.

Sekolah tetap pada misi awal untuk memprioritaskan 
warga sekitar yang tidak mampu. Namun, jika ada murid 
dari tempat lain, yayasan membuka diri.  Alhasil, sekolah 
dapat bergerak dengan cepat dan berkembang. Sekolah ini 
menggunakan sistem subsidi silang. Keluarga yang mampu 
akan ditawari untuk membantu siswa dari keluarga yang 
tidak mampu.

Untuk menopang pengembangan SDKE dari sisi 
ketersediaan calon peserta didik, pada tahun 2011 yayasan 
mendirikan Taman Kanak-kanak Eksperimental Mangunan. 
Pada tahun 2013, mulai digagas pendirian pendidikan 
jenjang SMP dalam konteks perwujudan pendidikan dasar 
9 tahun sebagaimana juga dicita-citakan Romo Mangun. 
Pada 6 Juli 2018 SMP Eksperimental Mangunan secara 
resmi dibuka dan diresmikan.  

Kurikulum pemerintah tetap digunakan di sekolah 
di bawah Yayasan DED. Namun, yayasan menggunakan 
kurikulum alternatif yang diperkenalkan oleh Romo 
Mangun. Kurikulum ini menggunakkan pendekatan 
pembelajaran aktif (active learning), pembelajaran berpusat 
pada anak (child-centered learning), dan pembelajaran 
yang menyenangkan (joyful learning).
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Leo Febrianus dari STF Driyarkara Jakarta menyebut 
bahwa eksperimen pendidikan di Sekolah Mangunan 
akan menuntun anak untuk mengembangkan lima 
kemampuannya. Pertama, kemampuan kognitif, nalar, 
logika—kecerdasan berpikir atau rational intelligence; 
kedua, kemampuan afektif, yaitu rasa, intuisi, dan hal-hal 
lain yang berhubungan dengan kecerdasan perasaan atau 
emotional intelligence; 

Ketiga, kemampuan untuk saling berkomunikasi, 
bergaul, bekerja sama secara teratur dan disiplin dalam arti 
tenggang rasa menghargai orang lain. Keempat, kemampuan 
menjaga kesehatan mental. Kelima, kemampuan untuk 
memekarkan hati nurani, sikap atau semangat suka 
menolong, saling memekarkan dan memperkaya, saling 
setia kawan, pengembangan iman, budi pekerti, sopan 
santun, harapan dan cinta kasih. Kelima hal ini dimasukkan 
dalam tiga pokok proses pembelajaran di SDKE Mangunan, 
yaitu eksploratif, kreatif, dan integral.

Kurikulum alternatif yang dihasilkan oleh Laboratorium 
DED dan diujicobakan di SDKE Mangunan sebagai 
sebuah eksperimen pendidikan yang bertujuan untuk 
memerdekakan anak. Kurikulum itu adalah: Kotak 
Pertanyaan, Membaca Buku Bagus, Majalah Meja, Musik 
Pendidikan, dan Komunikasi Iman.

Kotak Pertanyaan adalah jam pelajaran bertanya bagi 
anak-anak. Anak-anak diharuskan mengumpulkan satu 
atau lebih pertanyaan secara tertulis kepada guru setiap 
hari Sabtu. Menurut Romo Mangun, tolok ukur anak 
cerdas bukan dia yang dapat menjawab banyak pertanyaan 
dari orang lain, melainkan murid yang mampu dan berani 
mempertanyakan sesuatu dan mengajukan pertanyaan yang 
timbul dari dalam diri murid itu sendiri. 
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Bertanya erat kaitannya dengan keinginan 
untuk bereksplorasi, menyelidiki, meneliti dan 
mempermasalahkan sesuatu. Guru diharapkan juga harus 
jujur kepada anak untuk mengatakan bahwa ia belum 
bisa menjawab pertanyaan yang sulit, sehingga anakpun 
belajar bahwa orang dewasa juga tidak mampu menjawab 
pertanyaan yang sulit. Dengan begitu anak belajar untuk 
jujur dan realistis. Guru juga memberi kesempatan kepada 
anak yang lain untuk menjawab pertanyaan dari temannya 
agar mereka juga menghargai teman sebaya dan belajar dari 
lingkungannya.  

Kedua, Membaca Buku Bagus. Ini adalah pelajaran 
di mana guru membacakan buku untuk anak. Cara 
membacakan harus dibuat menarik, seperti mendongeng, 
bukan dengan intonasi yang datar. Cara ini dinilai lebih 
efektif karena anak lebih mudah untuk memperhatikan isi 
buku yang bisa mempertajam kemampuan anak. 

Dengan membaca buku bagus ini anak diharapkan 
dapat memperluas cakrawala pandangannya, berani 
merantau secara fisik maupun kejiwaan. Mereka juga akan 
berjiwa dinamis, kaya akal, mencari jalan-jalan alternatif 
kehidupan, bermental arif, penuh perhitungan, beriman dan 
takwa dalam segala cobaan.

Adapun Majalah Meja adalah kumpulan artikel yang 
menarik dari koran dan majalah yang digunting dan ditempel 
di atas meja. Isi majalah meja diganti setiap seminggu sekali. 
Majalah meja adalah sarana untuk menambah pengetahuan 
anak dan menunjang tema pembelajaran serta merangsang 
anak untuk mau membaca.

Keempat adalah kurikulum yang diisi oleh pelajaran 
musik. Program yang disebut Musik Pendidikan itu, 

Indonesia Menoedjoe 2045368 Indonesia Menoedjoe 2045 369



INDONESIA MENOEJOE 2045 401

berbeda dengan pelajaran musik di sekolah lain. Karena di 
sekolah ini tidak ada alat musik, yang ada adalah barang-
barang bekas yang nantinya menjadi sumber musik.

Musik harus dapat memberi kegembiraan yang sebesar-
besarnya kepada anak dengan cara mendengarkan dan 
melaksanakannya. Dalam Musik Pendidikan anak langsung 
berhadapan dengan materi, jenis instrumen, ide musik, dan 
improvisasi sampai ditemukannya musik. Musik terjadi dari 
bunyi, bukan notasi sehingga kita tidak perlu dipusingkan 
dengan notasi yang berfungsi sebagai simbol. 

Terakhir adalah Komunikasi Iman. Sekolah tidak 
mengajarkan agama, tetapi komunikasi iman. Metode 
yang digunakan adalah diskusi di mana anak dapat saling 
berbagi, saling mendengarkan dan menghargai pandangan 
temannya dalam suasana kekeluargaan, persahabatan, dan 
keakraban. Hal terpenting dalam Komunikasi Iman adalah 
menciptakan suasana bebas dari ketakutan pada anak.

Dalam Komunikasi Iman, dikenal istilah 5A: Aku, 
Anda, Alam, Alat, Allah. Anak diajarkan untuk mengenal 
diri sendiri, kemudian mengenal orang lain, mencintai 
dan merawat alam, menggunakan perkakas modern, dan 
mencintai Tuhan. Dengan konsep seperti ini, sekolah sangat 
mudah mengajarkan nilai-nilai toleransi dalam keseharian 
dengan cara saling mengenal satu sama lain.

