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Pembaca yang budiman,

Tak terasa, ASEAN akan memasuki usia 50 tahun. Banyak kebijakan, kerjasama, dan upaya 
serta hasil yang telah dicapai guna mewujudkan masyarakat ASEAN yang semakin berdaya. 
Rubrik utama menyinggung soal setengah abad ASEAN dari sisi kerjasama pendidikan �nggi, 
ekonomi, serta ins�tusi pendidikan Unpar. Empat buah tulisan rubrik utama, ditambah tulisan 
mengenai kewirausahaan ASEAN serta kaitan ASEAN dengan Uni Eropa, memberikan 
gambaran ASEAN saat ini dan berbagai tantangan yang dihadapi.

Sementara itu, beragam kegiatan kampus yang menyentuh, berkaitan, dan merangkul isu-isu 
sosial terus tumbuh dan menjamur. Kehadiran Pusat Studi Pancasila, konferensi internasional 
seputar bisnis dan akuntansi, FGD terkait Garis-Garis Besar Haluan Negara, berbagai seminar 
tentang Generasi Z, Gladi Unpar, serta peneli�an-peneli�an dosen dan ak�vitas 
kemahasiswaan memberi warna dalam perwujudan tridharma perguruan �nggi di Unpar.

Tak hanya itu, peluncuran buku kumpulan tulisan refleksi dari beberapa perguruan �nggi di Indonesia serta keberhasilan 
mahasiswa Unpar pecinta riset dan fisika menjadi Mahasiswa Berprestasi 2017 Koper�s IV turut dihadirkan pada edisi kali 
ini. Beragam ar�kel yang informa�f dan aplika�f juga dapat dinikma� para pembaca. Selamat membaca
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ebagaimana diketahui, Unpar didirikan pada tahun S1955 oleh Mgr. Arntz dan Mgr. Geise dengan profil 
universitas Katolik yang di dalamnya semua anggota 

1organisasi dapat mengabdi dan mencari ilmu seja�.  Lebih 
lanjut dituliskan: common background bagi kebersamaan 
mereka (anggota organisasi – penulis) bukan religi, melainkan 
kese�aan mereka bersama dalam upaya mengutamakan dan 
mempraktikkan bersama nilai-nilai manusiawi fundamental 
yang aksioma�s didukung oleh semua orang yang jujur dan 
berkehendak baik. 

Profil ini (disadari atau �dak) menjadi citra Unpar sampai 
dengan hari ini, yang sangat menekankan pada kualitas 
pendidikannya. Namun, Unpar �dak berada di dalam sebuah 
ruang yang kosong. Ia berada di dalam sebuah lingkungan 
yang senan�asa berubah, yang seringkali perubahannya �dak 
bisa diprediksi, salah satunya adalah perubahan orientasi 
pendidikan, bukan lagi semata-mata mencari ilmu, namun 
sudah menjadi sebuah industri dengan implementasi dalil-
dalil bisnis yang ketat. Pertanyaannya adalah bagaimanakah 
Unpar harus dikelola? Apakah dengan demikian kita harus 
meninggalkan cita-cita luhur pendiri kita, semata-mata agar 
kita bisa bersaing dalam industri ini? 

Dalam tulisan ini, penulis akan mencoba menguraikan 
gagasan pengelolaan organisasi perguruan �nggi dan 
terutama bagi Unpar yang seyogyanya harus berubah, sejalan 
dengan perubahan yang terjadi, baik di �ngkat global maupun 
di lingkungan industrinya. Tujuannya adalah meningkatkan 
kinerja organisasi dan mengan�sipasi persaingan yang saat ini 
terjadi. Sebagai sebuah organisasi, Unpar hakikatnya adalah 
sebuah organisasi penyelenggara pendidikan �nggi memiliki 
keunikan dan tantangan tersendiri yang �dak sama dengan 
organisasi pada umumnya, apalagi dengan organisasi bisnis. 
Dengan memahami keunikan tersebut seharusnya dapat 
memberikan aspirasi pengelolaan secara lebih efek�f dan 
berkualitas. Gagasan ini pada dasarnya merupakan hasil 
refleksi selama ini, baik dalam menjalankan tugas utama 
sebagai dosen – khususnya dalam kajian strategic 
management – maupun sebagai pelaksana tugas di rektorat 
sejak Juli 2015. 

Analisis Organisasi Unpar
2Jika menggunakan konsep David Hurst (1995) , Unpar bisa 

dikatakan berada di putaran kedua yang seharusnya ditandai 
dengan upaya-upaya transforma�f. Mengu�p yang 
disampaikan oleh Rama Agus�nus Rahmat Widiyanto, OSC 

3pada tahun 1993  bahwa sekali pun senan�asa mempunyai 
komitmen untuk semakin meningkatkan mutu dan 
keunggulan ilmiahnya, serta melakukan pembenahan dan 
pengembangan diri, Unpar [pada waktu itu] harus mengakui 
dengan rendah ha� bahwa dalam pelbagai segi masih agak 
ke�nggalan kereta.  Meskipun pendapat tersebut 

dikemukakan pada tahun 
1993, saya kira pendapat Rama 
Agus tersebut masih pantas 
kita renungkan dengan rendah 
ha� pada masa kini demi upaya 
perbaikan terus-menerus, 
k h u s u s nya  d a l a m  a s p e k 
pengelolaannya.

Secara spesifik, penjelasan 
atas pandangan tersebut 
adalah sebagai berikut. 

Pertama, Unpar pada masa 
lalu sempat terfokus pada pernyataan yang dikemukakan oleh 

4Mgr. Geise  : “… universitas swasta Katolik ini �dak usah 
mampu bersaing dengan universitas lain yang memiliki ciri 
komersial demi pembiayaan perkembangan raksasa.” Saya 
ingin menyatakan bahwa ini �dak berar� Unpar �dak boleh 
atau salah apabila tetap memegang statemen Mgr. Geise 
tersebut, namun kita perlu memahaminya secara berbeda. 
Menurut pemahaman saya, bukan berar� Unpar �dak boleh 
bercita-cita untuk berkembang dan menjadi besar, namun 
yang terutama adalah mo�vasi dasarnya. Ke�ka memiliki cita-
cita untuk menjadi berkembang, orientasinya adalah 
meningkatkan layanan yang bermutu dan mempertahankan 
profil kekatolikan yang secara langsung akan mempengaruhi 

5lulusannya .

Kedua, Unpar sempat terlambat dalam menyesuaikan diri. 
Sejalan dengan pendapat saya pada poin pertama di atas, 
menurut saya, ada satu masa di mana Unpar seharusnya 
sudah berorientasi profesional, namun ternyata belum. Bisa 
jadi hal itu disebabkan oleh poin pertama di atas. Menurut 
saya, being professional doesn't mean being greedy. 
Kekhawa�ran akan menjadi besar dan berkembang sempat 
membuat Unpar jadi 'kagok' dalam pengelolaannya. Dalam 
hal ini, Unpar sempat menjadi organisasi dengan pola lama 
(old fashion) tapi berada di dalam sebuah lingkungan yang 
sudah sangat berbeda. Akibatnya, kita, seper� yang 
dikemukakan oleh Rama Agus di atas, sempat ke�nggalan 
kereta. Masih mending kalau masih ada kereta yang akan 
lewat. Lebih parah adalah kalau pun kita sudah di kereta tapi 
keretanya keliru dan membawa kita ke arah yang salah. 

Ke�ga, kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan salah satu 
faktor yang sangat signifikan memengaruhi Unpar sehingga 
sempat mengalami keter�nggalan kereta. Secara spesifik ini 
berkaitan dengan baik sosok pemimpinnya maupun pola 
suksesinya. Merupakan tantangan bagi Unpar dalam terus-
menerus mengupayakan mekanisme yang semakin baik dan 
semakin baik untuk menyiapkan pemimpin (suksesinya) 
maupun menyiapkan kapabilitas pemimpin (sosoknya). Kita 
sangat menyadari bahwa pemimpin-pemimpin yang sudah 

Unpar dan Tantangan menjadi Organisasi yang Dikelola secara Profesional

Memaknai Transformasi



dan akan menjabat adalah dosen yang semula direkrut untuk 
menjalankan tugas utama Tr idharma,  dan bukan 
menjalankan tugas-tugas manajerial. 

Transformasi dan strategi yang diperlukan 
Merujuk pada Rencana Induk Pengembangan (RIP)  2011 – 
2026, saat ini Unpar berada pada tahap Transformasi yaitu 
tahapan yang bertujuan memperjelas transformasi cara 
pandang lama menjadi cara pandang yang lebih baru dalam 
mengupayakan terwujudnya komunitas akademik humanum, 

6dengan mengelola kemajuan secara ber�ngkat . Sesuai 
dengan yang dikemukakan oleh Hurst (1995), tahap 
transformasi biasanya ditandai dengan adanya krisis. Pada 
saat krisis terjadi, organisasi harus bertransformasi dengan 
melakukan usaha restrukturisasi dalam rangka menyesuaikan 
diri dengan tuntutan lingkungan. Selain itu, menurut Hurst, 
pada tahap ini organisasi juga dapat menciptakan 'krisis' 
untuk memunculkan sense of crisis sehingga dengan 
demikian anggota organisasi didorong untuk melakukan 
destruksi yang krea�f (crea�ve destruc�on).

Organisasi �dak boleh berhen� pada ��k ini. Ia harus 
memperbaharui organisasinya, yaitu dengan 'memaksakan' 
perubahan sehingga siklus akan mengarah pada putaran 
berikutnya. Pada tahap ini pemimpin haruslah seseorang 
yang transforma�f dengan melakukan �ndakan-�ndakan 
penghancuran nilai-nilai lama yang sudah �dak cocok dengan 
kondisi saat ini dan menciptakan nilai dan �ndakan masa 
depan. Organisasi memerlukan pengikut yang baik sehingga 
usaha-usaha transformasi yang dilakukan berhasil dan bisa 
menciptakan siklus kinerja yang baru. Putaran tersebut akan 
terus berjalan secara berkesinambungan dan terus menerus 
menyesuaikan dengan perubahan lingkungan yang terjadi.  

Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi oleh Unpar saat 
ini adalah bagaimana menyelenggarakan organisasinya 
dengan tetap berpegang pada cita-cita pendiri, namun 
dengan pengelolaan yang profesional. Menurut penulis, 
secara spesifik, ini berar�: 

1. Memaknai transformasi. Dalam hal ini berar� perubahan 
c a ra  p a n d a n g ,  m o � va s i ,  d a n  o r i e n ta s i  u n t u k 
mengembangkan Unpar. Unpar yang berkembang dan 
bertumbuh harus dimaknai sebagai hasil dari perubahan 
pola pikir seluruh pemangku kepen�ngan dalam 
menjalankan organisasi, yaitu berorientasi pada hasil yang 

maksimal dan berkualitas dengan menggunakan 
pendekatan-pendekatan yang tepat. 

2. Menyiapkan pemimpin yang siap membawa peningkatan 
yang berkelanjutan (sesuai dengan tahap ke�ga RIP 2011-
2026). Unpar harus memiliki arahan program suksesi yang 
berkelanjutan. Ini bisa diwujudkan dengan adanya 
program sekolah (calon) pimpinan – sespim, yang 
menyiapkan calon-calon pemimpin, mulai dari pola pikir, 
pengetahuan pada organisasi dan berbagai aturan serta 
managerial skill.  

3. Mengiden�fikasi dan mendefinisikan pendekatan spesifik 
dalam pengelolaan organisasi dengan karakteris�k 
penyelenggara pendidikan �nggi, pada seluruh aspek 
pengelolaan.

Terakhir, berkaitan dengan transformasi, beberapa hal yang 
perlu digarisbawahi : 
1. Transformasi menuntut perubahan perilaku dari seluruh 

anggota organisasi.
2. Transformasi bukan hanya sebuah episode dalam sejarah 

perusahaan: it is not an event, it is a whole era (McComb, 
2014).

3. Transformasi bukanlah change management. Ia fokus pada 
inisia�f menyeluruh yang saling bergantung dan 
intersec�on. Tujuannya adalah untuk melakukan re-
inven�ng organisasi dan mengeksplorasi peluang-peluang 
baru (Ashkeenas, 2015). 

Semoga sejalan dengan tahap 2 RIP 2011 – 2026  yang saat ini 
sedang kita jalani, kita semua siap bertransformasi ke arah 
yang lebih baik dengan cara pandang yang baru. 

1. Persembahan pada Nusa Per�wi, Enam Puluh Tahun Universitas 
Katolik Parahyangan, P. Krismantono Soediro, 2015. Unpar Press, 
Bab 1 hlm. 14

2. David Hurst menulis tentang tahapan perkembangan organisasi 
dan bagaimana mengan�sipasi se�ap perubahan yang terjadi di 
dalam bukunya Crisis and Renewal: Mee�ng the Challenge of 
Organiza�onal Change. Harvard Business Press, 1995.

3. Persembahan pada Nusa Per�wi, Enam Puluh Tahun Universitas 
Katolik Parahyangan, P. Krismantono Soediro, 2015. Unpar Press, 
Bab V hlm. 155

4. Ibid.
5. Ibid. hlm. 148
6. Ibid. Bab VI, hlm. 232

Dr. Orpha Jane, Wakil Rektor Bidang Organisasi dan Sumber Daya
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asa remaja ada batasnya. Seorang remaja lelaki Mdan perempuan 'mau-tak-mau' beranjak pada 
masa dewasa. Kedewasaan seseorang dalam hal 

ini, salah satunya, 'diketahui' dari kesiapannya untuk 
melangsungkan hidup bersama sebagai 'insan' pria dan 
wanita. Adat Is�adat Sunda menegaskan hal ini seper� 
diceritakan Haji Hasan Mustapa (2010: bab 6). Hasan 
Mustapa menambahkan: 
“Ada lagi adat yang lebih kuat daripada Rukun Islam yang 
lima, biar Rukun Islam yang lima �dak dilakukan, mungkin 
masih ada maaf, tetapi sebagai manusia yang normal, yaitu 
laki-laki dengan perempuan kalau mau bercampur harus 
menikah dahulu”. (2010:73).

Pernikahan dan Kedewasaan
Pernyataan ini secara tersirat menegaskan bahwa pernikahan 
melampaui upacara lahiriah. Pernikahan menjadi waktunya 
pria dan wanita pantas menjalani masa dewasa, sebagaimana 
'manusia yang normal'. Kepantasan itu bukan saja perkara 
moral dan legal (Mustapa 2010:73 & 249), kesanggupan 
orang tersebut hidup mandiri, memenuhi kebutuhan 
hidupnya 'secara bersama-sama', sebagai suami dan istri, 
ayah dan ibu, atau pria dan wanita. Kedewasaan dalam hal ini 
dapat diar�kan sebagai kemampuan hidup mandiri dalam 
kebersamaan. Pernikahan adalah perahu untuk mengarungi 
perjalanan hidup sebagai pribadi yang mandiri. 

Kepantasan moral, keabsahan legal atas kebersamaan lelaki 
dan perempuan hanya menggarisbawahi penyadaran akan 
perubahan sikap, tutur kata dan perilaku dari remaja ke masa 
dewasa. Tanpa keabsahan legal dan moral, kebersamaan pria 
dan wanita �dak dilihat sebagai hal yang baik. Kemandirian 
tersebut ditandai dengan 'penyerahan' atau 'pangrahab' 
sebidang tanah, sawah, pekarangan, situ atau sebuah usaha 
untuk dikerjakan oleh lelaki dan perempuan dalam keluarga 
(2010:97). Adakalanya, orang-orang tua menyerahkan pusaka 
le luhur  pada  ke luarga  baru  in i .  Hasan  Mustapa 
mencontohkan pusaka dalam bentuk kain hasil tenunan 
sendiri atau kasang jinem, selain peralatan tenun. Kain tenun 
dan peralatannya ini menjadi perlambang bahwa pasangan 
baru ini adalah pribadi-pribadi dewasa yang mampu 
memenuhi kebutuhan pangan dan sandang (2010:98). 

Seserahan
Kesanggupan untuk menjadi pribadi yang dewasa, “mandiri-
tapi-bersama”, menjadi nyata dengan keputusan menikah. 
Seorang lelaki akan menemukan atau dipertemukan dengan 
pasangannya. Dalam hal ini, Hasan Mustapa menulis dalam 
konteks masyarakat Sunda agraris tradisional. Dalam konteks 
gaya hidup seper� itu, masyarakat Sunda agraris memandang 
kesetaraan antara lelaki dan perempuan, atau pihak keluarga 
lelaki dan pihak keluarga perempuan. Pria yang siap menikah 
atau dinikahkan akan mendatangi calon mempelainya. Bukan 
hanya mendatangi, si pria tersebut akan �nggal bersama 

dengan keluarga calonnya. 

Keluarga pria akan melakukan 
dua kali kunjungan ke keluarga 
calon pengan�n, demikian 
menurut  Hasan Mustapa 
(2010:74-75) .  Kunjungan 
pertama dilakukan oleh ayah 
s a n g  p r i a  a t a u  a n g g o t a 
keluarga yang dihorma�. Pihak 
keluarga lelaki biasanya �dak 
membawa apa-apa dalam 
kunjungan pertama ini. Utusan 
in i  hanya menyampaikan 
pesan pen�ng kepada calon besan: “Kita pertemukan anak 
kita, agar mempercepat hubungan, supaya menjadi lebih 
dekat dan lebih erat. Mudah-mudahan terlaksana �ada aral 
melintang, meneruskan keturunan.” (2010:74)

Bisa jadi di antara kunjungan pertama dan kedua, ada 
semacam kunjungan antara yang bertujuan memberikan 
barang-barang ala kadarnya. Selain itu, pihak keluarga lelaki 
yang menjadi utusan dalam kunjungan antara ini akan 
berembuk dengan pihak keluarga perempuan untuk 
menentukan hari baik. Hasan Mustapa mencatat barang-
barang yang dikirim dapat berupa uang, pakaian untuk calon 
mempelai (2010:75). 

Barulah pada kunjungan kedua, pihak keluarga lelaki bersama 
calon pengan�n pria datang melakukan lamaran kepada 
pihak keluarga perempuan. Di sinilah tanda kesanggupan 
menjadi 'mandiri-dalam-kebersamaan' dibuk�kan. Pihak 
keluarga lelaki akan membawa banyak tanda mata. Mereka 
juga akan berusaha membawa serombongan muda-mudi dan 
handai taulan, yang akan mengiringi calon pengan�n pria 
bertandang ke rumah pihak perempuan. Semakin banyak dan 
semakin baik para pengiring ini mengenakan busana pesta, 
semakin membuk�kan kemampuan si pria untuk menjadi 
'mandiri-dalam-bersama'. Tanda mata yang dibawa termasuk 
bahan makanan, kain, pakaian untuk calon pengan�n 
perempuan. Jika �dak, pihak keluarga perempuan akan 
menggunjingkan pihak lelaki: hanya omong besar. Tentu saja, 
kedatangan pihak lelaki dengan rombongannya harus dijamu 
dengan baik oleh pihak keluarga perempuan. Dalam hal ini 
Mustapa hanya menyatakan jamuan itu sebagai risiko pihak 
perempuan (2010:76).

Dalam lamaran, Mustapa mencatat apa yang biasanya 
disampaikan pihak lelaki pada pihak perempuan: “Saya 
bermaksud menyerahkan anak saya dengan sedikit tanda 
mata, sehelai kain, sedikit sayur-sayuran, lumayan untuk 
sekadar menambah-nambah. Selain itu, saya serahkan 
kebodohannya, kelengahannya, kehinaannya, setetes 
darahnya, selembar rambutnya kepada bapak sebagai 

Stephanus Djunatan

Parahyangan
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orangtuanya di sini untuk selamanya. Semoga bertemu 
dengan kebahagiaan, semoga hidup rukun panjang jodoh 
dengan si Nyai putri bapak. ” (2010:ibid) 

Dengan perkataan itu jelaslah, pernikahan dalam Adat Sunda 
menyiratkan penyerahan diri calon pengan�n pria kepada 
keluarga pengan�n perempuan. Pihak lelaki �dak merasa 
dirinya lebih unggul dari perempuan. Ia merendahkan dirinya: 
kelengahan, kebodohan dan kehinaannya diserahkan supaya 
ia menjadi setara dengan pihak perempuan. Inilah makna 
terdalam dari seserahan atau lamaran. 

Ngeuyeuk Seureuh
Sehari sebelum upacara pernikahan dilangsungkan (misalnya 
sore sebelum hari pernikahan), Hasan Mustapa mencatat 
r i tua l  Ngeuyeuk Seureuh  (2010:94) .  Upacara  in i 
membutuhkan sejumlah tangkai dan daun sirih (seurueh), 
uang, beras, benang dan bahan-bahan lain. Bahan-bahan ini 
dikumpulkan di sebuah tempat dan ditutup dengan kain 
pu�h, atau sarung yang belum dijahit (2010:250). Para 
sesepuh lelaki dan perempuan dari keluarga calon mempelai 
perempuan berkumpul mengelilingi kain tersebut. Pengan�n 
perempuan akan mengambil sesuatu dari dalam kain itu. Apa 
yang diambil calon pengan�n ini, misalnya uang, beras, atau 
benang akan bermakna sesuatu. Misalnya rezeki, 
kebahagiaan dan sebagainya. 

In� dari upacara ini justru pada apa yang dibuat oleh para 
sesepuh terutama kaum perempuan. Mereka akan mengikat 
dua tangkai sirih (seureuh) yang berdaun. Caranya, bagian 
luar daun akan dipertemukan dan digulung sehingga tangkai 
akan terbungkus dengan daun. Gulungan itu kemudian diikat 
dengan benang dan disebut lungkun. Gulungan sirih ini akan 
dibagikan kepada handai taulan dan tamu-tamu yang 
mengunjungi upacara pernikahan esok harinya. Bersama 
dengan tumpukan gulungan sirih lungkun, para sesepuh juga 

menyediakan satu perangkat baki yang berisi satu tangkai 
pinang muda dan tua, sebungkus kapur sirih, setengah 
lempeng tembakau. Bahan-bahan ini ditutup dengan 
saputangan atau kain berwarna pu�h. Baki ini akan 
melengkapi sebuah pelita, kendi air, telur dan sagar (gula), 
dan batu penggilingan beras. Barang-barang inilah yang akan 
dibawa pengan�n pria untuk masuk ke tempat upacara atau 
rumah keluarga perempuan (Mustapa 2010:78-79). 

Pernikahan: Bersama dan Mandiri
Upacara mengikat dua tangkai sirih yang berdaun bermakna 
kebersamaan suami-istri untuk mandiri. Mereka adalah 2 
pribadi dewasa yang setara dan siap bersatu dalam keluarga. 
Dengan demikian, perkawinan merayakan laki-laki dan 
perempuan bersatu secara harmonis dalam pandangan 
hidup Sunda. 

Itulah sebabnya, dalam Adat Sunda suami akan menyebut 
istrinya: pamajikan. Kata dasar kata ini ialah: majik atau 
menetap dan �nggal hanya pada (tempat) istrinya (Mustapa 
2010:95). Hanya di tempat istrinya saja, sang suami akan 
menetap. Dalam upacara pernikahan sendiri, tekad ucap dan 
lampah untuk menetap bersama sang istri akan dinyatakan 
suami dalam sebuah janji  atau “Talekna disuhunkeun”. Janji 
itu berisi: “Suami �dak akan meninggalkan istri, �dak boleh 
menyusahkan istri, �dak boleh bepergian di darat atau di laut 
kecuali atas perintah negara” (Mustapa 2010:96). Janji dalam 
pandangan hidup Sunda adalah sesuatu yang selayak dan 
sepantasnya diwujudkan dalam sikap, tutur kata dan 
perilaku.***

(sumber: Haji Hasan Mustapa, Adat Is�adat Sunda, 
[Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2010])

Dr.  Stephanus Djunatan ,  Waki l  Kepala  Lembaga 
Pengembangan Humaniora, Unpar.
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r�ficial intelligence (AI) is intelligence exhibited by Amachines. In computer science, the field of AI 
research defines itself as the study of "intelligent 

agents": any device that perceives its environment and takes 
ac�ons that maximize its chance of success at some goal, 
Wikipedia explains. The term "ar�ficial intelligence" is 
applied when a machine mimics "cogni�ve" func�ons that 
humans associate with other human minds, such as 
"learning" and "problem solving" (known as machine 
learning). 

The overall research goal of ar�ficial intelligence is to create 
technology that allows computers and machines to func�on 
in an intelligent manner. The general problem of simula�ng 
(or crea�ng) intelligence has been broken down into sub-
problems. These consist of par�cular traits or capabili�es that 
researchers expect an intelligent system to display, writes 
Wikipedia: 1) reasoning, problem solving; 2) knowledge 
representa�on; 3) planning; 4) learning; 5) natural language 
processing; 6) percep�on; 7) mo�on and manipula�on; 8) 
social intelligence; 9) crea�vity; 10) general intelligence.

Experts warn that “the subs�tu�on of machinery for human 
labour” may “render the popula�on redundant”. They worry 
that “the discovery of this mighty power” has come “before 
we knew how to employ it rightly”. Such fears are expressed 
today by those who worry that advances in ar�ficial 
intelligence (AI) could destroy millions of jobs and pose a 
“Terminator”-style threat to humanity. But these are in fact 
the words of commentators discussing mechaniza�on and 
steam power two centuries ago. Back then the controversy 
over the dangers posed by machines was known as the 
“machinery ques�on”, writes The Economist (25/6/2016). 
Now a very similar debate is under way.

As technology changes the skills needed for each profession, 
workers will have to adjust. That will mean making educa�on 
and training flexible enough to teach new skills quickly and 
efficiently. It will require a greater emphasis on lifelong 
learning and on-the-job training, and wider use of online 
learning and video-game-style simula�on. The Economist 
underlines AI may itself help, by personalizing computer-
based learning and by iden�fying workers' skills gaps and 
opportuni�es for retraining. Social and character skills will 
ma�er more, too. When jobs are perishable, technologies 
come and go and people's working lives are longer, social 

skills are a founda�on. They 
can give humans an edge, 
helping them do work that 
calls for empathy and human 
interac�on—traits that are 
beyond machines.

AI is no longer the future

Ar�ficial intelligence (AI)  is  
no  longer  the  future.  For 
businesses, it is the here and 
now. Many   business   leaders   
certainly   expect   AI   to   be   
disrup�ve.  More  than  40%  of  those  surveyed  by The 
Economist Intelligence Unit (EIU, 2016)  an�cipate  that  AI  
will  start  displacing  humans  from  some  jobs  in  their  
industry  within  the  next  five  years.  Slightly  more  think  
their  own  role  will  be  changed  by  AI  in  the  same  �me  
frame.  But  they  see  this  more  as  augmenta�on  than  
marginaliza�on.  An  overwhelming  majority  believe  AI  will  
make  their  job  easier and help improve their own 
performance. They clearly  believe  it  will  do  the  same  for  
the  businesses they manage.

Based on a global survey of 203 senior execu�ves, EIU finds 
that, especially in North America, companies in health and 
life sciences, in retail, in manufacturing and in financial 
services are ac�vely tes�ng the waters. Amongst this group, 
AI technologies and applica�ons are in the exploratory phase 
at around one-third of companies, but another third have 
moved on to experimenta�on, and onetenth have begun to 
u�lise AI in limited areas. A small handful (2.5%) have even 
deployed it widely.

EIU finds the pace of adop�on is quickening. AI will be 
“ac�vely implemented” in their companies within the next 
three years, according to 75% of surveyed execu�ves. 
Another 3% say this is already the case. The pace will remain 
the quickest in North America (ac�ve implementa�on in 84% 
of firms there) and, in industry terms, in retail (also 84%). 
Conver�ng the survey results into an index, the AI 
implementa�on score is 2.40 on a 1-5 scale, where 
1=nascent, 2=exploratory, 3=experimental, 4=applied and 
5=deployed. North American companies in the study have 
advanced furthest. With AI (a score of 2.61) as, amongst 

Educa�on

P. Krismastono Soediro

6 | MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 3

It is changing workplace and education

Artificial Intelligence is Coming



industries, have health and life sciences (2.53) and retail firms 
(2.50).

How disrup�ve, then, will AI prove to be? EIU finds most 
survey respondents expect big changes at a broad level: 
seven in 10 believe that, like the Internet, AI will lead 
eventually to the crea�on of new industries and the demise of 
others. Experts stop short of such drama�c predic�ons, at 
least with the medium term in view. Some expect AI to have a 
transforma�ve effect on their respec�ve industries, but in the 
short and medium terms more in opera�onal terms. Another 
an�cipates the emergence of new business models but does 
not expect a major restructuring of sectors because of AI.

If AI realizes its business poten�al in the next 3-5 years, there 
is li�le ques�on that it will lead to significant improvements in 
processes, as well as in the precision and reliability, and 
possibly the speed, of opera�onal business decisions. AI is 
also more likely to enhance security and improve risk 
management than to weaken them, although some have 
concerns about AI's poten�al misuse. Either way, businesses 
cannot ignore AI's development. Either way, EIU underlines, 
businesses cannot ignore AI's development.

AI is changing educa�on

In their book, AI Grand Challenges for Educa�on, B.P. Woolf et 
al. (2013) proposed some “grand challenges” that ar�ficial 
intelligence in educa�on should work to address, including:
1) Virtual mentors for every learner: Omnipresent support 

that integrates user modeling, social simula�on and 
knowledge representa�on.

2) Addressing 21st century skills: Assist learners with self-
direc�on, self-assessment, teamwork and more.

3) Analysis of interac�on data:  Bring together the vast 
amounts of data about individual learning, social 
contexts, learning contexts and personal interests.

4) Provide opportuni�es for global classrooms: Increase the 
interconnectedness and accessibility of classrooms 
worldwide.

5) Lifelong and lifewide technologies: Taking learning outside 
of the classroom and into the learner's life outside of 
school.

The use of AI and the “next-genera�on” of virtual learning 
environments are two areas of technology that have been 
forecast to have a major impact on higher educa�on in the 
future, according to the expert panel of a major new report. 
The NMC Horizon Report: 2017 Higher Educa�on Edi�on is 
produced by the New Media Consor�um – a community of 
hundreds of universi�es, colleges, museums and research 
organiza�ons driving innova�on across their campuses – and 
is the flagship publica�on of the NMC Horizon Project, which 
analyses emerging technology uptake in educa�on. Ar�ficial 
intelligence, the report notes, has the “poten�al to enhance 
online learning, adap�ve learning so�ware, and research 
processes in ways that more intui�vely respond to and 
engage with students”.

Samantha Adams Becker, Senior Director of Publica�ons and 
Communica�ons at NMC and the report's editor, said that the 

higher educa�on world was already seeing the ini�al benefits 
of AI, which was “very much driving” the adap�ve learning 
field, as ewported by John Elmes in Times Higher Educa�on 
(17/2/2017). “If you think about online courses where there 
may be hundreds of students, it's currently very difficult for a 
professor or instructor to maybe get a good grasp on how 
students not only are performing, but are feeling about the 
material … as they're lecturing or a video's playing,” she said. 
“Virtual avatars and chatbots … have the ability to assess that 
on an individual level, and if the student seems stuck then 
maybe you can replay part of the video. Or if a student seems 
bored, it can indicate to the instructor that it's �me to move 
on to new material.”

Harry A. Patrinos (2/3/2017), a manager of educa�on in The 
World Bank, sees technology rapidly changes the workplace 
and the skills demanded, immediately making current 
workers less employable. Meanwhile, educa�on systems are 
slow to change in terms of the crea�on of new skills. As the 
demand for new skills increases, the challenge will be to 
an�cipate what those skills might be. For some the answer is 
science, technology, engineering, and mathema�cs (STEM) 
skills as well as coding so that people can develop or work 
with the technology.