Ketika umat Islam akan merayakan Idul Fitri, 
siswa diajak untuk melakukan bakti sosial. Mereka 
mengumpulkan barang-barang kebutuhan pokok untuk 
dibagikan ke masyarakat sekitar. Secara tidak langsung, 
murid akan paham makna Idul Fitri dan saling memberi 
selamat kepada teman kelas yang beragama Islam. Begitu 
juga ketika hari raya Natal.
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Selain itu, bukan hanya kurikulum yang berbeda, 
kegiatan belajar pun dilakukan dengan cara yang unik, yaitu 
dengan memberdayakan masyarakat sekitar yang dianggap 
mampu mengajar anak-anak. Prinsipnya sekolah ada di 
tengah masyarakat, maka dari itu sumber ilmu juga ada di 
masyarakat. Dan pendidikan itu pun untuk masyarakat. 

Di sekitar sekolah ada sawah dan petani. Untuk belajar 
terkait dengan sawah, maka sekolah memberdayakan 
para petani untuk memberi pelajaran. Masyarakat lain 
juga bisa terlibat dalam mendidik anak-anak, misalnya 
mengajarkan memasak, menjahit, merajut, bahkan 
programming komputer dan aero dynamic.  

Konsepnya sendiri adalah menciptakan komunitas 
untuk belajar eksploratif, kreatif dan integral. Di sini orang 
tua murid hendak diberikan sarana untuk menunjukkan 
keahlian mereka kepada anak-anak sekaligus bisa belajar 
bersama.

Sekolah yang mirip Mangunan menerapkan metode 
Merdeka Belajar ada di Serpong, Banten, dan bernama 
Sekolah Cikal. Sekolah itu didirikan oleh Najelaa Shihab 
dan Dewi Soeharto pada tahun 1999. Bagi Najelaa yang 

Tampak depan sekolah Cikal

Gambar : 5.14
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adalah kakak kandung presenter Najwa Shihab, karakter 
merupakan bagian yang sangat penting dari pengembangan 
kompetensi karena akan menjadi dasar bagi murid untuk 
dapat menerapkan kompetensinya di mana saja. Dia 
berharap pendidikan yang berbasis kompetensi tidak 
sekadar hapalan saja, tapi juga sampai pada pemahaman 
dan kemampuan mempraktekkan.

Sekolah Cikal menitikberatkan pada ‘5 Stars 
Competencies’ dan tidak memiliki mata pelajaran khusus. 
Siswa mengembangkan kompetensi melalui praktek. Anak 
juga diajak untuk bermain sekaligus belajar di ruangan 
sekolah yang lekat dengan alam bermain.

Aktifitas kegiatan belajar siswa-siswi Sekolah Cikal

Gambar : 5.15
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Sejak 2004, atau lima tahun setelah pendirian Cikal, 
menurut Najeela, sekolah sudah bercita-cita untuk 
mewujudkan pelajar merdeka yang berkomitmen, 
mandiri, dan reflektif. Di tahun itu, Kampus Guru Cikal 
mengembangkan Merdeka Belajar sebagai karakteristik 
ekosistem sekolah. Intinya adalah meningkatkan 
kompetensi, kolaborasi dan inovasi semua pemangku 
kepentingan, mulai dari guru, orang tua, komunitas dan 
organisasi. Merdeka Belajar terinspirasi dari pemikiran 
sejumlah tokoh, di antaranya Ki Hadjar Dewantara, 
Rahmah Al Yunusiah (tokoh pendidikan pendiri Sekolah 
Diniyah Putri) dan Barry Zimmerman (peneliti pendidikan 
yang dikenal dengan teorinya tentang belajar mandiri/self-
regulated learning). 

Konsep Merdeka Belajar diwujudkan dalam bentuk 
pengembangan guru penggerak dan komunitas guru 
belajar yang berdaya di ratusan kabupaten/kota, maupun 
publikasi praktek yang dilakukan di lapangan. Merdeka 
Belajar juga selalu digaungkan di setiap Temu Pendidik 
Nusantara dan Temu Pendidikan Daerah dan Regional yang 
diselenggarakan selama 6 tahun terakhir. 

Cikal juga menerbitkan buku Merdeka Belajar di Ruang 
Kelas (2017) serta surat kabar Guru Belajar secara rutin 
sejak 2015 hingga saat ini untuk menyebarluaskan konsep 
Merdeka Belajar sesuai paradigma dan cara yang dilakukan 
oleh Komunitas Guru Belajar dan Jaringan Sekolah 
Merdeka Belajar di penjuru Nusantara. 

Pada 1 Maret 2018, Sekolah Cikal mendaftarkan hak atas 
merek Merdeka Belajar ke Ditjen HKI Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Hal ini sebagai 
upaya mencatatkan dan melindungi keberlangsungan upaya-
upaya yang telah dilakukan selama ini. Namun kini, Sekolah 
Cikal menghibahkan hak atas merek ‘Merdeka Belajar’ 
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yang dimilikinya kepada Kemendikbud. Pengalihan hak 
atas merek ini diharapkan mengakhiri polemik penggunaan 
kata Merdeka Belajar. Kemendikbud akan memiliki hak 
paten itu sebagai merek dagang dan jasa tapi bukan untuk 
dikomersialisasi. Kemendikbud akan menjaganya untuk 
diberikan kembali kepada berbagai macam masyarakat 
yang boleh menggunakannya.

Merdeka Belajar di Tengah Pandemi

Conie Marcela menutupi wajah dengan telapak tangan 
ketika tantenya ingin memotret aktivitasnya. Dia tak suka 
aktivitasnya didokumentasikan kecuali untuk keperluan 
sekolah.  Tepat pukul 06.30 pagi dia sudah harus berseragam 
olahraga, mengenakan celana pendek lengkap dengan 
sepatu olahraga dan bersiap lari pagi. Sekolah mewajibkan 
dia berlari sejauh 2,4 kilometer dan tidak boleh di komplek 
perumahan. Aktivitas berlarinya harus divideokan, dengan 
memberikan bukti  jarak tempuh suatu program di sebuah 
apps lalu dikirimkan ke guru. 

Di jam sekolah semua siswa wajib mengenakan seragam 
meski mereka belajar dari rumah. Ini semua terjadi lantaran 
pandemi Covid-19 yang sampai sekarang belum reda. 
Siapa bisa menyangka, sekolah yang semula sebuah ruang 
lengkap dengan meja, kursi, guru, dan teman tiba-tiba 
berubah menjadi hanya layar laptop atau telepon selular? 
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Situasi serupa tak terkecuali berlangsung di Lemhannas, 
lembaga yang mencetak para calon pemimpin bangsa. 
Kegiatan pendidikan, pelantikan, laporan ke Presiden, 
diskusi-diskusi, rapat-rapat kementerian  banyak dilakukan 
secara jarak jauh dalam jaringan (daring). 

Lembaga yang sudah terbiasa menggunakan sistem 
belajar e-learning tak akan tergagap. Ini umumnya ditemui 
di wilayah perkotaan. Tapi di pelosok terpencil Indonesia 
situasinya jauh berbeda. Misalnya di sebuah daerah 
transmigrasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, 
ratusan kilometer dari Kota Palembang, Sumatera Selatan, 
yang fakir sinyal. Banyak siswa harus naik motor selama 
setengah jam hanya untuk mendapatkan sinyal. 

Dalam situasi seperti itu, para guru tentu harus 
menyesuaikan dengan keadaan muridnya. Pengumpulan 
tugas untuk ujian tidak bisa diterapkan secara ketat.  “Kami 
kadang harus mengerti kalau tugas ujian baru dikumpul 
beberapa jam kemudian karena terkendala internet,” kata 
Andayani, salah satu guru di sana.

Sejak Maret 2020, pandemi Covid-19 telah membuat 
pelajar dan mahasiswa harus belajar via online alias 
pembelajaran jarak jauh. Sedangkan karyawan mesti 
bekerja dari rumah alias work from home.  Penghubung 
antara manusia satu dengan lainnya adalah teknologi. 

Perilaku new normal atau normal baru harus dijalani 
masyarakat agar tetap dapat hidup produktif dan terhindar 
dari penularan Covid-19. Penyesuaian diri di era new 
normal justru mendorong akselerasi kebijakan Merdeka 
Belajar. Tapi kenyataannya ada kesenjangan antara mereka 
yang memiliki akses terhadap teknologi dengan yang tidak. 
Padahal, seharusnya teknologi memiliki potensi pemerataan 
kesempatan mendapat akses yang setara terhadap materi 
dan pembelajaran yang sama.
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Menteri Nadiem memahami pembelajaran jarak jauh 
(PJJ) di masa darurat Covid-19 saat ini tidak berjalan 
optimal. Namun kondisi ini, menurutnya, akan melatih 
karakter adaptif, inovatif dan kreatif pada komunitas 
pendidikan yang di dalamnya ada guru, orang tua, juga 
siswa. Mereka dipaksa untuk keluar dari zona nyaman. 

Survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 
tentang PJJ membenarkan prediksi Nadiem. Dengan segala 
keterbatasan akses dan kurangnya kemampuan, para guru 
memiliki antusiasme dalam belajar dan mengajar. Banyak 
guru di pelosok daerah bahkan rela mendatangi siswa 
untuk mengajar, kerena mereka sama sekali tidak memiliki 
peralatan PJJ dan kuota internet. 

Semangat para guru ini menumbuhkan harapan. 
Survei bahkan membuktikan, hanya 6% guru yang merasa 
terbebani dengan PJJ. Survei KPAI itu diikuti oleh 1.700 
responden siswa dan 602 responden guru dari 20 provinsi 
dan 54 kabupaten/ kota pada 13-21 April 2020. 

Pembelajaran Berbasis Riset   

Pendidikan dengan kurikulum merdeka belajar punya 
satu penekanan yang diulang-ulang yaitu pendidikan 
yang berorientasi pada murid. Pendekatan itu membuat 
siswa menjadi individu yang saintifik. Salah satu cara 
mewujudkan pendidikan berpusat pada murid alias Student 
Centered Learning (SCL) adalah Pembelajaran Berbasis 
Riset (PBR), yang mengintegrasikan riset di dalam proses 
pembelajaran. 

Sistem itu mendorong siswa untuk terlibat secara 
aktif dalam membangun pengetahuan, sikap dan perilaku. 
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Melalui proses pembelajaran yang menekankan keterlibatan 
siswa secara aktif, guru tidak lagi mengambil hak peserta 
didik untuk belajar. 

SCL berbanding terbalik dengan pembelajaran 
model Teacher Centered Learning (TCL) di mana guru 
mendominasi kelas. Seakan hanya guru yang menjadi 
satu-satunya sumber ilmu. Output yang dihasilkan oleh 
pendekatan belajar seperti ini adalah siswa yang kurang 
mampu mengapresiasi ilmu pengetahuan, takut berpendapat, 
tidak berani mencoba yang akhirnya cenderung menjadi 
pelajar yang pasif dan miskin kreativitas serta tidak mampu 
berpikir kritis.

Pada dasarnya SCL diilhami oleh “Patrap Triloka” ala 
Ki Hadjar Dewantara yakni Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing 
Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani. Penjabarannya 
berupa Student Teacher Aesthetic Role-sharing (STAR) 

Aktifitas kegiatan belajar dan mengajar
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yaitu kegiatan pembelajaran yang bersifat kolaboratif, 
interaktif, dan kontekstual untuk membawa perserta didik 
dan pendidik dalam suatu hubungan/ suasana akademik 
yang lebih erat dan serasi. 

Salah satu metode pembelajarannya adalah research-
based learning (RBL) atau pembelajaran berbasis riset 
(PBR). Ditinjau dari aspek interaksi sosial di dalam proses 
pembelajaran maka ciri-ciri STAR sangat sesuai dengan ciri 
utama PBR, yaitu “berpikir tentang sesuatu yang sedang 
dikerjakan, mengerjakan sesuatu yang sedang dipikirkan”. 

Riset merupakan sarana penting untuk meningkatkan 
mutu pembelajaran. Pendidik dapat memaparkan hasil 
penelitiannya sebagai contoh nyata dalam pembelajaran 
yang diharapkan dapat membantu peserta didik untuk 
memahami ide, konsep, dan teori dari penelitiannya. Dalam 
kegiatan ini nilai, etika, dan praktek penelitian yang sesuai 
dengan bidang ilmu yang diajarkan dapat disampaikan 
untuk memberikan inspirasi kepada siswa.
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PBR bersifat multifaset yang mengacu kepada berbagai 
macam metode pembelajaran. PBR memberi peluang/ 
kesempatan kepada siswa untuk mencari informasi, 
menyusun hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis 
data, dan membuat kesimpulan atas data yang sudah 
tersusun. Dalam aktivitas ini berlaku pembelajaran dengan 
pendekatan “learning by doing”.

Dengan penerapan pendekatan PBR diharapkan karakter 
yang terbentuk dalam diri peserta didik adalah jiwa seorang 
saintis atau ilmuwan. Sikap tersebut ditandai dengan sikap 
rasa ingin tahu yang tinggi, mampu menyelesaikan setiap 
permasalahan, dengan sikap berpikir secara sistematis, 
obyektif, dan memiliki dasar pemikiran yang kuat. 

Proses pembelajaran dengan pendekatan PBR 
adalah pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk 
mampu menemukan, mengeksplorasi (mengembangkan 
pengetahuan) untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. 
Kemudian menguji kebenaran pengetahuan tersebut. 
Adapun interaksi pembelajaran antara peserta didik dengan 
pendidik adalah interaksi yang bersifat aktif. Pendidik 
berperan sebagai fasilitator dan mediator untuk membawa 
peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan.

Pendidikan yang Membiasakan Menulis 

Menulis sangat penting bagi pendidikan karena melatih 
para pelajar berpikir kreatif maupun kritis. Menulis adalah 
proses menangkap ide dan mengurutkannya sampai selesai 
pada sebuah kesimpulan. Menulis membantu siswa berpikir 
lurus dan memecahkan berbagai persoalan. 

Ada banyak nilai pembelajaran di saat murid 
mempraktekkan keterampilan menulis. Di awal menulis, 
siswa ditantang untuk mencari sumber ide. Bisa berasal 
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dari fenomena hidup, kehidupan manusia, maupun realitas 
yang ada di sekitar kita. Bahkan ide bisa datang dari hasil 
imajinasi atau produk kreatifitas kita. Untuk menangkap ide, 
bisa dikatakan semua indera kita aktifkan. Kita menyerap 
ide itu dengan melihat, mendengar, membaca, meneliti, 
merasakan, mengetahui, mengamati, mencoba, menyimak, 
sampai membayangkan. 

Ide yang sudah ditangkap masuk dalam proses 
pemahaman. Di sinilah siswa mengeksplorasi ide sebanyak-

banyaknya. Anak tidak hanya dipacu untuk berpikir kritis 
dan kreatif, tetapi juga secara mandiri mencari pengetahuan 
dari ide yang dipilih. Dalam proses tersebut, anak belajar 
berkomunikasi dan bekerja sama dengan guru ataupun 
teman. Pelan-pelan, ia menyampaikan idenya dan meminta 
tanggapan. Ada interaksi di sana. Jika di rasa sudah cukup, 
anak mengendapkan ide menulisnya di dalam otak dan 
kedalaman batin.