An alterna�ve approach is to think about the kind of work 
that technology cannot replace. The Oxford Mar�n School 
studies the vulnerability of jobs to automa�on point to those 
that draw most on crea�ve and social skills, and complex 
percep�on and manipula�on. Future workers need to make 
themselves “immune” to automa�on as much as possible. 
Harry A. Patrinos believes that this does not mean that basic 
skills do not ma�er. In fact, we are seeing high returns to 
cogni�ve skills, especially non-rou�ne skills. These skills are:
1) problem-solving skills to think cri�cally and analyze;
2) learning skills to acquire new knowledge;
3) communica�on skills, including reading and wri�ng;
4) personal skills for self-management, making sound 

judgments and managing risks;
5) social skills for collabora�on, teamwork, management, 

leadership, and conflict resolu�on.

Well, ar�ficial Intelligence is coming. It is going to be part of 
our everyday life. Let's prepare it. *** (PX)

P. Krismastono Soediro, Head of Parahyangan Catholic 
University Founda�on Office; writes in his personal capacity.
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Melihat dari kacamata hukum, 
hingga tahun ke-50 ini, ASEAN 
banyak terlibat dalam kerja 
sama internal antara negara-
negara anggota dan eksternal 
dengan negara dan/atau 
organisasi internasional lain 
m e l a l u i  p e m b e n t u k a n 
persetujuan internasional juga 
nota kesepahaman/MoU. 
Materi muatan kerja sama pun 
mencakup bidang ekonomi 
komprehensif, poli�k, hukum, 
sosial dan budaya. Hal ini menunjukkan implementasi 
personalitas internasional yang dimiliki ASEAN. Hanya saja 
karakteris�k organisasi antar-pemerintah menekankan pada 
sifat koordina�f-kolabora�f, di mana pengambilan keputusan 
dilakukan oleh wakil-wakil pemerintah, dan dalam hal-hal 
tertentu pemerintah �dak bisa dinyatakan terikat ke�ka 
mereka �dak menghendaki. Hal ini menjelaskan mengapa 
bahwa pada prak�knya, dalam area-area tertentu yang 
sifatnya sensi�f, negara-negara anggota sangat berha�-ha� 
dalam memberikan kekuasaan pada ASEAN. Sehingga secara 
internal ada isu-isu tertentu yang �dak dibahas dalam forum 
regional, dan secara eksternal negara-negara anggota masih 
menandatangani dengan kapasitas individual masing-masing 
sebagai negara namun tetap menyebut diri sebagai 'negara 
anggota ASEAN', dan �dak menyerahkan kapasitas tersebut 
kepada ASEAN. Adapun beberapa kerja sama yang diserahkan 
kepada ASEAN bentuknya MoU yang sifatnya poli�s, bukan 
dokumen hukum yang legally binding.

Meski demikian ASEAN telah membentuk Rules of Procedure 
for the Conclusion of Interna�onal Agreements by ASEAN 
(ROP) sebagai pelaksanaan Pasal 41(7) terkait pembentukan 
persetujuan internasional dengan en�tas non-ASEAN. Di sisi 
lain, ASEAN berusaha meningkatkan kekuatan regional 
dengan persetujuan internal, antara lain:
a. Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Ma�ers, 

sudah berlaku bagi semua negara anggota karena telah 
memasukkan instrumen ra�fikasi. Dengan perjanjian ini, 
negara-negara anggota dapat saling memberikan 
bantuan dalam masalah pidana

b. ASEAN Conven�on Against Trafficking in Persons, Especially 
Women and Children, bertujuan mencegah dan 
mengatasi perdagangan orang terutama wanita dan 
anak-anak, menjamin pelaku perdagangan diadili dan 
dihukum, melindungi korban, dan mempromosikan kerja 
sama negara-negara anggota.

c. ASEAN Conven�on on Counter Terrorism, terkait 
penanggulangan terorisme yang melibatkan lebih dari 

Utama

Dyan F. D. Sitanggang

Tinjauan Umum ASEAN
ada Agustus 2017 ini, ASEAN memasuki usia ke-50 Ptahun. Pertanyaan yang muncul adalah apa saja yang 
telah dicapai selama lima puluh tahun yang 

menunjukkan nilai signifikan ASEAN terhadap masyarakat 
internasional, khususnya komunitas regional Asia Tenggara? 
Apa saja tantangan yang dihadapi dan prospek penguatan 
eksistensi ASEAN di �ngkat regional dan internasional, serta 
bagaimana peran perguruan �nggi di dalamnya?

Perlu diketahui bahwa ASEAN lahir dalam situasi yang �dak 
kondusif. Asia Tenggara waktu itu adalah kawasan konflik 
yang mengancam stabilitas dan keamanan masing-masing 
negara. Lima negara pendiri ASEAN menghadapi sejumlah 
ancaman dar i  da lam dan luar.  Perang Vietnam, 
pemberontakan di beberapa daerah di Indonesia, gerakan 
separa�s oleh etnis minoritas terjadi di beberapa negara 
ASEAN, dan lagi adanya sengketa teritorial dan masalah 
diploma�k antara satu dengan yang lainnya, terutama antara 
Indonesia dan Malaysia, invasi Vietnam terhadap Kamboja, 
dan masalah-masalah poli�k dalam negara-negara yang baru 
saja merdeka (kecuali  Thailand). Semuanya �dak 
menghalangi ASEAN untuk merangkul negara-negara 
tersebut, dan keberadaan ASEAN dianggap kontribusi besar 
bagi perdamaian dan stabilitas regional Asia Tenggara. 
Kenda� �dak seper� organisasi regional lain yang dibangun 
atas kesamaan latar belakang dan sejarah, masing-masing 
anggota memiliki semangat mewujudkan tujuan ASEAN. 

Setelah menghadapi rentetan krisis mulai dari krisis finansial 
Asia 1997, disadari bahwa ASEAN �dak cukup diperlengkapi 
untuk menghadapi tantangan baru jika tetap mengiku� 
prinsip-prinsip lama. ASEAN harus memiliki visi yang 
diperbaharui, struktur dan status hukum yang jelas, serta 
pengaturan hubungan eksternal. Negara-negara anggota 
menginginkan ASEAN menjadi rules-based organiza�on. 
Maka dibentuklah Piagam ASEAN yang diadopsi tahun 2007 
dan mulai berlaku pada 15 Desember 2008. Piagam ASEAN 
sebagai dokumen hukum yang menentukan personalitas 
hukum ASEAN setelah 40 tahun berdirinya, membuat ASEAN 
semakin terintegrasi mengingat Deklarasi Bangkok hanyalah 
dokumen poli�k yang menyatakan aspirasi lima negara 
pendiri untuk bekerja bersama di bawah ASEAN. Jauh 
sebelumnya telah ada Treaty of Amity and Coopera�on in 
Southeast Asia (TAC) 1976 yang memuat panduan perilaku 
ASEAN dan negara-negara lain yang menjalin hubungan 
dengan ASEAN. Namun melalui Piagam, secara resmi ASEAN 
diberi personalitas hukum internasional, ditransformasi 
menjadi organisasi formal dengan kemampuan ber�ndak 
secara independen juga kapasitas membentuk perjanjian. 
Struktur organisasi serta mekanisme pelaksanaannya 
semakin diperkuat. 
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adalah implementasi persetujuan internal exis�ng ke dalam 
sistem hukum nasional negara anggota karena sistem hukum 
dan poli�k yang berbeda-beda. 

Implementasi tersebut merupakan tanggung jawab 
anggotanya agar memfasilitasi secara efek�f persetujuan 
menjadi bagian hukum domes�k. Ini harus menjadi 
komitmen negara-negara anggota. ASEAN sendiri telah 
mengembangkan culture of compliance dalam Piagam 
melalui organ-organ yang mengoordinasi implementasi 
keputusan serta persetujuan ASEAN. Sekretariat Nasional 
ASEAN di Kementerian Luar Negeri masing-masing negara 
anggota bertugas dalam hal koordinasi sedangkan Sekretaris-
Jenderal bertugas memberi laporan kepada pimpinan ASEAN 
tentang kepatuhan dan ke�dakpatuhan negara-negara 
anggota terhadap keputusan dan persetujuan tersebut. 
Culture of compliance lewat organ ASEAN ini harus berperan 
secara ak�f dalam monitoring dan supervisi.

Tantangan kedua yaitu muatan persetujuannya. Tidak banyak 
persetujuan ASEAN yang menyentuh kehidupan dan 
kepen�ngan masyarakat masing-masing negara secara 
langsung. Pimpinan ASEAN perlu menaruh perha�an lebih 
terhadap apa yang menjadi permasalahan warga negara 
masing-masing yang mana dapat difasilitasi oleh ASEAN 
melalui kerja sama regional. Pertemuan para pe�nggi negara 
seharusnya �dak hanya membahas masalah poli�k 
pemerintahan, tetapi juga isu terkait kesejahteraan rakyat 
secara komprehensif.

Terkait kerja sama eksternal, ini menjadi tantangan ke�ga. 
Adanya kerja sama eksternal tentu sangat berpengaruh pada 
eksistensi ASEAN sebagai organisasi. Namun behind the 
scene, posisi kolek�f negara-negara anggota sangat 
menentukan ke mana arah kerja sama tersebut. Ya, ASEAN 
memiliki kekuasaan membuat persetujuan dengan en�tas 
lain. Dalam hubungan eksternal, Pasal 41(4) Piagam 
menyatakan bahwa negara-negara anggota dengan 
semangat persatuan saling koordinasi untuk menentukan 
posisi bersama (common posi�on) dan melaksanakan 
ak�vitas kolek�f. Pasal ini kemudian dijabarkan dalam Aturan 
4 ROP, di mana common posi�on negara-negara anggota 
menjadi basis negosiasi dengan subjek hukum internasional 
yang lain untuk membentuk persetujuan internasional. 

Di sini letak kesulitannya, mengingat masing-masing negara 
anggota mempunyai agenda dan kepen�ngan yang kerap 
berbeda, sehingga sulit menghasilkan common posi�on dan 
menyebabkan suatu persetujuan �dak terbentuk, atau meski 
terbentuk tetapi �dak memberi kewajiban hukum sama 
sekali dan hanya berupa kesepahaman poli�k. Untuk 
mempermudah, perlu dibuat suplemen ROP yang memuat 
template standar persetujuan sesuai hukum internasional 
dan apa saja yang menjadi kekuasaan ASEAN ke�ka membuat 
persetujuan. Maka, negara-negara anggota harus 
menyepaka� secara spesifik bidang-bidang kompetensi 
ASEAN untuk membuat persetujuan atas nama ASEAN 
sebagai organisasi yang tentu saja harus sesuai dengan tujuan 
ASEAN. Dengan ditetapkannya cakupan kompetensi akan 
m e m i n i m a l i s i r  ge s e ka n  p o l i � k  ke p e n� n ga n  d a n 

satu negara anggota ASEAN. Cakupan kerja sama antara 
lain untuk menghen�kan pergerakan teroris atau 
kelompok teroris dari satu negara ASEAN ke negara 
ASEAN lain, memperkuat pertukaran intel dan kerja sama 
lintas batas.

d. ASEAN Agreement on Customs, muatannya antara lain 
a d o ps i  s ta n d a r- sta n d a r  intern a s io n a l  d a la m 
perlindungan rantai pasok global dan sebagai kerangka 
kerja terkait pengaturan bea cukai dan intervensi di 
dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

e. ASEAN Mul�lateral Agreement on the Full Liberalisa�on of 
Passenger Air Services, yang memuat pengaturan yang 
mendukung liberalisasi dan integrasi jasa penerbangan 
negara-negara ASEAN sebagai bagian inisiasi MEA. 
Aturan-aturan tersebut antara lain hak-hak yang harus 
diberikan negara anggota ke yang lainnya seper� hak 
pesawat dari suatu negara anggota yang melakukan 
penerbangan internasional untuk terbang melintasi 
teritori negara anggota lain tanpa mendarat, atau untuk 
mendarat tetapi bukan untuk mengambil atau 
menurunkan penumpang atau kargo atau kiriman (non-
traffic stop).

f. ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollu�on, 
sebagai pengejawantahan ASEAN Co-opera�on Plan on 
Transboundary Pollu�on yang diadopsi tahun 1995, di 
dalamnya dimuat prinsip-prinsip hukum internasional 
publik antara lain kedaulatan negara-negara dalam 
mengeksploitasi sumber dayanya secara bertanggung 
jawab agar eksploitasi tersebut �dak mengganggu 
kesehatan warga negara lain dan juga �dak merusak 
lingkungan negara lain. Eksploitasi �dak boleh merugikan 
negara-negara lain di luar batas yurisdiksi nasional 
negara yang melakukan eksploitasi. Persetujuan ini 
bertujuan untuk mencegah dan memantau polusi asap 
lintas batas negara-negara ASEAN.

Persetujuan di atas adalah beberapa persetujuan yang telah 
entry into force karena telah dira�fikasi semua negara-negara 
anggota. Ada pula beberapa yang belum dira�fikasi semua 
negara anggota dan belum berlaku.

Tantangan dan Prospek Penguatan ASEAN
Pada prakteknya ASEAN bersifat koordina�f-kolabora�f dan 
statusnya �dak lebih �nggi dari negara-negara anggota. 
Bukanlah hal yang �dak wajar apabila ada pemisahan 
wewenang antara organisasi dengan negara-negara anggota 
melihat posisi ASEAN sebagai organisasi regional dan dari 
segi pertanggungjawaban hukum. Tantangan pertama 
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adanya Piagam ASEAN, ASEAN telah membentuk rules-based 
regime, dan dilihat dari ak�vitas-ak�vitas ASEAN nampak 
keinginan kuat ASEAN untuk membentuk sistem norma yang 
berlaku di kawasan Asia Tenggara, dan sekarang ASEAN 
sedang berproses untuk itu.

Perguruan �nggi dapat berperan melalui pendidikan ASEAN. 
Agenda menjadikan materi ASEAN sebagai mata kuliah di 
Fakultas terkait seper� Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Poli�k, dan Fakultas Ekonomi telah cukup lama 
digaungkan, tetapi memang belum banyak diterapkan di 
perguruan �nggi. Beberapa perguruan �nggi di Indonesia 
seper� Universitas Airlangga dan Universitas Gadjah Mada 
telah memasukkan materi terkait ASEAN dalam kurikulum 
Fakultas Hukumnya.

Penulis berpendapat bahwa pendidikan ASEAN memang 
pen�ng diajarkan di perguruan �nggi untuk memperdalam 
pengetahuan akan ak�vitas dalam lingkup ASEAN dan 
memperkuat regionalisme ASEAN sendiri. Dari pandangan 
penulis sebagai pengajar di Fakultas Hukum, se�dak-�daknya 
ada �ga aspek yang bisa diajarkan dalam Hukum ASEAN, yang 
pertama pemahaman ASEAN sebaga i  organ isas i 
internasional yang juga tunduk pada ketentuan hukum 
internasional, yang kedua pemahaman perbandingan hukum 
sistem hukum negara-negara ASEAN, dan yang ke�ga 
pemahaman mengenai kerja sama ASEAN dalam berbagai 
bidang seper� kerja sama ekonomi (contohnya, terkait 
Masyarakat Ekonomi ASEAN, free trade area, dan single-
market), pidana (contohnya, terkait mutual legal assistance in 
criminal ma�ers), dan perdata (contohnya, agenda 
pembentukan persetujuan cross-border insolvency, bidang 
perdata internasional). 

Perguruan �nggi di Indonesia juga perlu membentuk Pusat 
Studi ASEAN, yang melibatkan pengajar dari berbagai disiplin 
ilmu dan juga mahasiswa, secara ak�f melakukan kajian 
akademik dan prak�kal terhadap kebijakan-kebijakan ASEAN 
dan memberikan masukan dan gagasan secara berkala. Hal ini 
akan membangkitkan kontribusi perguruan �nggi terhadap 
ASEAN. Pengetahuan tentang ASEAN yang menyentuh 
mahasiswa sejak bangku kuliah, didampingi dengan 
kebijakan yang juga menyentuh masyarakat secara langsung, 
diharapkan akan mempengaruhi integrasi negara-negara 
anggota inside-out, bo�om-up.
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Legal Analysis on ASEAN Prac�ces, 14 Opinio Juris 9, 2013.
Chesterman, Simon, Does ASEAN Exist? The Associa�on of 

Southeast Asian Na�ons as an Interna�onal Legal 
Personality, 12 Sing. Y.B. Int'L. L. 199, 2008.

Schermers, Henry G., et.al., Interna�onal Ins�tu�onal Law: 
Unity within Diversity (Mar�nus Nijhoff Publishers, 
Boston, 2011).

Dyan Franciska D. Sitanggang, S.H., M.H., dosen Fakultas 
Hukum Unpar, mengampu mata kuliah bidang Hukum 
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penulisan tentang Keamanan Perbatasan, ASEAN, dan WTO.

mempermudah negara-negara dalam menghasilkan 
common posi�on. Negara-negara anggota tetap bisa 
membentuk persetujuan dengan en�tas lain secara kolek�f 
dalam koordinasi ASEAN dan ditandatangani masing-masing 
wakil pemerintah, ASEAN juga punya kekuasaan di bidang-
bidang tertentu yang harapannya �dak akan saling tumpang 
�ndih.

Mengiku� prinsip pembagian kompetensi seper� yang 
dianut Uni Eropa, meski �dak seluruhnya, negara-negara 
dapat menyerahkan kekuasaan membentuk persetujuan 
sosial-budaya dan pembukaan kerja sama regional bidang 
ekonomi dengan pihak non-ASEAN kepada ASEAN untuk 
ditandatangani wakil ASEAN yang berdasarkan persetujuan 
Rapat Tingkat Tinggi Menteri Luar Negeri ASEAN atau melalui 
Komisi Perwakilan Tetapnya menunjuk Sekretaris-Jenderal. 
Sementara untuk kerja sama ekonomi yang lebih spesifik 
yang menetapkan nominal serta kerja sama bidang 
pertahanan dan keamanan, negara-negara anggota menjadi 
penandatangan  da lam kapas i tas  dan  komitmen 
individualnya. 

Di sini jelas terjadi pembagian atas dasar kapasitas 
pemenuhan kewajiban. Dengan memberikan kapasitas 
kepada ASEAN dalam bidang sosial-budaya dan pembukaan 
kerja sama ekonomi regional, eksistensi ASEAN secara poli�k 
dan hukum diperkuat dan lebih ak�f. Di sisi lain, ASEAN tetap 
menjadi wadah koordinasi bagi pembentukan persetujuan 
yang ditandatangani langsung oleh negara-negara anggota.

Poin vital keberlanjutan ASEAN adalah integrasi negara-
negara anggotanya. Tanpa adanya integrasi �daklah mungkin 
ASEAN dapat benar-benar berperan dalam kerja sama 
dengan subjek hukum internasional yang lain. Gontha, Duta 
Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia 
untuk Polandia, menyatakan kepriha�nannya atas persatuan 
Uni Eropa yang mulai goyah. 

ASEAN memang menjalani proses yang lambat dan sering 
dicela sebagai forum diplomasi, namun menurut pandangan 
penulis adalah lebih baik bagi ASEAN tetap mempertahankan 
prinsip koordinasi sembari memperkuat culture of 
compliance. ASEAN di sini melaksanakan dua peran, integrasi 
regional antara negara anggota dan peran ASEAN di ranah 
global, menjadi perancang persetujuan regional dan rekan 
bagi en�tas yang bukan negara anggota. Ini merupakan 
tujuan ASEAN sendiri yaitu centrality and proac�ve role. 
Negara-negara anggota perlu melihat pen�ngnya ASEAN 
sebagai pintu gerbang kerja sama internasional di Asia 
Tenggara yang akan semakin menyatukan negara-negara 
dalam memperjuangkan kepen�ngan regional, dan 
meningkatkan value ASEAN di mata subjek hukum 
internasional lain.

Peran Perguruan Tinggi 
Tren regionalisme yang terus berkembang menjadikan 
ASEAN semakin relevan. Organisasi-organisasi regional 
menghasilkan kesepakatan dalam berbagai bidang baik 
dalam bentuk so� law dan hard law, dan dapat disebut 
sebagai hukum yang hidup dalam kawasan tersebut. Dengan 
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eklarasi Bangkok 1967 menyatakan salah satu tujuan DASEAN adalah meningkatkan kerja sama yang ak�f 
dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu 

pengetahuan, dan administrasi. Pada tahun 2015, ditetapkan 
�ga pilar yang saling melengkapi untuk membentuk 
Masyarakat ASEAN tahun 2015 yaitu masyarakat poli�k dan 
keamanan, masyarakat ekonomi, dan masyarakat sosial-
budaya (ASCC). Kerjasama sosial dan budaya sangat luas 
cakupannya, yang melipu� hampir seluruh aspek kehidupan 
manusia. Pembentukan masyarakat sosial-budaya bertujuan 
menciptakan harmonisasi hubungan antar masyarakat di 
kawasan. 

Pembentukan ASCC difokuskan pada ak�vitas masyarakat 
(people-centered approach), yang mencakup kerja sama yang 
luas dan mul�sektor. Sebagai bagian dari masyarakat sosial 
budaya, perguruan �nggi seper� Unpar dapat berperan 
mengatasi berbagai tantangan dalam bidang pendidikan, 
p e n ge nta s a n  kem i s k i n a n ,  kete n a ga ker j a a n ,  d a n 
kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat 
budaya ASEAN, �dak ada cara yang lebih efek�f selain 
mengenal budaya negara-negara anggota ASEAN, untuk 
menciptakan komunikasi yang baik dan menghindarkan dari 
kesalahpahaman. 

ASEAN, Kerjasama Pendidikan dan Kualitas Sumber Daya 
Manusia 
Pada level ASEAN, data Human Development Report (HDR) 
tahun 2016, menunjukkan Indonesia masih menempa� 
urutan kelima (5), di bawah Singapura, Brunei (30), Malaysia 
(59) dan Thailand (87). Untuk level global Indonesia 
menempa� urutan ke-113, sementara Vietnam (115), Filipina 
(116), Laos (138), Kamboja (143), dan Myanmar (145). 
Singapura sebagai negara yang paling maju menempa� posisi 
ranking 5 dunia, sementara Myanmar berada pada peringkat 
ke-148. Data ini menunjukkan bahwa negara-negara di ASEAN 
memiliki perbedaan yang sangat tajam dalam hal kualitas 
sumber daya manusia. Padahal sumber daya manusia 
merupakan salah satu aset pen�ng untuk mendukung 
suksesnya membangunan masyarakat ASEAN. Pada era 
globalisasi, ASEAN diharapkan mampu berkembang menjadi 
satu kawasan yang berdaya saing �nggi di dunia internasional, 
dengan dukungan kapasitas SDM yang kuat. Untuk mencapai 
tujuan tersebut, berbagai upaya peningkatan kualitas sumber 
daya manusia, perlu terus dilaksanakan dan harus menjadi 
prioritas melalui kerja sama. 

Kerja sama ASEAN dalam bidang pendidikan antara lain 
ditandai dengan disepaka�nya deklarasi penguatan kerja 
sama melalui Cha-Am Hua Hin Declara�on on Strengthening 
Coopera�on on Educa�on to Achieve an ASEAN Caring and 
Sharing Community  pada KTT ASEAN ke-15 di Thailand tahun 

2009. Penguatan daya saing di 
�ngkat  reg ional  maupun 
global, juga telah dicanangkan 
dalam ASEAN 5-Year Work Plan 
on Educa�on (WPE) tahun 
2 0 1 1 .  D e k l a r a s i  j u g a 
mencantumkan keinginan 
negara-negara ASEAN untuk 
m e m b e n t u k  k o n v e n s i 
penel i�an  da lam b idang 
pendidikan. Maka negara 
anggota ASEAN diwajibkan 
untuk memperbaiki standar 
kompetensi pendidikan dan meningkatkan standar 
profesional tenaga pengajar, yang diharapkan dapat dijadikan 
referensi bersama untuk meningkat kualitas pendidikan.

Pada tataran inilah universitas-universitas di lingkungan 
ASEAN dapat memainkan peran pen�ng, untuk mewujudkan 
kawasan yang lebih baik, makmur, dan kompe��f. Sayangnya, 
kerjasama perguruan �nggi di kawasan ASEAN masih sangat 
terbatas. Untuk Indonesia, misalnya, kerjasama antar 
perguruan �nggi masih difokuskan dengan universitas-
universitas di negara-negara maju di kawasan lain seper� 
Australia, Amerika Utara atau Eropa. Jika salah satu tujuan 
ASEAN adalah mewujudkan masyarakat budaya, alangkah 
baiknya jika fokus kerjasama mulai diarahkan pada negara-
negara di dalam kawasan.   
d     
Secara umum, kondisi sosial masyarakat antara negara-
negara ASEAN masih rendah, sehingga kurang siap dalam 
menghadapai globalisasi. Meskipun dalam tataran kebijakan 
pemerintah, telah dilakukan berbagai upaya, namun dalam 
masyarakat, berbagai upaya masih belum cukup. Misalnya, 
pertemuan Dewan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) 
ke-3, telah menghasilkan cetak biru ASCC dan mengadopsi 
ASCC Communica�on Plan. Selain itu, telah tembentuk 
ASEAN Commission on the Promo�on and Protec�on of 
Women and Children (ACWC). Berbagai upaya tersebut 
sangat baik dalam �ngkatan kebijakan, namun �dak akan 
berar� tanpa dukungan dari salah satu pemangku 
kepen�ngan seper� perguruan �nggi.    

Penegakan hak asasi manusia dan hak-hak perempuan serta 
anak-anak juga masih kurang. Hal ini ditunjukkan dengan 
masih banyaknya terjadi perdagangan manusia yang rata-rata 
korbannya perempuan dan anak-anak. Kerjasama yang sudah 
berjalan masih belum efek�f dalam penerapannya. Indonesia 
juga menunjukkan komitmen yang rendah dalam penegakan 
hak-hak perempuan terutama dilihat dari posisinya sebagai 
pemasok tenaga kerja berkualitas rendah, baik ke negara-
negara di dalam maupun luar kawasan. Tenaga Kerja Wanita 

Mewujudkan Masyarakat Budaya ASEAN
melalui Kerjasama Bidang Pendidikan Tinggi

Sukawarsini Djelantik

Utama
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(TKW) Indonesia banyak bekerja sebagai pembantu rumah 
tangga ataupun pekerjaan lain yang berkualifikasi sebagai 
4D's (Dirty, Dangerous, Difficult, Demeaning). Dengan 
banyaknya hak-hak dan kebutuhan TKI/W yang �dak 
diperha�kan, muncul banyak kasus kekerasan yang dialami 
TKI/W di negara tetangga. Banyaknya berita di media massa 
mengenai kekerasan dan pelanggaran hak –hak asasi manusia 
bagaikan puncak gunung es. Persoalan yang sesungguhnya 
yang belum terungkap ke permukaan sebenarnya jauh lebih 
banyak. Masih banyaknya jumlah pengiriman TKI-W baik yang 
legal maupun ilegal menunjukkan kurangnya pemenuhan 
kebutuhan sosial di dalam negeri. 
 

Untuk mengatasi masalah-masalah terkait masalah 
keamanan manusia di atas, universitas dan pusat-pusat studi 
yang berada di dalamnya perlu meningkatkan kerja sama, 
misalnya dalam bidang pengajaran, peneli�an, dan 
pengabdian kepada masyarakat. Tujuan jangka panjangnya 
adalah memperkuat kualitas sumber daya manusia dan daya 
saing kawasan. Kurangnya kerjasama dalam lingkup kawasan 
�dak terlepas dari belum terbangunnya rasa memiliki (we 
feeling) di antara warga negara di kawasan. Yang lebih 
menonjol adalah persaingan dan keengganan untuk 
bekerjasama jika �dak dengan universitas yang memiliki 
reputasi atau ranking yang lebih �nggi. Padahal rasa saling 
memiliki dan kese�akawanan sosial yang �nggi sangat efek�f 
dalam mewujudkan masyarakat yang saling peduli dan 
berbagi (a caring and sharing community). 
d 
Pendidikan dan Pemajuan dan Perlindungan Perempuan
Masalah lain terkait upaya mewujudkan masyarakat budaya 
ASEAN adalah meningkatkan kerja sama untuk kemajuan dan 
pelindungan hak-hak perempuan, khususnya dalam bidang 
pemberdayaan dan pengarusutamaan gender. Upaya ini 
perlu diimplementasikan dalam berbagai kebijakan di �ngkat 
kawasan.  Dar i  segi  ker jasama pemerintah,  te lah 
dilangsungkan ASEAN Ministerial Mee�ng on Women 
(AMMW). Pada pertemuan pertama di Vien�ane, Laos, tahun 
2012, telah diadopsi Vien�ane Declara�on on Enhancing 
Gender Perspec�ve and ASEAN Women's Partnership for 
Environmental Sustainability. Deklarasi tersebut merupakan 
komitmen ASEAN untuk meningkatkan (i) pengetahuan dan 
keterampilan perempuan dalam bidang lingkungan, (ii) akses, 
kepemilikan dan kontrol terhadap sumber daya dan (iii) 
pembuatan kebijakan, strategi dan program mengenai 
lingkungan berkelanjutan untuk perempuan terutama yang 
berasal dari kelompok rentan. Selanjutnya AMMW 
menugaskan ASEAN Commission on Women (ACW) untuk 
mengimplementasikan deklarasi melalui kolaborasi dan 
koordinasi dengan badan terkait. 

ASEAN terus memaksimalkan peran Komisi ASEAN untuk 
Mempromosikan dan Melindungi Hak-hak Perempuan dan 
A n a k - a n a k  ( A C W C ) .  S a a t  i n i  A C W C  t e n g a h 
mengimplementasikan Workplan ACW periode 2011-2015 
yang mencakup empat bidang, yaitu (1) pembangunan 
manusia (2) kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial (3) 
keadilan dan hak-hak sosial dan (4) pengarusutamaan gender.  

Selain itu, untuk memperkuat upaya ASEAN dalam 

melindungi hak-hal perempuan dan anak, ACWC telah 
disusun deklarasi untuk menghapuskan kekerasan terhadap 
anak-anak dan perempuan di ASEAN (DEVAWC). Tujuannya 
untuk memperkuat komitmen dalam Deklarasi ASEAN untuk 
menghapuskan kekerasan terhadap perempuan (DEVAW). 
DEVAWC telah diadopsi dalam KTT ke-23, yang diiku� 
panduan untuk mengerapkannya. Dalam bidang-bidang 
inilah, perguruan �nggi dapat lebih meningkatkan 
peranannya. Kerjasama dalam bidang peneli�an dapat 
diarahkan dalam membantu menangani permasalahan sosial 
yang dihadapi masyarakat di kawasan ASEAN.   

Penutup
Keberhasilan implementasi masyarakat sosial budaya ASEAN 
memerlukan dukungan kuat dan keterlibatan seluruh 
pemangku kepen�ngan; pemerintah, masyarakat madani 
maupun anggota masyarakat secara luas. Universitas sebagai 
bagian dari masyarakat madani dapat menjadi ujung tombak 
dari upaya-upaya tersebut.        