Dia mulai mencari pesan yang ingin disampaikan dari 
tulisannya. Pendidikan karakter masuk di sana. Anak mulai 
menyadari arti kebinekaan, menghargai perbedaan, dan 
bagaimana akhlak mulia itu dikembangkan. Ide itu juga 
siap untuk dipadukan dengan referensi yang tepat, misalnya 
dengan keyakinan, agama, pendidikan, sosial, budaya 
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ekonomi, politik, pandangan hidup atau bidang lainnya. 
Baru setelah itu ide diproduksi. Apa yang anak ketahui dan 
pahami dibahasakan serta diwujudkan dalam karya.  

Namun sayangnya, menulis dan juga membaca 
bukan pilihan untuk sebagian generasi muda sekarang. Hal 
itu disebabkan oleh budaya instan atau serba cepat. Padahal 
membaca adalah sebuah proses. Dengan membaca buku, 
kita belajar menangkap apa yang ingin disampaikan dari 
buku itu lalu mencernanya, dimengerti, dan akhirnya kita 
tulis. Menulis adalah salah satu indikator bahwa kita paham 
apa yang kita baca.  

Generasi milenial banyak yang jauh dari tradisi 
baca-tulis karena sejak kecil sudah memegang gawai. Gawai 
yang punya banyak fungsi dan bersifat interaktif dinilai lebih 
menarik daripada buku. “Dengan begitu banyaknya media 

gambar proses menulis
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digital yang ada, kadang kita lupa betapa dahsyat kekuatan 
membaca buku. Dari sisi pendalaman konsep, dari sisi 
mengasah imajinasi, format konten lain susah mengalahkan 
buku. Dan jangan lupa, kalau orang tuanya tidak cinta buku, 
bagaimana kita mengharap anaknya mencintai buku?” tulis 
Mendikbud Nadiem Makartim. 

Hal lain yang juga membuat anak muda cenderung 
malas membaca karena menjamurnya game online ataupun 
aplikasi di dalam gawai sekarang ini, seperti Instagram, 
Facebook, atau aplikasi hiburan seperti Dubsmash, Spotify, 
hingga Tiktok. Dalam laporan “Digital Around The 
World 2019”, terungkap dari total 268,2 juta penduduk di 
Indonesia, 150 juta di antaranya telah menggunakan media 
sosial. Mereka paling banyak berada pada rentang usia 18-
34 tahun, generasi milenial sekaligus yang berada di puncak 
bonus demografi. Setiap hari mereka menghabiskan 3 jam 
26 menit untuk menggunakan media sosial dengan segala 
tujuan.
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Bab VI
Rekomendasi dan Rencana Aksi

Seorang pemuda mengenakan earphone terburu-buru 
berjalan ke arah lift. Pandangan matanya tak lepas dari 
telepon genggam di tangannya. Sesaat sebelum pintu lift 
menutup, sang pemuda berhasil masuk  ke dalam lift yang 
sudah penuh. Ternyata, pintu lift tidak bisa ditutup lantaran 
kapasitasnya berlebih. Harus ada orang yang keluar agar 
pintu lift bisa tertutup kembali. 

Sang pemuda yang masuk paling belakang, acuh tak 
acuh dengan situasi ini. Matanya tetap menatap layar telepon 
genggam, tak peduli apa yang terjadi di sekitarnya. Dia 
tentu saja tak mendengar pengumuman karena telinganya 
tersumbat pengeras suara telepon genggamnya. Satu menit 
berlalu, dua menit berlalu, tak ada satu pun manusia yang 
bersedia mengalah untuk keluar, termasuk pemuda tersebut. 

Tiba-tiba seorang perempuan yang berdiri di bagian 
belakang, menyeruak kerumunan. Dia mengalah keluar 
dari dalam lift, meskipun posisinya ada di bagian dalam. 
Video pendek yang penuh makna tersebut menyorot 
sosok perempuan yang ternyata berkebutuhan khusus. Ia 
mengenakan kruk dan memandang dengan wajah polos ke 
orang-orang yang ada di dalam lift. Begitu melihat kondisi 
si perempuan, orang-orang terperangah. Wajah-wajah 
dengan perasaan bersalah, juga malu karena orang yang 
memiliki kekurangan fisik justru memiliki kesadaran diri 
untuk mengalah agar lift bisa bergerak. 
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Video pendek produksi India tersebut membanjiri 
WhatApps Group, termasuk di Indonesia. Pesan moral 
melalui video tersebut begitu mengena dan jelas menyasar 
anak milenial yang kini kerap terpaku gawai tanpa peduli 
dengan situasi sekelilingnya. Thailand dan Tiongkok juga 
banyak membuat video-video pendek berisi pesan-pesan 
moral dan pesan-pesan positif yang sifatnya tak menggurui. 

Video semacam itu sudah seharusnya mulai banyak 
diproduksi oleh Indonesia. Dasar negara Pancasila yang 
menyatukan Indonesia tak bisa lagi diajarkan dalam bentuk 
seminar atau pelajaran di kelas yang membosankan. Nilai-
nilai Pancasila harus membumi dan menyentuh ke sanubari 
anak didik mulai dari tingkat TK hingga Perguruan Tinggi. 

Untuk itu perlu ada strategi, rekomendasi, dan rencana 
aksi bagi Indonesia menyongsong tahun 2045. Kriteria 
rekomendasi dan rencana aksi antara lain harus  berskala 
nasional dan manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka 
pendek, punya dampak nasional dan jangka panjang, dan 
mengubah pola pikir dalam melihat suatu permasalahan. 

Rekomendasi dan rencana aksi juga harus menjadi 
terobosan di luar kelaziman (out of the box problem 
solving). Membuat rekomendasi yang  belum disampaikan 
pihak-pihak lain dan sebagian besar bisa diimplementasikan 
melalui executive order tanpa perlu persetujuan DPR. Selain 
itu, implementasi rekomendasi harus  bisa dilakukan segera 
dan ada yang bersifat sementara dan praktis guna mencegah 
keadaan memburuk sambil menunggu solusi permanen. 
Terakhir, implementasi program dan rencana aksi sedapat 
mungkin berdasarkan pemetaaan data dan analisa yang 
terintegrasi untuk menentukan solusi yang tepat sasaran, 
efektif sesuai waktu dan biaya, menyasar kelompok yang 
spesifik (micro targeting) dan pendekatannya tidak bersifat 
random dan seragam. 
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Belajar dari negara lain pada abad 20-21 
Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu mencontoh 
dan belajar dari negara lain yang peradabannya lebih maju. 
Beberapa contohnya sebagai berikut: 

Marshall Plan: Program 4 tahun bantuan ekonomi 
Amerika Serikat untuk Eropa Barat agar bangkit dari 
puing-puing Perang Dunia II dengan membangun 
industri modern, meningkatkan kesejahteraan dan 
mencegah penyebaran paham komunis. 

Pendudukan Jepang oleh Sekutu selama 7 tahun 
(1945-1952): Dipimpin oleh Jenderal Douglas 
Mac Arthur. Reformasi menyeluruh dalam bentuk 
pemerintahan, system sosial, ekonomi, dan pendidikan 
menuju negara besar dan makmur. 

Reformasi Sosial Ekonomi Cina oleh Deng Xiaoping:
Dimulai sejak 1978, membuat Tiongkok hari ini menjadi 
ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. 
Kekuatan Tiongkok  kini ada di bidang politik global, 
militer, teknologi, pendidikan dan budaya. Tiongkok 
juga  mengalami capaian pertumbuhan ekonomi dan 
kesejahteraan tercepat dalam sejarah dunia dengan 
GNP perkapita naik 25 kali lipat, mengangkat 800 juta 
penduduk keluar dari garis kemiskinan, mengurangi 
lebih dari 70% populasi prasejahtera di dunia.

Menerapkan Pluralisme, Toleransi, Solidaritas di 
lingkungan komunitas 
Ada beberapa rekomendasi untuk menerapkan hal ini. 
Pertama, perlu diformulasikan dan didefinisikan dalam 
bahasa yang sesuai dengan keadaan hari ini dan tantangan 
masa depan. Kedua, pendididikan membumikan  Pancasila 
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dan Manusia Pancasila dari level TK sampai Perguruan 
Tinggi – Fokus di awal semester dan diimplementasikan 
sepanjang tahun ajaran. Ketiga, materi, penyampaian, 
monitor dan evaluasi Hasil Pendidikan Bumi Pancasila 
& Manusia Pancasila. Terakhir, Affirmative Actions – 
Toleransi Menuju Solidarity.

Syarat untuk menjadi bangsa maju dan sejahtera harus 
ada kesepakatan tentang identitas dan karakter bangsa 
yang definitif dan dijadikan panduan dalam segala aspek 
kehidupan. Rasa percaya diri sebagai Manusia Pancasila 
yang sudah dibekali mentalitas, kompetensi, keterampilan, 
wawasan, dan keingintahuan untuk merasa nyaman dan 
aman dengan identitas Pancasilanya. Dengan demikian siap 
untuk maju dan menjadi kuat di negara sendiri dan berani 
menerobos dunia internasional.

Sekolah-sekolah harus memperbaiki sistem pengajaran 
yang lebih bersifat dua arah, bukan pendekatan satu arah 
seperti di masa lalu. Setiap awal semester dari TK sampai 
Perguruan Tinggi, selama 1-2 minggu, sebaiknya pengajaran  
diisi dengan program-program sebagai berikut:  sejarah 
peradaban, warisan budaya, karakter bangsa, pluralisme, 
toleransi, solidaritas, budi pekerti, tatakrama/etika sosial, 
pertolongan pertama & evakuasi, promosi kesehatan (go 
healthy), nilai-nilai dalam keluarga dan pengasuhan. Semua 
itu bertujuan  membangun mental generasi muda yang siap 
bertempur demi mempertahankan Pancasila dan kesatuan 
Indonesia.  Untuk pengajaran ini, fokus di awal semester 
dan diimplementasikan sepanjang tahun ajaran dengan 
materi muatan bersifat nasional dan  lokal.

Materi  membumikan Pancasilan  disusun di tingkat 
nasional disesuaikan dengan tantangan lokal (micro-
targeting). Adapun cara penyampaian guru dilakukan 
dengan beberapa pendekatan dan gaya oleh banyak guru 
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dan dosen terpilih. Hasilnya diunggah di website supaya 
ada persamaan kualitas dan akselerasi penyampaian dan 
menghemat waktu dan biaya.

Di akhir program, para peserta harus menyerahkan 
makalah dengan topik diatas. Makalah yang berkualitas 
diunggah di website untuk referensi di masa depan. 
Kemudian perlu ada penghargaan dan hadiah untuk 
mengikuti tes nasional.

Untuk meninimalkan perilaku eksklusif berdasar suku, 
agama, dan ras maka diperlukan pembauran dan  pluralisme. 
Gunanya untuk meningkatkan toleransi dan mencegah 
segregasi. Contohnya dalam penerimaan pegawai yang  
ditempatkan di lingkungan pemukiman (Rusunawa, 
Apartemen, Kompleks Perumahan), lingkungan tempat 
kerja (Swasta, BUMN, BUMD, Instansi Pemerintah, TNI 
dan Polri), lingkungan sekolah dan kampus (swasta maupun 
negeri). 

Bangga Terhadap Sejarah, Peradaban dan Warisan 
Budaya Nusantara
Ada beberapa rekomendasi sebagai upaya mengondisikan 
kebanggaan terhadap perababan bangsa di masa lalu. 
Pertama, membentuk Kementerian/Badan/Lembaga 
Sejarah Peradaban dan Warisan Budaya yang berdiri 
sendiri karena sejarah dan budaya tidak terbatas dipelajari 
di bangku sekolah. Badan yang dibentuk ini terpisah dari 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  

Kedua, segera merumuskan dan mensosialisasikan 
secara meluas dan terus menerus definisi identitas dan 
karakter bangsa dalam bahasa hari ini untuk menjawab 
tantangan kini dan masa depan. Ketiga, segera membangun 
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program-program yang membuat kaum milenial merasa 
bangga dengan sejarah budaya dan identitas Indonesia.

Identitas dan  Karakter Bangsa
Harus ada kesepakatan pimpinan dan para tokoh nasional 
untuk membuat rujukan dan panduan tentang identitas 
dan karakter bangsa. Peradaban, sosial budaya, tradisi 
dan perkembangan agama dan kepercayaan di Indonesia 
sudah melalui rentang waktu lebih dari 1.500 tahun (1,5 
milenium).

Seperti bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia 
mempunyai identitas dan karakter yang harus dipertahankan 
dan dikembangkan untuk membangun masa depan bangsa 
yang cerah dan mandiri. Pelajaran sejarah, peradaban, seni 
budaya dan identitas bangsa harus diajarkan dan ditanamkan 
sejak Taman Kanak Kanak, distandarisasi dan dipantau oleh 
pemerintah pusat dan lembaga-lembaga independen.

Untuk mengenal sejarah peradaban dan warisan budaya, 
maka keduanya harus  dipelajari seumur hidup, tidak hanya 
di bangku sekolah. Bangsa yang maju adalah bangsa yang 
mengenal sejarah peradaban dan warisan budaya sehingga 
terbentuk dan tertanam kuat konsensus bersama tentang 
identitas dan karakter bangsa. Mampu memilah dan 
menerima perubahan dan pengaruh asing tanpa melupakan 
asal muasal (roots of origin). Dengan demikian tumbuh 
kebanggaan bangsa tentang sejarah budaya dan identitasnya.

Program Sejarah Peradaban dan Warisan Budaya 
1. Mencontoh India/Cina/Jepang/Korea membuat 

drama berdasar sejarah, legenda, cerita rakyat dan 
kisah pewayangan untuk membuat penonton secara 
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tidak langsung belajar mengenai musik, busana, 
sastra (puisi dan pantun), tokoh dan situs sejarah.

2. Bekerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga riset, 
dan pihak swasta untuk memproduksi buku, film 
dokumenter, drama  (TV dan Web), dan  komik tentang 
sejarah dan budaya bangsa. zaman awal nusantara, 
Memperkenalkan banyaknya pengaruh dari luar yang 
beragam (plural) dan berbeda (bhinnneka) sejak masa 
awal Nusantara.

3. Membangun website atau kanal khusus sejarah 
dan budaya, semacam National Geography dan 
Discovery. Membuat ringkasan sejarah, cerita rakyat, 
cerita wayang, seni rupa, batik, dan tari-tarian dalam 
bahasa yang popular dan berbentuk animasi atau 
komik.

4. Membuat  film tentang pembangunan Candi 
Borobudur yang diproduksi bekerjasama dengan 
tim terbaik di dunia (Smithsonian Channel, National 
Geography, dan lain-lain) yang sudah berpengalaman.