Eleanor Roosevelt mengatakan: “Daripada mengutuk 
kegelapan, lebih baik mulai menyalakan lilin”. Daripada 
mengutuk rendahnya mutu sumber daya manusia di kawasan 
ASEAN dibandingkan dengan kawasan lainnya, lebih baik 
mulai mencanangkan berbagai upaya untuk meningkatkan 
mutu, termasuk memperbanyak kerjasama dengan negara-
negara di dalam kawasan. Sebagai salah satu upaya 
menyalakan lilin, Unpar dapat memainkan peran pen�ng 
melalui implementasi tri dharma perguruan �nggi �dak saja 
dengan universitas di  dalam negeri  tetapi  mulai 
memfokuskan di negara-negara anggota ASEAN. Unpar 
sangat diuntungkan dengan posisi sebagai kampus penerima 
mahasiswa-mahasiswa asing penerima beasiswa Kemitraan 
Negara Berkembang (KNB). Beberapa mahasiswa ASEAN dari 
Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, Filipina, telah belajar, 
bersosialisasi di Unpar. Peran tersebut perlu lebih 
di�ngkatkan lagi, misalnya, dengan mengirimkan para 
mahasiswa Unpar untuk melakukan program pertukaran, 
termasuk pertukaran dosen, dan kerjasama dalam bidang-
bidang akademik dan non-akademik. 

Tahapan selanjutnya adalah membuka pusat-pusat studi 
ASEAN dengan memperbanyak peneli�an dan pengajaran 
mengenai sosial-budaya. Subjek berkaitan budaya masih 
belum mendapat perha�an di negara ASEAN, padahal sangat 
diper lukan untuk membentuk masyarakat  dalam 
menghadapi pengaruh-pengaruh asing yang datang dari 
Barat dan gencarnya informasi melalui media sosial. Sudah 
�ba waktunya ASEAN memain peranan yang lebih pen�ng 
melalui sistem pendidikan. Dengan demikian, masyarakat 
ASEAN dapat lebih mengenali keragaman budaya negara 
anggota, saling menghargai iden�tas nasional masing-
masing, dan mewariskan sebuah kawasan Asia Tenggara yang 
aman, damai, dan makmur kepada generasi penerus.

Dr. Sukawarsini Djelan�k, dosen tetap Program Studi Ilmu 
Hubungan Internasional Unpar, mengampu mata kuliah 
Hubungan Internasional Kawasan, Diplomasi, dan Seminar, 
pada program Sarjana, serta Hubungan Internasional di Asia-
Pasifik pada program Pascasarjana.
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Memahami MEA tentu harus 
m e m a h a m i  e m p a t 
karakteris�k yang melekat 
pada MEA.  Karakter is�k-
karakteris�k tersebut adalah 
(1) pasar tunggal dan basis 
produksi, (2) kawasan ekonomi 
y a n g  k o m p e � � f ,  ( 3 ) 
pembangunan ekonomi yang 
merata, dan (4) integrasi ke 
dalam perekonomian global. 
Merujuk pada karakteris�k 
pertama, fokus ASEAN adalah 
menciptakan suatu pasar tunggal dan basis produksi yang 
ingin ditujukan bagi seluruh negara ASEAN dalam ar�an 
ASEAN percaya bahwa menciptakan satu pintu akan lebih 
efek�f dari pada membuat sepuluh pintu yang berbeda.  
Karakteris�k ini terdiri atas lima elemen utama yaitu arus 
bebas lalu lintas barang, arus bebas lalu lintas jasa, arus bebas 
lalu lintas investasi, arus bebas lalu lintas modal, dan arus 
bebas lalu lintas tenaga kerja (terampil). Karakateris�k kedua 
adalah ingin menciptakan suatu kawasan ekonomi yang 
kompe��f. Kompe��f dapat juga diar�kan sebagai suatu 
kawasan yang memiliki sumber-sumber ekonomi baik tanah, 
tenaga kerja, dan modal yang dapat menghasilkan produk-
produk ekonomi yang mampu bersaing pada tataran global. 
Karakteris�k berikutnya adalah adanya pembangunan 
ekonomi yang merata diantara negara-negara ASEAN. 
Tujuannya adalah menciptakan suatu kawasan ekonomi yang 
setara yang pada akhirnya akan secara bersamaan 
berkontribusi pada penciptaan kawasan ekonomi yang 
mandiri dan berdaya saing. Terakhir, karakteris�k integrasi ke 
dalam perekonomian global ditandai dengan diakuinya 
produk-produk ekonomi ASEAN sebagai bagian dari rantai 
pasokan produk ekonomi global. Jika dirunut mulai dari 

karakteris�k pertama hingga keempat, tentu 
�dak dapat dipungkiri jika pembentukan MEA 
ditujukan untuk menjadikan ASEAN bagian dari 
aktor pen�ng dalam perekonomian global.

Berkaitan dengan hal tersebut, mari kita lihat 
data-data terkait dengan ASEAN. Pertama, ada 
sepuluh negara yang tergabung dalam ASEAN 
(dan menjadi anggota MEA) yakni Indonesia, 
Singapura, Thailand, Philipina, Malaysia, Brunei 
Darussalam, Vietnam, Kamboja, Laos, dan 
Myanmar. Merujuk pada ASEAN: A Community 
of Opportuni�es (2015) kekuatan ekonomi 
ASEAN �dak dapat dipandang sebelah mata. 
Jika jumlah penduduk kesepuluh negara 

Associa�on of Southeast Asian Na�ons (ASEAN) 
dibentuk oleh perwakilan lima negara pada tanggal 8 
Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Kelima negara 

yang menandatangani dokumen pembentukan ASEAN 
adalah Indonesia, Singapura, Thailand, Philipina, dan 
Malaysia. Tujuan dibentuk ASEAN adalah untuk menciptakan 
kerjasama dalam bidang poli�k dan ekonomi untuk 
mempromosikan pembangunan ekonomi di kawasan Asia 
Tenggara sekaligus menjaga stabilitas kawasan bagi para 
negara anggota. Tidak terasa tahun ini ASEAN akan 
merayakan usianya ke-50. Usia 50 menunjukkan bagaimana 
eksistensi ASEAN di tengah semakin derasnya proses 
globalisasi dunia. Tulisan singkat ini akan mencoba 
memberikan suatu gambaran akan tantangan yang dihadapi 
ASEAN khususnya mengenai integrasi ekonomi Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA).

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
Kesepakatan mengenai pemberlakuan MEA dihasilkan pada 
KTT ASEAN 2003 (atau dikenal dengan is�lah Bali Concord II) 
dan KTT ASEAN 2007 dengan ditandatanganinya Cebu 
Declara�on on the Accelera�on of the Establishment of an 
ASEAN Community by 2015 di mana negara-negara anggota 
ASEAN mengakui Visi ASEAN 2020. Visi tersebut terfokus 
pada ker jasama ekonomi  yang bertu juan untuk 
mempromosikan kesejahteraan, stabilitas ekonomi, 
pembangunan ekonomi yang merata, dan pengentasan 
�ngkat kemiskinan di negara-negara anggota ASEAN. Guna 
mengakomodasi fokus tersebut, dibentuklah suatu 
komunitas baru dengan nama Komunitas ASEAN (ASEAN 
Community). Komunitas ASEAN sendiri terdiri dari �ga pilar, 
yakni: Masyarakat Keamanan ASEAN (ASEAN Security 
Community), Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic 
Community), dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN (ASEAN 
Socio-Cultural Community). Secara resmi, MEA mulai berlaku 
pada 31 Desember 2015.

Utama

Aknolt Kristian Pakpahan

50 Tahun ASEAN

Tantangan Integrasi Ekonomi MEA

https://d3hhi5knjyj98j.cloudfront.net
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Philipina (peringkat 47), dan Vietnam (peringkat 56). Tingkat 
daya saing ini yang dianggap menghambat lahirnya inovasi-
inovasi baru sekaligus menghambat pembangunan ekonomi 
yang merata (karakteris�k ke�ga MEA) di antara negara-
negara anggota MEA.

Lalu bagaimana mengatasi hambatan yang ada guna 
mencapai empat karakateris�k MEA seper� yang 
diungkapkan di atas? Ada satu solusi yang se�daknya dapat 
membantu ASEAN mencapai tujuan akhirnya sebagai aktor 
pen�ng dalam perekonomian global. Harus ada percepatan 
pembangunan jaringan transportasi dan infrastruktur guna 
mendukung empat karakteris�k MEA tadi. Pen�ngnya 
jaringan transportasi dan infrastruktur dianggap dapat 
membantu pergerakan lalu lintas barang, jasa, investasi, 
modal, dan tenaga kerja terampil di antara negara-negara 
anggota. Selain itu, perlu juga adanya harmonisasi kebijakan 
dan peraturan ekonomi guna menciptakan kawasan ekonomi 
yang kompe��f. Pernyataan Shahril Shamsuddin, CEO Sapura 
Kencana Petroleum Malaysia yang disampaikan pada the 
25th World Economic Forum on ASEAN  se�daknya 
memberikan harapan besar. Dia menyebutkan sudah 
seharusnya ASEAN (MEA) op�mis akan menjadi pemain besar 
dalam perekonomian global karena memiliki 622 juta 
penduduk dimana setengahnya adalah generasi muda yang 
krea�f dan terhubung satu sama lain. Selamat berulang tahun 
ke-50 ASEAN!

Dr. Aknolt Kris�an Pakpahan, dosen tetap Program Studi 
Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Unpar. Saat ini menjabat 
sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni 
FISIP Unpar. Fokus peneli�an dengan tema Ekonomi Poli�k 
Internasional seper� Perusahaan Mul�nasional, kebijakan 
energi, industrialisasi, dan Usaha/Industri Kecil Menengah.

tersebut digabung, di tahun 2014 saja terdapat kurang lebih 
622 juta penduduk. Jumlah tersebut menempatkan ASEAN 
pada posisi ke�ga negara (jika ASEAN dilihat sebagai sebuah 
negara) dengan jumlah populasi terbesar di belakang China 
dan India. Jika jumlah produk domes�k bruto (PDB) 
kesepuluh negara tersebut digabung, ASEAN mencatat 
jumlah PDB sebesar USD 2,6 trilyun (data 2014) dan 
menempatkan dirinya pada posisi ke-7 dunia dan ke-3 di 
wilayah Asia. Dengan kekuatan ekonomi tersebut, �daklah 
mengherankan jika MEA dianggap sebagai salah satu 
kerjasama ekonomi regional yang mampu menyaingi Uni 
Eropa (UE).

Tantangan MEA 
Dalam konteks kerjasama ekonomi regional, MEA memang 
berbeda dengan UE yang mensyaratkan beberapa hal untuk 
dapat menjadi anggota. Sementara untuk bergabung dengan 
MEA �dak ada persyaratan khusus selayaknya UE. Tajamnya 
perbedaan profil ekonomi negara-negara anggota MEA 
menghambat tercapainya tujuan akhir yakni untuk menjadi 
aktor pen�ng dalam perekonomian global. Jika melihat pada 
profil PDB di antara kesepuluh negara anggota, terlihat 
adanya gap yang cukup besar antara Indonesia, Thailand, 
Malaysia, Singapura, Philipina, dan Vietnam dengan 
Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Laos. Hal ini 
yang menjadi hambatan implementasi integrasi ekonomi 
regional.

Ke�mpangan tadi juga diperparah dengan �ngkat daya saing 
di antara kesepuluh negara tersebut. Data yang dikeluarkan 
oleh The World Economic Forum's Global Compe��veness 
Report 2016-2017 menunjukkan hanya Singapura (peringkat 
2) yang memiliki �ngkat daya saing �nggi. Lima negara lain 
ada jauh di belakang Singapura, seper� Malaysia (peringkat 
18), Thailand (peringkat 32), Indonesia (peringkat 37), 

http://www.romis.com.sg
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m e n i n g g a l k a n  A f r i k a 
menelusuri tepi selatan Asia, ke 
Indonesia, dan terhen� di 
Australia ~40an kthn yang lalu, 
menjadi bangsa “aborigin 
Austral ia”.  Perjalanan ini 
terdukung oleh terjadinya 
masa pendinginan (“zaman 
es”) terakhir sejak 2,6 Mthn 
yang lalu, yang terdiri atas 
beberapa osilasi dingin-hangat 
sampai mulai hangat lagi 10 
kthn yang lalu. Hal ini sempat 
menyusutkan permukaan air samudera sehingga perjalanan 
darat menuju Australia dipermudah. Rombongan Homo 
Sapiens setelah itu rupanya menjumpai naiknya permukaan 
laut dan putusnya hubungan darat, sehingga lalu membelok 
ke utara dulu selewat India, lalu melalui Taiwan masuk pula ke 
Indonesia lalu menyebar ke Oseania-Pasifik. Kemampuan 
berperahu di samudera rupanya mulai dikuasai ke�ka itu. Tak 
mengherankan bahwa di Indonesia masih dijumpai 
masyarakat laut di beberapa lokasi, dan tumbuhnya sikap 
bahari yang menghargai kekuatan samudera dan alam, dan 
yang karena itu menghargai kerjasama antar manusia dalam 
menghadapinya, lepas dari keyakinan atau bangsa-suku-
golongan.

Maka tak mengherankan bahwa setelah semangat merdeka 
makin meluas di Asia dan Afrika, termasuk terpicu oleh 
Konferensia Asia-Afrika di Bandung tahun 1955 (menurut 
ucapan seorang mahasiswa sesama pascasarjana dari Nigeria 
kepada penulis ini, di Leeds, Inggris, ke�ka sedang 
menempuh program doktor fisika di sana), semangat 
bekerjasama antara negara di kawasan Asia Tenggara jadi 
terkonkretkan berupa ASEAN pada 8 Agustus tahun 1967 
tersebut. Semula ada 5 anggota, kini ada 10 anggota-negara. 
Cita-citanya adalah membangun ekonomi dan kehidupan 

MEA dan Unpar: Terutama Peran Dosen

Aloysius Rusli

ASEAN: Dahulu dan Kini
alau ditelusuri asal usul ASEAN (Associa�on of KSoutheast Asian Na�ons) yang didirikan pada 8 
Agustus tahun 1967, bergunalah jika saya dapat 

meletakkannya dalam konteks usia dan arah perkembangan 
umat manusia. Dari peneli�an mulai disimpulkan bahwa 5,5 
megatahun yang lalu (mega = M adalah awalan bagi satuan 
yang direkomendasikan Sistem Internasional bagi Satuan-
satuan, bagi “juta”) berpisahlah garis keturunan manusia 
dari garis keturunan kera. Bandingkanlah rentang waktu ini 
dengan usia Bumi (~4,5 gigatahun = 4.500 megatahun, 
Mthn), lalu usia benua-super yang dinamakan Gondwana, 
yang terbentuk di Bumi antara 600-530an Mthn yang lalu, 
yang kemudian bergabung dengan benua Laurasia menjadi 
super-benua Pangea antara 335-200 Mthn yang lalu, 
sebelum mengurai menjadi 6-7 benua seper� yang kini kita 
kenal. 

Rupanya 4 Mthn yang lalu rumput mulai menyebar 
kehadirannya di Afrika, sehingga moyang manusia mulai 
memanfaatkan kemampuan berjalan di atas dua kaki 
belakangnya agar lebih mudah melihat jauh, dan agar kedua 
“tangan”nya dapat dimanfaatkan untuk tugas lain yang lebih 
berguna. Baru 3,3 Mthn yang lalu alat yang dibuat dari batu 
mulai ada, dan 1,7 Mthn yang lalu moyang ini mulai 
meninggalkan benua Afrika, dalam beberapa gelombang-
angkatan.

Api sebagai alat penerang mulai dipakai 1,5 Mthn yang lalu, 
dan 0,7 Mthn yang lalu mulai digunakan untuk memasak 
makanan agar menjadi lebih tahan lama dan nyaman 
rasanya. Jenis Homo Sapiens (“manusia bijak”) yang ukuran 
otaknya ~3 kali lebih besar, mulai muncul di Afrika ~0,2 Mthn 
yang lalu (sehingga sebaiknya satuannya digan�kan oleh 
kilotahun, kthn, ribu tahun, agar lebih mudah dibayangkan): 
200an kthn yang lalu.

Rupanya rombongan Homo sapiens yang agak awal 

Utama

kemlu.go.id
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sosial bersama, mengembangkan budaya bersama, selain 
untuk mengatasi sengketa bersama secara damai; suatu cita-
cita yang selaras dengan suasana paguyuban-komunitas-
gemeinscha�.