5. Merestorasi situs bersejarah dan, budaya (misalnya 
situs megalitik Gunung Padang, Jawa Barat).

6. Memberdayakan Institut Kesenian dan Penggalian 
Sejarah.

7. Menggiatkan pariwisata sejarah, seni dan budaya, 
kuliner, dan petualangan berbasis sejarah dan budaya 
bangsa.

8. Pembelajaran jarak jauh yang bersifat interaktif 
tentang sejarah, warisan budaya termasuk seni, bahasa 
daerah, batik, tenun dan pemberdayaan UMKM. 
Dengan selalu menyediakan sayembara dan insentif.

9. Pelatihan kepemimpinan di akhir pekan dan saat 
libur sekolah mulai dari tingkat Sekolah Menengah 
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Pertama (SMP). Kunjungan ke lapangan, tinggal 
(live in) di pesantren untuk level siswa SMP sampai 
mahasiswa.

10. Pengenalan dan penggalian sejarah dan warisan 
budaya bangsa sejak usia anak-anak melalui 
perlombaan dari tingkat sekolah dasar (SD) sampai 
mahasiswa. Program ini dilakukan sepanjang tahun 
(disertai kuis-kuis sejarah, budaya, dan seni).

11. Pemutaran lagu dan hymne cinta tanah air baik 
yang klasik maupun ciptaan baru setiap hari saat 
pembukaan dan penutupan acara radio, TV, mal, 
bioskop, pabrik, kantor dan sekolah.

12. Kunjungan belajar siswa SMP keluar dari 
Kabupaten dan siswa SMA keluar dari Provinsi – 
untuk mengenal sejarah dan warisan budaya dan 
pluralisme di Indonesia.

Pemimpin Transformatif  Untuk Indonesia
Diperlukan kepemimpinan untuk meyakinkan rakyat 
agar percaya Indonesia berada pada jalur pembangunan 
yang benar.   Kepemimpinan adalah tentang bagaimana 
mempengaruhi orang lain, bawahan atau pengikut agar mau 
mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin.

Dalam ilmu manajemen pada umumnya dikenal tiga 
model kepemimpinan. Ketiga model kepemimpinan 
ini sering kita lihat dalam praktik sehari-hari saat 
mengelola kantor atau perusahaan. Masing-masing model 
kepemimpinan mempunyai warna tersendiri. Ada yang 
timbul karena anugerah Tuhan YME, ada juga yang muncul 
berkat sifat atau karakter dari orang itu sendiri. Ada pula 
yang timbul sebagai hasil dari proses pembelajaran.
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Tiga model kepemimpinan itu adalah:
Pertama, kepemimpinan kharismatik. Kepemimpinan 
yang berasal dari anugerah Tuhan, di mana pemimpin 
tersebut mempunyai kemampuan luar biasa, 
memiliki magnet kuat dan menimbulkan ketertarikan 
emosional yang kuat dari orang yang dipimpin kepada 
pemimpinnya. Contoh: Bung Karno dan Mahatma 
Gandhi.

Kedua, kepemimpinan transaksional. Untuk 
mengendalikan bawahan dengan cara menggunakan 
kekuasaan untuk mencapai hasil. Mengelola bawahan 
dengan memberi penghargaan dan hukuman. 
Menerapkan transaksi yang saling menguntungkan 
dengan bawahan.

Ketiga, kepemimpinan transformasional. Model 
kepemimpinan yang efektif dan telah diterapkan di 
berbagai organisasi internasional yang mengelola 
hubungan antara pemimpin dan pengikutnya dengan 
menekankan pada beberapa faktor antara lain 
perhatian (attention), komunikasi (communication), 
kepercayaan (trust), rasa hormat (respect) dan risiko 
(risk). 

Model kepemimpinan transformatif dibangun melalui 
usaha mengubah kesadaran, membangkitkan semangat, dan  
mengilhami  masyarakat agar mengeluarkan usaha ekstra  
mencapai tujuan bernegara, tanpa merasa ditekan atau 
tertekan. Pemimpin transformatif memiliki kemampuan 
mengubah situasi, mengubah apa yang biasa dilakukan, 
bicara tentang tujuan yang luhur, memiliki acuan nilai 
kebebasan, keadilan, dan kesamaan.  Para pemimpin  
transformatif akan membuat masyarakat melihat bahwa 
tujuan yang ingin dicapai lebih dari sekadar kepentingan 
pribadi atau kelompoknya.
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Seorang pemimpin dapat dikategorikan mempunyai sifat 
kepemimpinan trasformasional manakala memiliki perilaku 
sebagai berikut: Pertama, kredibel, artinya mempunyai 
sifat konsisten dan komitmen yang tinggi dengan apa yang 
diucapkan dan diperbuat. Kedua, menciptakan peluang 
bagi orang lain untuk meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan. Ketiga, perhatian, artinya menunjukkan 
kepedulian kepada orang lain sehingga membuat bawahan 
merasa diakui menjadi bagian dari organisasi. Keempat, 
komunikasi, artinya mempunyai keterampilan komunikasi 
yang baik dengan orang lain.

Terdapat tiga aspek dalam kepemimpinan 
transformasional. Pertama, visi yaitu kemampuan diri 
untuk menggambarkan, menjelaskan dan meyakinkan 
bawahan tentang kondisi masa depan yang diinginkannya 
sekaligus mewujudkannya. Kedua, kekuasaan yaitu 
memiliki pengaruh, kendali dan kuasa terhadap orang lain 
atau kelompok sehingga mendapatkan dukungan yang 
kuat untuk mencapai tujuannya. Ketiga, percaya diri. 
Maksudnya adalah kepercayaan diri untuk bertindak yang 
bersumber dari pengalaman atas hal-hal yang terjadi pada 
kehidupannya. 

Indonesia membutuhkan pemimpin transformatif untuk  
keberlangsungan negara dalam jangka pajang, terlebih 
untuk menyambut 100 tahun Indonesia di tahun 2045. 
Dalam jangka  pendek hingga menengah, pemimpin-
pemimpin transformatif  harus mengakarkan budaya 
nasional agar betul-betul menjadi jati diri bangsa. Ia bukan 
untuk dipidatokan atau sekadar jadi slogan, melainkan terus 
diupayakan menjelma sebagai kebanggaan diri. Inilah yang 
dilakukan oleh Korea Selatan, Jepang, maupun Tiongkok 
untuk menjadi kekuatan ekonomi di Asia. 
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Di sisi lain, kesetaraan antar-pemeluk agama, ilmu 
pengetahuan, dan teknologi harus terus diupayakan oleh 
pemimpin-pemimpin transformatif. Sinergi dari ketiganya 
sangat penting untuk membuat bangsa Indonesia menjadi 
bangsa maju. 

Membangun SDM Unggul 
Pembangunan kesejahteraan dan kesehatan rakyat harus 
dimulai dari tahap janin dengan rekomendasi antara lain :

1. Merumuskan panduan nasional tentang prosedur 
administrasi terpadu untuk mencatat riwayat medis 
dan pemeriksaan kesehatan sejak tahap janin di dalam 
kandungan ibu. 

2. Menyusun patokan nasional (National Milestones 
Benchmark) tiap kelompok umur (misalnya 2 bulan, 
4 bulan, 6 bulan, dan seterusnya) yang merupakan 
masa emas tumbuh kembang anak (0-14 tahun). Baik 
perkembangan fisik, panca indera, motorik, mental, 
kecerdasan, kreatifitas, kemampuan komunikasi, 
adaptasi dan kemampuan sosial lain.