MEA: Cita-Cita dan Realita
Pada tahun 2007 disepaka� suatu “cetak-biru” bagi 
pengembangan ekonomi di wilayah ASEAN, dan saat awalnya 
diajukan dari tahun 2020 ke 1 Januari tahun 2016. 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA atau ASEAN Economic 
Community – AEC 2015) ingin berupa suatu wilayah pasar 
dan produksi bersama, yang amat kompe��f secara 
ekonomi, yang perkembangan ekonominya bersifat adil, dan 
terintegrasi penuh ke dalam ekonomi global.

Realitanya adalah bahwa sejumlah perusahaan Indonesia 
yang raksasa memang telah mulai menginvestasi 
pembangunan perumahan di ASEAN di luar Indonesia, 
bersamaan dengan mulai mengalirnya tenaga kerja 
sederhana Indonesia ke wilayah ASEAN. Akan tetapi tenaga 
terdidik (sarjana, magister, doktor, teknisi, profesional lain) 
tampak masih kurang merasakan daya tarik ASEAN. Hal ini 
disertai peluang bahwa malah tenaga terdidik ASEAN mulai 
mengalir makin deras ke Indonesia.

Komunitas dan Himpunan
Kalau dilihat semangat ASEAN, dapatlah diambil analognya 
dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (European Economic 
Community) ,  yang dalam bahasa Jerman disebut 
Europäische Wirtscha�sgemeinschaft. Is�lah gemeinscha� 
atau komunitas atau paguyuban, dikontraskan oleh 
penciptanya, Ferdinand Tönnies (1855-1936) dengan is�lah 
g e s e l l s c h a �  a t a u 
himpunan, perkumpulan, 
s o c i e t y  ( m i s a l n y a 
G e s e l l s c h a �  m i t 
beschränkter Ha�ung, 
GmbH, untuk perseroan 
terbatas di  Jerman). 
“Komunitas” memuat 
suatu nuansa afek�f 
secara  personal  dan 
informal ,  sedangkan 
“himpunan” memuat 
suatu nuansa impersonal 
dan formal. 

Diinterpretasikan secara 
konstruk�f, is�lah ASEAN 
jadinya memiliki nuansa 
personal dan informal, 
sesuatu yang kiranya 
sesuai bagi masyarakat 
A S E A N ,  t e r m a s u k 
Indonesia. Kekhasan ini 
dapat difokuskan pada 
s i f a t  “ k o o p e r a � f ”, 
disandingkan dengan 
s i f a t  “ k o m p e � � f ”. 

Maksudnya, masyarakat ASEAN rupanya lebih senang 
berguyub secara informal, daripada berinteraksi secara 
terlalu formal apalagi impersonal.

Pengalaman sejak awal abad ke-20, berupa beberapa perang 
sedunia (sebenarnya medan perangnya terutama di Eropa, 
walau lalu meluas ke wilayah Pasifik) di satu pihak 
menyadarkan pimpinan-pimpinan negara,  betapa 
pen�ngnya hak asasi seorang manusia, di pihak lain juga 
betapa pen�ngya membentuk suatu Liga Bangsa-bangsa 
(yang setelah Perang Dunia ke-2 diubah namanya menjadi 
Perserikatan Bangsa-bangsa). Setelah usia PBB menjelang 75 
tahun, makin tersadari betapa pen�ngnya menghargai 
martabat seorang manusia, beserta kebutuhannya akan 
keguyuban, yang makin perlu dijadikan fokus perha�an 
dalam menyelenggarakan negara-negara di dunia ini. Kiranya 
hal ini juga patut makin disadari oleh pimpinan-pimpinan 
ASEAN, tentu juga Unpar dan FTIS.

Peran FTIS
Fakultas Teknologi Informasi dan Sains ini didirikan di Unpar 
setelah FT (Fakultas Teknik) dan bersama FTI (Fakultas 
Teknologi Industri), dengan singkatan selaras-serasi FTIS. 
Bidang keilmuannya mencakup ilmu formal (matema�ka, 
sta�s�ka, informa�ka) dan sains alam. Dengan demikian 
terlengkapilah bidang ilmu di Unpar, dari bidang sosial 
(ekonomi, hukum, sosial-poli�k), bidang teknik (sipil dan 
arsitektur), sampai ke filsafat dan ilmu tentang alam serta 
informasi. Ilmu sosial dan ilmu alam meneli� ihwal sosial dan 
alam secara empiris dan lalu secara filsafa�, sesuai dengan 
sesan� Unpar, “Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya Bhak�” 

3.bp.blogspot.com
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( b e rd a s a r ka n  Ke t u h a n a n ,  m e n u nt u t  i l m u  d e m i 
membak�kannya kepada masyarakat); sedangkan ilmu 
formal meneli� susunan-susunan abstrak yang digambarkan 
dengan tanda dan simbol, yang kemudian ternyata amat 
menopang upaya peneli�an ilmu sosial dan alam. Dengan itu, 
wajar kalau ada warga FTIS yang tertarik pada pemikiran 
mendasar tentang dunia ini, seper� ihwal saling-dukung 
antara ilmu dan iman. 

Pada tahun 2013, telah dihasilkan rumusan SINDU 
(Spiritualitas dan Nilai Dasar Unpar), sebagai konkre�sasi 
sesan� Unpar tersebut di atas. Spiritualitas merupakan suatu 
semangat yang menggerakkan �ndakan seseorang ataupun 
sekelompok orang, yang bagi Unpar terumuskan dalam 
sesan� Unpar di atas. Tiga nilai dasar yang menopang 
�ndakan konkret warga dan lembaga Unpar adalah:
1. keyakinan bahwa manusia perlu keutuhan (humanum 

religiosorum, manusia yang memiliki sifat religius),
2. keyakinan bahwa sikap penuh cinta kasih dalam bergaul, 

perlu bersuasana kebenaran (ketulusan, kejujuran, bukan 
kepura-puraan; caritas in veritate), 

3. keyakinan bahwa manusia utuh (“eka”) konsisten dengan, 
dan dapat berkembang dalam keberagaman (bukannya 
dalam keserbasamaan saja; Bhinneka Tunggal Ika).

Peran Dosen dan Penunjang
Maka konkre�sasi berdasarkan spiritualitas dan nilai dasar 
tersebut di atas, dalam kerangka menunjang keberadaan 
ASEAN dan MEA, dapat dipersiapkan melalui para mahasiswa 
Unpar, selain melalui hasil peneli�an para dosennya; dan 
sudah tentu para dosen membutuhkan dukungan konkret 
dari para penunjang, para tenaga kependidikan.

Sikap konkret itu dapat dilakukan sehari-hari dengan:
a. Minimal membiasakan diri bersenyum kepada se�ap 

pihak, terlebih pihak yang lebih lemah. Mengapa 
demikian? Karena se�ap manusia, kalau direnungkan 
dengan teli�, akan disadari memiliki nilai, harkat, martabat 
yang amat �nggi, sehingga dengan kekhasan manusia 
yaitu senyum, martabat itu mulai dapat makin dihargai. 
Mengapa terutama kepada pihak yang lebih lemah? 

Karena merekalah yang seringkal i  memerlukan 
penghargaan dan pengangkatan martabatnya; bukannya 
mereka-mereka yang sudah pandai, berkuasa, dan 
berperan besar. Pihak yang lebih lemah ini mencakup para 
mahasiswa, terlebih yang kurang cakap/can�k, yang masih 
kurang termo�vasi untuk belajar, dsb. Keliaran sebagian 
pemuda di sekitar kita, kiranya berakar dari kurangnya 
mereka memperoleh senyum dan penghargaan atas 
martabatnya sebagai manusia.

b. Bersenyum itu bukannya berar� sikap kita perlu terlalu-
lunak – terus-mengalah – kurang-tegas. Kebenaran dalam 
cinta kasih (nilai dasar kedua, di atas) menunjukkan 
arahnya: Kita perlu tetap tegas, tetapi ketegasan itu tetap 
diwarnai, dijiwai oleh suasana cinta kasih. Maka putusan-
putusan tegas yang kita ambil,  perlu diarahkan 
memper�nggi martabat kemanusiaan pihak-pihak yang 
terkena ketegasan kita.

c. Selain mengusahakan kebaikan dalam karya dan hidup 
sehari-hari, di kampus maupun di rumah dan di ruang 
publik, juga perlu diteladankan sebagai warga FTIS dan 
warga Unpar, suatu sikap yang konsisten dengan 
religiositas, percaya pada hadirnya Tuhan-Pencipta dalam 
hidup umum dan hidup pribadi, suatu sikap metafisis, sikap 
“selewat-fisika”, dalam ranah yang mencakup hal-hal yang 
�dak terukur-empiris, seper� iman, kepercayaan, 
ketuhanan, perikemanusiaan, sikap dan �ndakan kita perlu 
menunjukkan kemartabatan diri kita sebagai manusia 
utuh. Ar�nya, kita bukannya bersikap sebagai pengikut 
aliran tertentu, seper� misalnya sain�sme (ideologi yang 
berdasarkan gagasan-idea bahwa hanya hal terukur saja 
yang patut menjadi landasan kebenaran di dunia ini; jadi 
konsep Allah dianggapnya �dak terbuk� keberadaannya), 
juga bukan deisme (ideologi yang percaya pada adanya 
Allah, tetapi �dak percaya pada keterlibatanNya melalui 
tanda-tanda seper� mujizat dan ungkapan dalam suatu 
kitab suci, cukuplah dipikirkan sendiri secara logis). Dengan 
perkataan lain: Kita perlu menghargai sang manusia, yang 
kompleks, yang tak simplis�k-dapat-diseragamkan.

Dengan pedoman Sindu seper� di atas, kiranya kita akan 
dapat menyumbangkan lulusan FTIS dan Unpar yang dapat 
berpar�sipasi dalam mencari kerja di wilayah ASEAN, dengan 
semangat dan sikap koopera�f (selain kompe��f), dan sikap 
menghargai budaya religius yang memang menjadi ciri khas di 
kawasan ASEAN ini, di samping membawakan sikap 
menghargai martabat sang manusia.

Aloysius Rusli, dosen program studi Fisika Fakultas Teknologi 
Informa�ka dan Sains. Menekuni bidang keilmuan fisika 
polimer dan fisika material. Tergabung dalam Himpunan 
Fisika Indonesia (HFI), Ins�tute of Physics (U.K.), Society of 
Rheology (USA), Bri�sh Society of Rheology, dan American 
Mathema�cal Society.
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Galeri

Unpar mengakomodasi ujian ACCA (the Association of 
Chartered Certified Accountants) berbasis komputer yang 
merupakan bagian dari program peningkatan kapasitas staf 
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung yang didanai Kedutaan 
Besar Inggris melalui program Prosperity Fund.

Dua tim Unpar dari Program Studi Fisika, Matematika, dan 
Teknik Informatika mengikuti ajang Mathematical Contest in 
Modelling 2017, yang diikuti 8.834 tim dari berbagai negara. 
Tim yang terdiri dari M. Arifin Dobson (Fisika), Dini Widiana 
(Fisika), dan Arvin Cansius (Matematika), meraih predikat 
Honorable Mention, sedangkan tim Meutia Wulansatiti 
(Fisika), Delvydi Melvernaldo (Fisika), dan Devi Handevi 
(Teknik Informatika) meraih predikat Successful Participant.

Divisi Pengabdian Masyarakat Himpunan Program Studi 
Teknik Industri menyelenggarakan Bakti Sosial Teknik 
Industri (BAKTI) di Panti Asuhan Bhakti Luhur Alma, 
Bandung, sebuah panti sosial yang memfasilitasi penyandang 
difabel down syndrome. BAKTI dilakukan dengan konsep 
kunjungan ke panti dan wisata ke Kebun Binatang Bandung. 
Selain itu, sebagai bentuk pengaplikasian ilmu Teknik Industri, 
BAKTI 2017 merancang dan membuat sebuah kursi roda 
ergonomis yang sesuai dengan kebutuan khusus seorang 
penyandang cerebral palsy di panti tersebut.

Pada tanggal 23-24 Mei 2017, Program Studi Teknik Industri 
mengadakan pelatihan Pengolahan Data Menggunakan 
Microsoft Excel bagi pegawai di beberapa kecamatan dan 
kelurahan di kota Bandung, seperti Kecamatan Bandung Kulon, 
Kelurahan Caringin, Kelurahan Warung Muncang, Kelurahan 
Cijerah, Kelurahan Gempol Sari, Kelurahan Cibuntu, 
Kelurahan Hegarmanah, Kelurahan Ciumbuleuit, Kelurahan 
Ledeng, dan Kecamatan Cidadap. Adapun, materi yang 
diberikan mulai dari penggunaan operasi hitung, fungsi hitung 
dan lookup, sampai dengan penyajian data dalam grafik.

Bertempat di Aula Fakultas Hukum, diselenggarakan seminar 
dengan judul ASEAN dan MEA: Perkembangan Organisasi dan 
Rezim Hukumnya”. Acara dilangsungkan pada tangga 27 April 
2017 dengan narasumber I Wayan Parthiana, S.H., M.H. (dosen 
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan), Prof. Huala 
Adolf, S.H., LL.M., Ph.D. (Guru Besar Hukum Internasional 
Universitas Padjadjaran, dan Dr. iur. Damos Agusman, S.H., 
M.A (Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian 
Internasional Kementerian Luar Negeri RI).



Kemahasiswaan

RESOLUSI, sebuah alterna�f gerakan 
penyampaian aspirasi mahasiswa. 
Program ini menorehkan sejarah baru 
bagi kemahasiswaan UNPAR, bahkan 
kemahasiswaan Indonesia, karena 
berhasil menghimpun kerja sama 10 
BEM (LKM UNPAR, BEM UI, BEM FH UI, 
BEM UPH, BEM REMA UPI, BEM KEMA 
UNPAD, BEM FH UNPAD, BEM FISIP 
UNPAD, BEM UNS, BEM KEMAFAR 
UNHAS) untuk berkontribusi dalam 
penyusunan, penerbitan dan perilisan 
sebuah buku secara profesional yang 
didistribusikan ke toko-toko buku di 
seluruh Indonesia melalui Penerbit 
Alfabeta. Buku berjudul RESOLUSI: 
Adakah Indonesia Baik-baik Saja? yang 
berisi kumpulan opini mahasiswa 
mengenai isu ekonomi, sosial dan 
poli�k. 

Masalah-masalah yang dijabarkan 
analisis serta rekomendasinya dalam 
buku dipandang sebagai hal yang masih 
menjadi tugas besar bagi pemerintah 
maupun masyarakat Indonesia sampai 
saat ini. Isu ekonomi yang diangkat 
lebih banyak menyangkut upaya-upaya 
dalam membangun daya saing melalui 
investasi, pembangunan infrastruktur 

konek�vitas dan 
ekonomi digital. 
Isu sosial yang 
diangkat melipu� 
bidang 
pendidikan, 
persoalan 
reklamasi, dan 
sistem peradilan 
yang masih 
lemah 

penegakan hukumnya. Sedangkan pada 
isu poli�k, dibahas pula mengenai 
pencampuradukan urusan agama dan 
poli�k yang belakangan menjadi isu 
hangat terutama saat masa-masa 
pemilihan umum. Meskipun 
sebenarnya, upaya menguasai negara 
dengan mengatasnamakan agama atau 
kelompok tertentu sudah ada sejak 
tahun 1940-an melalui kemunculan 
DI/TII atau dikenal dengan NII (Negara 
Islam Indonesia).

Setelah melalui kurang lebih sembilan 
bulan dari mulai pengonsepan, 
penyusunan kajian, penyun�ngan 
naskah, hingga proses penerbitan, 
akhirnya pada 22 April 2017 program 
sampai pada tahap peluncuran buku 
yang dilangsungkan di Opera�on Room 
Gedung Rektorat Universitas Katolik 
Parahyangan, Bandung. Peluncuran 
buku dihadiri oleh badan-badan 
ekseku�f mahasiswa yang berperan 
sebagai kontributor untuk 
melaksanakan konferensi pers dan 
peresmian buku. Acara ini juga dihadiri 
oleh Ketua Ikatan Penerbit Indonesia 
bagian Jawa Barat yang mengisi sesi 
talkshow untuk menyampaikan 
pandangannya mengenai buku.