3. Menyusun panduan pengasuhan nasional (National 
Parenting Guidelines) untuk setiap kelompok umur 
dari segi kecukupan gizi, bagaimana merangsang 
dan memfasilitasi pertumbuhan motorik, kecerdasan, 
interaksi sosial dan lain-lain.

4. Meningkatkan rasio dokter umum, spesialis dan 
tenaga kesehatan lain per 10.000 penduduk dengan 
membuka kesempatan luas bagi pemuda-pemudi 
untuk kuliah kedokteran dan perawat medis.

5. Menggiatkan program telemedicine (distance 
diagnostic and treatment guides). Memanfaatkan 
teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligent) 
termasuk robot untuk:
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a. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan 
kesehatan.

b. Diagnosa dan keputusan perawatan yang lebih 
akurat dan efektif dari segi biaya.

c. Mengurangi jam kerja dokter dan tenaga 
kesehatan yang sudah terlalu letih.

6. Bebas bea masuk untuk peralatan kesehatan esensial 
rumah sakit dan laboratorium. Bebas bea masuk 
bahan baku obat.

7. Membangun pusat pengasuhan anak yang 
terstandarisasi di mana-mana, bekerja sama dengan 
pihak swasta, BUMN, BUMD, dan pemerintah.

8. Membentuk Badan Promosi Kesehatan Nasional (Go 
Healthy).

9. Membangun sistem pelaporan hasil pemeriksaaan 
kesehatan (medical check-up) untuk setiap janin 
dan anak ke Pusat Pemantauan dan Analisa 
Kesehatan Nasional (National Health Monitoring 
and Analytic Centre) untuk deteksi dini desa/daerah 
yang pertumbuhan janin dan anak di bawah patokan 
nasional. 

10. Pembagian kupon makanan (foodstamp) yang tidak 
boleh ditukar dengan uang tunai. Bantuan nutrisi dan 
suplemen untuk ibu hamil, janin, bayi dan balita, serta 
anak prasekolah bagi keluarga kurang mampu.

11. Program nasional makanan bergizi dan berprotein 
berupa sarapan dan makan siang di sekolah dari TK 
sampai kelas 12.

12. Mengaktifkan kembali BKKBN dengan peningkatan 
pelayanan dan penyesuaian program menuju 
Indonesia Maju.
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Syarat Peningkatan Kualitas Hidup Menuju Indonesia Maju: 
Udara Bersih, Air Bersih, Sanitasi Layak, Listrik Terang 
Benderang, Internet Cepat dan Murah, Pertumbuhan Anak 
Membaik, Kecerdasan Bangsa Meningkat, Usia Harapan 
Hidup Bertambah.

Membuat Panduan Nasional Kesehatan
Pencatatan kesehatan dengan format seragam mulai 
dari janin untuk setiap warga negara Indonesia (WNI). 
Memonitor dan mengintegrasikan untuk mengetahui dan 
menganalisa tingkat kesejahteraan mulai dari desa, kecaatan 
dan kabupaten. Program-program yang harus dilakukan :

• catatan ukuran lingkar kepala
• pertumbuhan berat dan tinggi badan.
• Tes kemampuan panca indera.
• Perkembangan motorik dan kecerdasan.
• Catatan pemberian imunisasi.

Membuat jadwal pemeriksan kesehatan. Apa saja yang perlu 
dicek ketika ibu hamil sampai anak umur balita (termasuk 
imunisasi, pertumbuhan fisik dan kecerdasan):

• Pertumbuhan, kelengkapan imunisasi, 
kecukupan nutrisi berkala.

• Periksa kesehatan ibu hamil pada kehamilan 
minggu ke 8, 12, dan seterusnya.

Pemantauan dan evaluasi di tingkat RT/RW, desa kelurahan, 
kecamatan dan seterusnya berdasarkan catatan medis yang 
dikirim online setiap hari melalui national apps:

• Untuk mendeteksi pertumbuhan dan kesehatan 
anak per RT/RW dan desa/kelurahan

• Untuk mencegah kekurangan darah (anemia), 
kekurangan gizi (malnutrition), stunting dan dicari 
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penyebabnya. Apakah karena polusi air/udara, 
merkuri, cara membesarkan anak /parenting atau 
gaya hidup dan seterusnya.

• Perlu pemetaan data dan analisa terintegrasi 
untuk memonitor pertumbuhan janin dan siswa 
pendidikan anak usia dini (PAUD) di tingkat RT/
RW untuk peningkatan kualitas manusia Indonesia 
di masa depan.

Melakukan terobosan baru untuk memberikan pembekalan 
terhadap anak-anak balita menghadapi disrupsi di berbagai 
bidang kehidupan di era Revolusi Industri 4.0. Situasi 
yang tak dialami orang tua dan kakek-nenek mereka di 
zamannya. Banyak anak balita dan usia sekolah yang tidak 
dibesarkan secara tradisional oleh ibu karena harus bekerja 
di luar negeri atau luar kota. Atau sang ibu pekerja kantoran 
yang kerap pulang malam.

Merumuskan Patokan Pengasuhan di Era Revolusi 
Industri 4.0
Memerlukan pengetahuan tentang pola pengasuhan anak-
anak Indonesia termasuk porsi makanan bergizi sesuai 
umur, pembangunan karakter, tata krama, dan tumbuh 
dalam lingkungan hangat bebas dari kekerasan. Begitu 
pula pengetahuan tentang perkembangan fisik mental dan 
kecerdasan menurut kelompok umur yang berhubungan 
dengan kreativitas berpikir dan pertumbuhan gross and fine 
motoric skills, kemampuan mengekspresikan pikiran dan 
perasaan baik dengan oral dan tulisan dengan memberikan 
banyak pilihan jenis mainan, permainan, buku bacaan/cerita 
yang sudah diseleksi menurut kelompok umur. Supaya 
dapat mendeteksi dini dan menindaklanjuti anak-anak yang 
memiliki kemampuan dan talenta luar biasa di suatu bidang 
atau sebaliknya anak-anak yang tertinggal.
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Membangun Pusat Pengasuhan Anak 
Pusat pengasuhan anak (Day Care Center) merangkap pusat 
edukasi parenting perlu didirikan di tempat kerja, pabrik, 
pasar, kantor, sekolah, atau komunitas tempat tinggal 
dengan kamera CCTV yang bisa diakses oleh orangtua 
melalui smartphone. Dengan adanya pusat pengasuhan, 
anak-anak dapat bersosialisasi dengan teman-teman seusia. 
Mereka tidak tumbuh kesepian sendirian hanya ditemani 
handphone dan menonton TV yang bukan untuk umurnya.

Badan Promosi Kesehatan (Go-Healthy) sebagai pusat 
informasi kesehatan masyarakat:

a) Membentuk tim tenaga kesehatan:
• Bersepeda motor keliling
• Truk Panggung untuk edukasi keliling

b) Memperbanyak ambulans yang dilengkapi alat-alat 
pertolongan pertama terhadap serangan jantung dan 
sejenisnya.

c) Memberikan Pemeriksaan kesehatan seperti tensi 
darah, gula darah dan lain-lain. Memberikan 
pelatihan berjenjang tentang pertolongan pertama 
pada  kecelakaan, penanganan pertama serangan 
jantung termasuk pernapasan buatan dan lain-lain. 
Para peserta mendapat sertifikat sesuai tingkatannya. 

d) Pencegahan dan antisipasi penanganan penyakit 
tak menular (jantung, stroke,  kanker, diabetes, 
hipertensi,  dan sebagainya. 

e) Pencegahan dan penanganan penyakit menular (DHF, 
TBC,  diare karena infeksi, tipus, malaria,  campak, 
dsb) 

f) Edukasi gaya hidup sehat (Healthy Lifestyle) tentang 
kebersihan, sanitasi, imunisasi, makanan sehat, olah 
raga dan sebagainya.
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Perbaikan Menyeluruh Pendidikan Akademis, 
Politik, Sosial dan Agama 

1. Rotasi kepala sekolah/dekan/rektor terbaik ke sekolah-
sekolah dan perguruan tinggi baru atau yang perlu 
ditingkatkan mutunya. Semua itu untuk akselarasi 
pemerataan kualitas pendidikan agar sekolah dari SD 
sampai SMA terbaik tidak terpusat di ibukota.