Direktorat Jenderal Kajian dan Aksi 
Strategis Kementerian Luar Negeri 
Lembaga Kepresidenan Mahasiswa 
Universitas Katolik Parahyangan

Pada hari Sabtu, 22 April 2017 
dilangsungkan Peluncuran Buku 
RESOLUSI: Adakah Indonesia 

Baik-baik Saja? karya 10 BEM dari 
berbagai universitas ternama di 
Indonesia diantaranya LKM UNPAR, 
BEM UI, BEM FH UI, BEM UPH, BEM 
REMA UPI, BEM KEMA UNPAD, BEM FH 
UNPAD, BEM FISIP UNPAD, BEM UNS, 
BEM KEMAFAR UNHAS di Gedung 
Rektorat Universitas Katolik 
Parahyangan Bandung.

Menapak �las sejarah Indonesia, 
pemuda memiliki peran kentara dalam 
memperjuangkan kemerdekaan 
bangsa. Gerakan Boedi Oetomo, 
Sumpah Pemuda, Rengasdengklok, 
hingga Reformasi, semua mengajarkan 
kita bagaimana pemuda selayaknya 
menempatkan diri. Saat ini, pemaknaan 
peran pemuda untuk memajukan 
Indonesia �dak relevan lagi jika masih 
melibatkan agresi. Di era informasi, 
pengetahuan lebih dihargai. Oleh 
karena itu, Direktorat Jenderal Kajian 
dan Aksi Strategis Kementerian Luar 
Negeri Lembaga Kepresidenan 
Mahasiswa Universitas Katolik 
Parahyangan berupaya menunjukkan 
kepada masyarakat bahwa mahasiswa 
sampai saat ini masih memiliki andil 
dalam menjalankan perannya, yakni 
untuk proak�f menilai dan mengawal 
kebijakan pemerintah dan isu-isu yang 
menyertainya melalui serangkaian 
gerakan yang menonjolkan 
intelektualitas.

Salah satu program unggulan untuk 
mendukung tujuan di atas adalah 
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e are now facing a workplace that could have Wpeople ranging from 18 to 80 in the workplace. 
This has huge implica�ons for organiza�ons in 

terms of managing the needs and expecta�ons of the 
Silent/Tradi�onalist Genera�on (born around World War II 
and before), the Baby Boomer Genera�on (born a�er World 
War II – mid 1960s), Genera�on X (born in mid 1960s – 1970s), 
Genera�on Y (born in 1980s – mid 1990s), Genera�on Z (born 
in mid 1990s –2000s).

The Mind Tools editorial team makes a nice table (see the 
table next page). It shows the different age groups that are in 
the labor force today. It describes their traits and 
characteris�cs, and how they are frequently stereotyped. 
Genera�onal diversity has great poten�al. People from 
different genera�ons can grow and learn from one another as 
they are exposed to one another's ideas and experiences. The 
new perspec�ves they gain can spark new ideas and prompt 
new ways of working. However, the poten�al for conflict and 
misunderstanding is very real. Intergenera�onal conflict 
within the workplace is a growing issue. Different genera�ons 
can struggle to understand one another's values and working 
styles. Working together and sharing power can be 
problema�c. And as more people delay their re�rement, 
younger genera�ons can feel that their opportuni�es for 
career advancement are being restricted.

What are their aspirations?

Generation Z in the Workplace

How to prepare Gen Z-ers

Deep Patel (Forbes, 29/3/2017) wrote an interes�ng opinion, 
“…, contrary to popular opinion, this genera�on doesn't want 
to just live on their screens. Gen Z-ers are actually more 
concerned with privacy than their millennial counterparts, 
and they don't broadcast every facet of their lives. Instead, 
they selec�vely curate what they share and who they share it 
with. While it's true that Gen Z-ers have plenty of digital and 
social insights to offer their future employers, they're also a 
socially conscious genera�on that cares about face-to-face 
interac�ons and crea�ng communi�es.”

She gave 10 simple ways to prepare the Gen Z-ers for the 
working world:

1) Share and care. Contrary to popular belief, young people 
actually enjoy learning. It just might not appear that way 
when they're staring at their mobile phones. A great way to 
engage and connect with the younger genera�on is to show 
them that you not only care about their future at your 
company, but that you also care about their growth as a 
human being.

2) Let them own their work. It's one thing to hire young 
people and get them to follow orders. It's another thing 
en�rely to teach them how to think and problem-solve on 
their own. But if you do, they can end up being more 
successful (and helpful) within your company in the long 

Genera�on Z (also known as Post-Millennials) is the demographic cohort a�er the Genera�on Y (Millennials). 
Demographers and researchers typically use star�ng birth years that range from the mid-1990s to 2000s, writes 
Wikipedia. A significant aspect of this genera�on is the widespread usage of the Internet from a young age; 
members of Genera�on Z are typically thought of as being comfortable with technology, and interac�ng on social 
media websites for a significant por�on of their socializing. Some commentators have suggested that growing up 
through the Great Recession has given the cohort a feeling of unse�lement and insecurity. 

https://latintrends.com/



term.

3) Offer feedback. If you aren't 
providing regular feedback, you're 
fail ing your new employees. 
Although Gen z-ers don't want to 
be micromanaged, they do crave 
open conversa�ons. By se�ng up 
regular check-ins, you'll help them 
feel more assured in their roles, 
and convey to them that you care 
about their personal development.

4) Eliminate distrac�ons. This 
genera�on knows how to expertly 
toggle between screens and social 
media applica�ons. In fact, some 
studies have shown their a�en�on 
spans to be as low as 8 seconds. 
However, this is not a habit you 
want to applaud. Instead, make an 
effort to teach the value of single-
tasking over mul�tasking.

5) Give them their own voice. Gen 
z-ers have a lot to offer the older 
w o r k f o r c e .  T h i s  y o u n g 
demographic brings an innate 
understanding of the mindsets and 
social behaviors of the youth. By 
encouraging gen z-ers to share 
their insights and ideas, your 
organiza�on can stay fresh and 
relevant.

6) Create a community.  Like 
millennials, Genera�on Z-ers are a 
socially conscious group driven to 
ignite posi�ve change. This demographic wants to see that 
their employer isn't just talking the talk, but is also walking the 
walk—primarily by implemen�ng sustainable prac�ces and 
focusing on building communi�es and real rela�onships.

7) Ini�ate face to face mee�ngs. Contrary to popular belief, 
it's really not all about screens and social media. Gen Z-ers 
want to be social at the office. While virtual mee�ngs and 
check-in calls may work be�er for older employees with 
families, younger employees seek ongoing face-to-face 
contact.

8) Give them room to grow. Gen Z-ers are entrepreneurial by 
nature. They're eager to ideate and work on independent 
projects. Encouraging them to think beyond the confines of 
their job descrip�ons will help them stay engaged over the 
long term, and will greatly increase their sense of loyalty

9) Meaningful benefits. Gen Z-ers are seeking healthcare and 
long-term prac�cal benefits. Companies need to realize that 
just because younger genera�ons are able to pinpoint their 
priori�es, that doesn't mean they have successfully navigated 
the issues. Loyalty is built through meaningful connec�ons 

and educa�on. The more you are willing to take the �me to 
teach, the less likely it is that your young hires will job-hop.

10) Discuss the meaning of the work. They want to know that 
what they're doing ma�ers, and how. Ini�a�ng ongoing 
discussions about the larger implica�ons of a project will keep 
them mo�vated and focused over the long term.

For Genera�on Z, safety means they are looking for stability 
and that opportuni�es to advance within a company are 
based on performance, said Chris�ne Comaford (Forbes 
22/4/2017). They want to know what the rules are, and that 
they are fair. They're okay with taking risks to stretch and 
grow. Is it safe to take risks at your company? They need an 
environment where they can be independent, compe��ve 
and even territorial, she highlighted. “Gen Z-ers are very 
entrepreneurial and want to 'own' their projects and areas in 
the organiza�on—here's where the ma�ering comes in. They 
see their peers experiencing ma�ering every day in their 
social media feeds, so recogni�on needs to happen on a 
regular basis,” she underlined.

Does your company fit Gen Z-ers? *** (PX)

Mind Tools

MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 3 | 21



22 | MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 3

anpa kita disadari, sejak is�lah Internet of Things (IoT) Tdigulirkan Kevin Ashton di tahun 2002, perkembangan 
teknologi internet mulai merasuki proses-proses 

produksi pada industri di negara-negara industri maju, 
terutama di Amerika Serikat dan Eropa. Is�lah IoT ini awalnya 
hanya mengacu pada sebuah cara baku bagi komputer untuk 
dapat memahami dunia nyata di sekitarnya secara mandiri. 
Pada awalnya, konsep IoT hanya ditujukan untuk penggunaan 
komputer di berbagai sistem/ kebutuhan manusia. In�nya 
adalah "penggunaan komputer di mana-mana dan untuk apa 
saja" (ubiquitous compu�ng). Pada tahun 2009 dibentuklah 
Komisi Negara-negara Eropa yang khusus dibentuk untuk 
merumuskan kembali definisi IoT ini, yang lebih lanjut 
didefinisikan sebagai sebuah tahap evolusi berikutnya dari 
Internet, dengan hal yang paling mendasar adalah perubahan 
"dari hanya sekedar jaringan dari serangkaian komputer yang 
saling terhubung menjadi jaringan dari serangkaian objek/ 
benda yang saling terhubung".[1]

Era Industry 4.0 dimungkinkan oleh empat kelompok 
teknologi yang juga sedang berkembang saat ini. Kelompok 
pertama terdiri dari data, daya komputasi, dan konek�vitas; 
kelompok kedua adalah kelompok teknologi analisis data dan 
intelijen; kelompok ke�ga adalah interaksi manusia-mesin 
(mis: teknologi antarmuka dan augmented reality); serta yang 
keempat adalah konversi digital ke fisik. Sistem robo�ka yang 
canggih serta teknologi pencetakan 3 dimensi (addi�ve 
manufacturing) adalah contoh teknologi yang ada pada 
kelompok keempat ini. Jika keempat teknologi enabler ini 
disatukan, maka terbentuklah sebuah tahapan baru dalam 
teknologi proses manufaktur. 

Ciri khas yang akan muncul dalam era baru ini adalah 
munculnya "pabrik-pabrik cerdas" (smart factories), yang 
memungkinkan sebuah pabrik tetap dapat memenuhi 
permintaan khusus dari seorang pelanggan dengan tetap 
menjaga �ngkat keuntungannya. Dalam Industry 4.0, proses 
bisnis dan rekayasa bergerak sangat dinamis sehingga 
memungkinkan terjadinya perubahan proses, bahkan hingga 
saat-saat akhir sebuah proses produksi. Sistem ini juga 
memiliki kemampuan untuk merespon terjadinya gangguan 
dan kegagalan secara fleksibel, misalnya gangguan akibat 
terlambatnya pasokan dari supplier. Proses manufaktur 
menjadi lebih transparan dari awal hingga akhir, sehingga 
dapat memfasilitasi proses pengambilan keputusan secara 
op�mal. Industry 4.0 juga akan menghasilkan cara-cara baru 
untuk menciptakan nilai dan model bisnis baru. Secara 
khusus, hal ini akan menciptakan banyak usaha start-up dan 
usaha kecil dengan kesempatan untuk mengembangkan dan 
menyediakan layanan di sisi hilir produksi. [2]

Merujuk pada tulisan Kenichi Ohmae [3] dalam bukunya “The 
B o r d e r l e s s  Wo r l d ”,  k e m a j u a n  t e k n o l o g i  a k a n 

“menghilangkan” batasan-
b a t a s a n  fo r m a l  n e ga ra . 
Kemajuan teknologi di suatu 
belahan dunia, secara cepat 
akan terasa juga di belahan 
d u n i a  ya n g  l a i n ,  n a m u n 
dengan intensitas dan dampak 
yang berbeda.  J ika pada 
t u l i s a n  t e r s e b u t 
membicarakan tentang sistem 
ekonomi yang akan saling 
terkoneksi (interlinked), maka 
pada era Industry 4.0, semua 
hal yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan 
pemenuhannya juga akan terkoneksi.

Tahapan Revolusi Industri
Revolusi industri pertama dimulai di Inggris pada tahun 1784, 
ke�ka Edmund Cartwright menciptakan mesin tenun mekanik 
bertenaga uap. Walaupun mesin uap diciptakan oleh James 
Wa� �ga tahun sebelumnya, namun aplikasi mesin uap untuk 
menggerakkan mesin tenun inilah yang dianggap memulai 
tahapan industri baru. Banyak sekali perubahan yang terjadi 
akibat penemuan ini, termasuk perubahan metode produksi 
dari manual (menggunakan tangan) menjadi proses produksi 
termekanisasi (menggunakan mesin), tumbuhnya industri 
kimia dan proses produksi besi, meningkatnya efisiensi 
tenaga air, meningkatnya penggunaan tenaga uap, 
pengembangan peralatan mesin dan munculnya sistem 
pabrik. Pada saat itu, industri teks�l adalah industri yang 
paling dominan dari Revolusi Industri dalam hal pekerjaan, 
nilai output produksi dan modal yang diinvestasikan. Industri 
teks�l jugalah yang pertama menggunakan metode produksi 
modern, melalui peran Cartwright.

Revolusi Industri menandai ��k balik pen�ng dalam sejarah; 
hampir se�ap aspek kehidupan sehari-hari terpengaruh oleh 
revolusi ini. Pendapatan rata-rata dan jumlah penduduk mulai 
menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan, sesuatu hal 
yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dampak utama dari 
Revolusi Industri adalah bahwa standar hidup untuk 
masyarakat umum mulai meningkat secara konsisten untuk 
pertama kalinya dalam sejarah. Kira-kira pada saat yang sama 
dengan terjadinya Revolusi Industri ini, Inggris juga 
mengalami revolusi di bidang pertanian. Hal ini sangat 
membantu rakyat Inggris dalam meningkatkan standar 
hidupnya dan juga memberikan surplus tenaga kerja untuk 
industri.

Industri teks�l dengan menggunakan mesin-mesin mekanik 
mulai menyebar ke benua Eropa pada awal abad ke-19, 
dengan pusat-pusat pen�ng teks�l, besi dan batu bara berada 
di Belgia dan Perancis. Sejak itulah industrialisasi tersebar di 
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hampir seluruh dunia.

Revolusi Industri Kedua, atau yang dikenal juga sebagai 
Revolusi Teknologi, adalah fase industrialisasi yang pesat di 
seper�ga akhir abad ke-19. Ciri khas tahap revolusi industri 
kedua ini adalah dimulainya penggunaan mesin-mesin 
elektrik pada proses produksi massal berdasarkan sistem 
pembagian tenaga kerja. Revolusi Industri Kedua terjadi di 
Amerika Serikat dengan ditandai oleh penggunaan energi 
listrik sebagai energi utama motor penggerak mesin-mesin di 
industri. Periode ini juga merupakan periode di mana metode 
organisasi modern untuk operasi bisnis skala besar di wilayah 
yang luas mulai digunakan.

Revolusi Industri Ke�ga adalah era di mana komponen 
elektronika dan teknologi informa�ka digunakan secara masif 
di industri, terutama untuk otomasi proses produksi. Era ini 
dimulai dengan digunakannya PLC (Programmable Logic 
Controller) di industri pada tahun 1970-an. PLC sendiri 
merupakan sebuah perangkat pengendali universal (alat 
ataupun proses produksi) yang dirancang khusus untuk 
digunakan di lingkungan pabrik. Pada perkembangannya 
hingga sekarang, PLC biasa dipasangkan secara langsung ke 
mesin-mesin pabrik ataupun dipasangkan ke dalam mesin 
perkakas lainnya seper� sistem CNC (Computer Numerical 
Control) ataupun robot. Dengan menggunakan PLC, banyak 
alat produksi yang tadinya harus dioperasikan oleh operator 
menjadi otomasi. 