2.Mengadopsi, menyesuaikan dan mengembangkan 
sistem pendidikan yang sudah terbukti bagus. 
Misalnya sekolah katolik/kristen yang bagus dan 
sudah berusia 1 abad. 

3. Membangun dan mengembangkan modul 
pembelajaran jarak jauh (PJJ) alias distance learning 
modules bagi para guru dan murid untuk:

a. Meningkatkan kualitas materi pendidikan
b.Akselerasi pemerataan penyampaian materi 

pendidkan
c. Menanamkan kebiasaan untuk belajar mandiri 

(self-learning) dan riset untuk mengejar mata 
pelajaran yang tertinggal dan lebih maju dari 
kelasnya sesuai minat sang murid.

4. Membangun sistem kompetisi berjenjang nasional 
(seperti acara Cerdas Cermat di TVRI di masa lalu). 
Kompetisi itu berlangsung sepanjang tahun untuk 
setiap mata pelajaran dari kelas 1 -12 dan mata 
kuliah tertentu di tingkat perguruan tinggi. Kompetisi 
ini wajib diikuti oleh seluruh sekolah dan kampus 
sebagai bagian dari monitoring kualitas akademis tiap 
sekolah dan kampus. Evalusi untuk meningkatkan 
kualitas materi dan pendidikan secara keseluruhan 
dan memberikan panggung kepada siswa untuk 
tampil di depan public.
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5. Membentuk Dewan Persiapan Keterampilan dan 
Kompentensi sebagai kerja sama pemerintah dengan 
asosiasi-asosiasi industri, BUMN dan pengusaha 
swasta. Memetakan di tiap sentra bisnis/kawasan 
industri: jenis vokasi, keterampilan, kompentensi, 
sertifikasi, dan insinyur yang diperlukan dalam masa 
3, 5, 10 tahun ke depan.

Membangun SDM Unggul 
Memperbaiki kualitas materi pendidikan. Akselerasi 
pemerataan penyampaian materi pendidikan  termasuk 
pelajaran agama. Tujuan umum pendidikan secara akademis 
diharapkan menghasilkan generasi muda Indonesia yang: 

• Punya rasa ingin tahu yang tinggi (curiosity), 
berpikiran kritis dan kreatif. 

• Percaya diri, tidak minder dan sebaliknya tidak 
angkuh. Berani ambil resiko, tidak mudah 
terpengaruh, tidak ikut-ikutan melakukan sesuatu 
tanpa pemikiran matang, berani mempelajari hal-
hal baru, mengajukan opini dan argument secara 
persuasif dan  tajam baik secara lisan maupun 
tulisan.

Harus ada terobosan untuk meningkatkan mutu pendidikan 
nasional. Mengejar ketertinggalan dari Jakarta sebagai 
center of  excellence menurut standard  Indonesia, sambil 
pendidikan Indonesia mengejar ketertinggalan dari negara  
tetangga.

Indonesia tidak bisa melangkah menuju kategori negara 
maju dan mendapatkan keuntungan dari bonus demografi 
sebelum berhasil memecahkan problem: 

• Meningkatkan kualitas pendidikan
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• Menyesuaikan dengan perkembangan Revolusi 
Industri 4.0 

• Memperkecil jurang kualitas antara pendidikan 
di Jakarta (4% populasi) dengan di luar Jakarta 
yang 96%  populasi.

Kesenjangan mutu pendidikan akan berpengaruh langsung 
pada:

• Jurang kaya-miskin dan perbedaan kesejahteraan 
sosial 

• Situasi keamanan dan sosial  politik 
• Ketahanan nasional secara keseluruhan.

Harus ditemukan solusi tentang pemerataan kualitas 
pendidikan secara nasional sebelum tenaga kerja 
Indonesia bisa bersaing dengan negara tetangga dan dunia 
internasional.

Belajar dari Khan Academy  yang dilengkapi dengan 
bank  latihan soal dengan pemecahan dan kunci jawaban. 
Materi pelajaran SD  sampai universitas disampaikan 
dengan beberapa gaya pengajaran oleh guru dan para dosen 
terpilih. Kemudia diupload ke internet atau dikirim dalam 
USB bagi sekolah yang belum terjangkau internet.

Keuntungan dari Pembelajaran Jarak Jauh dan Tutoring:

• Siswa-Siswi bisa mengejar ketertinggalan 
(belajar sendiri) untuk pelajaran yang belum 
dimengerti.

• Siswa-Siswi bisa mempelajari pelajaran yang  
diminati untuk kelas-kelas di atasnya

• Membangun kebiasaan belajar dan riset secara 
mandiri 
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Penggunaan internet dan computer harus dimulai 
sejak tingkat sekolah dasar (SD). Penyediaan komputer/
laptop yang sudah dikonfigurasi khusus sesuai dengan 
umur dan  tingkat sekolah melindungi terhadap ancaman 
pedofil, pornografi anak, film kekerasan, games yang bikin 
ketagihan.

Mencari talenta (bibit unggul) sejak usia dini (SD) di 
bidang seni dan olah raga, ilmu pengetahuan, teknologi, 
menulis dan bidang lain dengan program pembinaan 
khusus. Anak didik harus diberikan kesibukan baik untuk 
urusan akademik, olahraga, kesenian, kreativitas, menulis 
dan lain-lain.

Mempelajari bahasa asing harus dilakukan sejak SD. 
Bahasa asing kedua di tingkat SMP dan SMA. Mendorong 
minat siswa untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan 
teknologi, rekayasa dan matematika (Science, Technology, 
Engineering, Mathematics/STEM). Membangun Taman 
Ilmu Pengtahuan yang sesuai dengan kebutuhan lokal di 
setiap kabupaten/kota.

Memberi dukungan terhadap SMA dan Pesantren untuk 
membangun vokasi, keterampilan dan kompetensi khusus. 
Serta mengajarkan keterampilan kewirausahaan.

Di level perguruan tinggi, selain menyediakan Kartu 
Indonesia Pintar (KIP), perlu dibuat progam pinjaman dana 
pendidikan (student loan) dengan pembayaran kembali 
dalam jangka panjang untuk program Diploma, S1, S2, dan 
S3.

Mengembangkan program vokasi untuk meningkatkan 
kualitas agar menjawab permintaan kualitas yang 
dibutuhkan dunia kerja. Menyelenggarakan program 
magang dan pelatihan setelah vokasi di SMA/SMK dan 
waktu kuliah di dalam dan luar negeri.
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Membuka kelas terampil (untuk menggali dan memupuk 
kreatifitas) dengan dukungan sponsorship untuk kegiatan 
anak muda. Disediakan insentif khusus bagi para mahasiwa, 
guru, dosen dan ASN yang mau mengajar atau memberikan 
pelatihan di kota-kota kecil dan daerah pelosok baik, selama 
1 semester ataupun lebih lama.

*****
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