Walaupun masih terjadi pertentangan di dunia akademis 
tentang kapan sebenarnya Revolusi Industri Keempat 
dimulai, namun berdasar telaah pustaka yang dilakukan, era 
Revolusi Industri Keempat dapat dipas�kan dimulai sejak 
is�lah "Internet of Things (IoT)" dikenalkan oleh Kevin Ashton 
pada tahun 2002 [4,5]. Ashton adalah seorang ilmuwan di MIT 
(Massachuse�s Ins�tute of Technology) yang pada saat itu 
sedang mengembangkan infrastruktur RFID (Radio-frequency 
Iden�fica�on). RFID sendiri, adalah sebuah sistem iden�fikasi 
benda dengan memanfaatkan gelombang elektromagne�k 
(frekuensi radio). Oleh karena itu, pada awal perkembangan 
IoT, target yang ingin dicapai sebenarnya rela�f sederhana, 
yaitu bahwa 'semua benda memiliki iden�tas diri' (yang 
ditunjukkan oleh RFID tag di benda tersebut). RFID dapat 
dianalogikan sebagai sebuah KTP (Kartu Tanda Penduduk) 
bagi sebuah benda.

Dengan dimilikinya 'iden�tas' bagi se�ap produk dan material 
di sebuah proses industri, maka keberadaan produk dan 

material tersebut menjadi mudah terlacak statusnya. Tentu 
hal ini akan mempermudah proses manufaktur dalam sebuah 
industri yang memiliki banyak sekali proses, komponen serta 
target produksi, seper� yang terdapat pada industri otomo�f, 
farmasi ataupun peternakan. Pada industri otomo�f, sistem 
RFID digunakan dengan menempelkan tag RFID pada semua 
komponen/ bahan baku pembuatan mobil, sehingga 
komponen tersebut dapat terus terpantau sepanjang lini 
produksi. Mulai dari proses pengambilannya di gudang 
inventory, proses perakitan selama di lini produksi, hingga 
keluar dari lini produksi dengan keadaan sudah terakit/ 
terintegrasi dalam bentuk produk jadi (mobil).

Jika teknologi RFID ini digabungkan dengan teknologi internet 
dan big data, maka semesta pembicaraan kita �dak lagi 
terbatas pada proses di dalam sebuah pabrik. Semesta 
pembicaraan kita sudah meluas hingga batas-batas teknologi 
telekomunikasi & internet memungkinkan.

Revolusi Industri keempat adalah era di mana teknologi 
internet, teknologi informa�ka serta teknologi otomasi 
produksi digunakan secara terintegrasi membentuk sebuah 
sistem yang disebut Cyber-Physical Systems (CPS). Sebuah 
sistem di mana sebuah en�tas ataupun mekanisme fisik 
diawasi dan dikendalikan oleh algoritma berbasis komputer, 
terintegrasi dengan internet dan penggunanya. Dalam CPS, 
komponen fisik dan komponen so�ware terkait sangat erat, 
masing-masing beroperasi pada dimensi ruang dan waktu 
yang berbeda, melakukan beberapa pekerjaan yang secara 
sifat berbeda, secara simultan, namun tetap berinteraksi satu 
sama lainnya dalam berbagai cara yang berubah-ubah sesuai 
dengan konteks prosesnya [6]. Saat ini, konsep CPS ini telah 
diaplikasikan ke dalam berbagai macam sistem, termasuk di 
sini adalah teknologi smart grid pada sistem distribusi listrik, 
sistem mobil otonom (sistem kendaraan tanpa pengemudi 
yang mampu berjalan dari asal ke tujuannya dengan aman), 
pemantauan medis, sistem kendali proses, sistem robo�ka 
dan sistem avionik (auto pilot system). 

Sebagai in� dari Revolusi Industri Keempat, CPS bukanlah 
sebuah aplikasi ilmu baru yang berdiri sendiri, tetapi lebih 
merupakan aplikasi kolaborasi berbagai disiplin ilmu. 
Diperlukan sebuah pendekatan lintas-ilmu untuk mampu 
memahami konsep CPS ini, terutama dari ilmu cyberne�cs 
dan teknik kendali, mekatronika serta ilmu desain dan proses.

Industry 4.0
Selanjutnya, apakah perbedaan Industry 4.0 dengan Revolusi 
Industri keempat? Atau apakah kedua is�lah ini sebenarnya 
sama? McKinsey mendefinisikan Industry 4.0 sebagai proses 
digitalisasi sektor manufaktur, dengan berbagai macam 
sensor tertanam di hampir semua komponen produk dan 
peralatan manufaktur yang terlibat, sistem siber-fisik (CPS) di 
mana-mana, dengan kemampuan analisis dari semua data 
yang berhubungan dengan proses yang ada [7].

Is�lah Industry 4.0 lebih dikhususkan pada kejadian di sektor 
manufaktur saja. Industry 4.0 berfokus pada penciptaan 
sebuah produk, prosedur dan proses manufaktur yang 
cerdas. Pabrik cerdas (smart factory) merupakan fitur kunci Gambar 1.

RFID tag & perbandingan dimensinya dengan butir beras.



dari Industry 4.0. Sebuah pabrik cerdas diar�kan sebagai 
sebuah pabrik yang mampu mengelola kompleksitas sebuah 
proses produksi, kurang rentan terhadap gangguan dan 
mampu memproduksi barang dengan lebih efisien. Di sebuah 
pabrik cerdas, manusia, mesin dan sumber daya lainnya dapat 
saling berkomunikasi satu sama lain secara alami seper� yang 
terjadi pada sebuah lingkungan sosial. Sebuah produk cerdas 
memiliki pengetahuan yang rinci tentang bagaimana mereka 
diproduksi dan bagaimana mereka akan digunakan. Mereka 
(produk cerdas ini) secara ak�f mendukung proses 
manufaktur. Mereka mampu menjawab pertanyaan seper� 
"kapan saya dibuat?", "Parameter apa yang harus digunakan 
untuk memproses saya?", "Kemana saya harus dikirim?", dan 
lain sebagainya.

Produk-produk ini dilengkapi dengan antarmuka (interface) 
untuk berhubungan dengan sistem mobilitas yang cerdas 
(smart mobility), sistem logis�k cerdas (smart logis�c) dan 
sistem smart grid. Hal-hal seper� inilah yang akan membuat 
sebuah pabrik cerdas menjadi komponen kunci dari 
infrastruktur cerdas di masa depan. Pabrik cerdas, proses 
cerdas dan produk cerdas inilah manifestasi dari konsep 
cyber-physics system yang telah dijelaskan sebelumnya. 
Industry 4.0 �dak bisa dilihat sebagai sebuah sistem yang 
terisolasi, berdiri sendiri. Namun harus dilihat sebagai salah 
satu komponen dari sejumlah komponen/bagian dari sebuah 
aplikasi. Oleh karena itu, Industry 4.0 harus dilaksanakan 
secara interdisipliner dan bekerjasama dengan komponen 
utama lainnya [7]. Tentu, hal ini akan mengakibatkan 
transformasi dari rantai nilai (value chain) konvensional yang 
ada saat ini, memunculkan model bisnis baru serta juga 
dampak sosial dan poli�k baru.

Industry 4.0 merupakan perpaduan/integrasi dari beberapa 
teknologi yang sedang sangat berkembang saat ini. Terdapat 9 
teknologi utama yang menjadi pilar penopang struktur sistem 

I n d u s t r y  4 . 0 ,  y a k n i 
te k n o l o g i  I nte r n et  o f 
T h i n g s ,  t e k n o l o g i 
cybersecurity, teknologi 
cloud, teknologi addi�ve 
manufacturing, teknologi 
a u g m e n t e d  r e a l i t y , 
te k n o l o g i  b i g  d a ta  & 
a n a l y � c ,  t e k n o l o g i 
a u t o n o m o u s  r o b o t s , 
teknologi simulasi, dan 
teknologi integrasi sistem. 
Proses bisnis yang akan 
meng gunakan konsep 
Industry 4.0 sudah dapat 
dipas�kan akan bergerak 
menggunakan beberapa 
teknologi di atas secara 
b e rs a m a a n  d a n  � d a k 
tunggal.

Apa langkah selanjutnya?
Walaupun konsep Industry 4.0 masih sangat awal, namun 
konsep ini �daklah terlahir prematur. Laju perkembangan 
teknologi yang mendorongnya, membuat para penggagasnya 
�dak bisa bersantai-santai. Di beberapa negara Eropa, banyak 
kebi jakan nasional  yang belum ditentukan untuk 
implementasi Industry 4.0 ini. Namun, beberapa kebijakan 
dasar dapat diambil sebagai langkah awal menyiapkan diri 
terhadap kedatangan Industry 4.0 ini. Berdasar telaah pada 
beberapa kebijakan dasar dari pemerintah AS dan Uni Eropa, 
dapat disarikan beberapa hal sebagai berikut: [9,10]
1. Berikan ruang dan investasi bagi konsep Industry 4.0 untuk 

berkembang. Pemerintah harus percaya bahwa 
perkembangan teknologi ini akan memberikan dampak 
yang besar dan posi�f kepada pertumbuhan produk�vitas 
nasional.
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Gambar 2. Teknologi yang mempengaruhi perubahan 
pada era Industry 4.0 [7]

Gambar 3. Sembilan pilar teknologi Industry 4.0 [8]



2. Berikan pendidikan dan la�han bagi para pekerja dan calon 
pekerja, pekerjaan masa depan. Semua pekerja (dan juga 
calon pekerja) perlu diberikan pela�han yang sesuai 
sehingga mereka mampu menyelaraskan diri dengan 
kemajuan teknologi. Sikap untuk terus mau belajar harus 
ditanamkan dari dini sehingga mereka �dak merasa 
'stagnant' pada pekerjaan/ keahliannya. Dalam kaitannya 
dengan Unpar sebagai lembaga pendidikan �nggi, peran 
inilah yang harus dapat dimanfaatkan semaksimal 
mungkin oleh Unpar.

3. Pada masa transisi perubahan teknologi, pemerintah harus 
menyiapkan bantuan bagi pekerja yang terkena imbas 
perkembangan teknologi ini. Para pembuat kebijakan 
harus memas�kan bahwa para pekerja dan pencari kerja, 
keduanya mampu mengejar kesempatan kerja yang 
terbaik dan posisi terbaik bagi mereka sesuai dengan 
kemampuannya. Juga harus dipas�kan bahwa mereka 
menerima upah penyesuaian kerja yang sesuai untuk 
pekerjaan mereka dalam bentuk kenaikan upah. Termasuk 
pada langkah- langkah in i  adalah usaha untuk 
memodernisasi sistem sosial tenaga kerja dan jaminan 
sosial lainnya.

4. Meningkatkan kesadaran tentang tantangan dan peluang 
pada sektor-sektor yang terlibat dalam konsep Industry 
4.0 dan industri internet. Membantu mengiden�fikasi dan 
mengembangkan pasar utama untuk produk dan jasa yang 
terkait dengan Industry 4.0.

Tentu langkah-langkah kebijakan di atas �dak bisa dicontoh, 
'copy and paste' begitu saja. Perlu ada penyesuaian terhadap 
kondisi demografis, sosial dan ekonomi Indonesia. Namun 
paling �dak, sudah ada ��k awal untuk mulai melakukan 
kajian untuk merumuskan sebuah kebijakan.

Jika ditelaah lagi �ngkat kemajuan industri dan literasi digital 
di Indonesia, bangsa Indonesia seharusnya sudah siap untuk 
memasuki era Industry 4.0. Namun kemajuan dan literasi 
digital ini masih satu aspek saja, masih ada beberapa aspek 
l a g i  y a n g  p e r l u  d i k a j i  k e s i a p a n n y a  d a l a m 
mengimplementasikan konsep Industry 4.0, terutama pada 
aspek sosial, budaya, poli�k dan ekonomi.

Educa�on 4.0
Sejalan dengan konsep Industry 4.0 ini, di dunia pendidikan 
juga muncul is�lah Educa�on 4.0. Konek�vitas global (dengan 
teknologi internet), tersedianya mesin-mesin cerdas dan 
media baru, hanyalah beberapa penggerak untuk 
membentuk kembali cara pandang kita tentang definisi 
pekerjaan: apa itu pekerjaan, bagaimana kita belajar dan 
bagaimana kita mengembangkan keterampilan untuk bekerja 
di masa depan. Di masa mendatang, manusia akan terbiasa 
untuk memiliki lebih dari satu karier. Bukan karena harus 
mencukupi kehidupannya, namun lebih untuk mengekplorasi 
kemampuan dirinya. Hal ini dapat dipenuhi ke�ka sistem 
pembelajaran juga mampu menyediakan sistem belajar yang 
efek�f, efisien dan tentu saja menarik. Keterampilan kerja 
juga dapat dila�h menggunakan teknologi augmented reality, 
selain bahwa akan ada banyak sekali real-�me virtual 
laboratory yang akan dibuka oleh berbagai lembaga 

pendidikan khusus. Semua kemajuan dalam era Industry 4.0 
ini akan memudahkan manusia untuk belajar dan berla�h. 

Berdasar atas akibat yang di�mbulkan kemajuan teknologi 
ini, muncullah paradigma Educa�on 4.0. Paradigma 
Educa�on 4.0 ini sangat berbeda dengan paradigma 
pendidikan saat ini, namun beberapa sifat dari konsep 
pendidikan Educa�on 4.0 dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Anywhere-any�me: dapat diakses dari manapun dan kapan 

saja. Hal ini dapat dilaksanakan dengan penggunaan 
teknologi internet, cloud serta augmented reality.

2. Personal: bersifat pribadi, sesuai dengan kebutuhan 
pengguna/siswa.

3. Flexible delivery: penyampaiannya bersifat flexible, namun 
tetap sesuai standar yang ditentukan.

4. Peers & mentors: walaupun penyampaian bahan ajar 
sebagian besar dapat dilakukan secara virtual, namun 
tetap saja fungsi teman sejawat dan mentor diperlukan. 
Pertemuan memang �dak perlu di sebuah tempat nyata 
(kelas), namun komunikasi haruslah bersifat real-�me, 
manusia ke manusia.

5. Why/Where not What/How: karena tersedianya informasi 
yang sangat terbuka maka konsep sharing ilmu �daklah 
lagi berbentuk pertanyaan 'Apa' dan 'Bagaimana', yang 
sudah tentu sangat �dak menarik lagi, mengingat 'hampir' 
semua hal yang ditanyakan tersebut sudah tersedia di 
internet. Oleh karena itu, pertanyaan pada suatu topik 
lebih baik berupa pertanyaan 'Mengapa' dan 'Di mana': 'di 
mana harus mencari', 'di mana hal tersebut diperlukan' 
dan lain sebagainya.

6. Prac�cal applica�on: aplikasi prak�s dari teori yang 
dipelajari selalu menarik minat lebih terhadap siswa. 
Generasi masa datang (generasi milenial) akan memiliki 
pandangan yang lebih pragma�s terhadap sebuah 
pelajaran. Saat inipun sudah mulai terasa bahwa 
mengajarkan teori saja �dak cukup tanpa adanya praktek 
aplikasi yang nyata. Dalam konteks birokrasi pendidikan, 
keleluasaan pengajar untuk dapat melakukan praktek atas 
ilmu yang dimiliki harus dapat diakomodasi oleh 
penyelenggara pendidikan. Pengalaman praktek 
lapangan/proyek harus dihargai lebih �nggi dibandingkan 
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Gambar 4. Belajar menggunakan holodome. [11]



Pertanyaan besar justru ditujukan kepada 
k i t a  p a r a  p e n g e m b a n  a m a n a h 
pendidikan �nggi ini. Mampukah kita 
mengiku� gerak dan beradaptasi dengan 
kemajuan jaman ini? Mampukah kita 
terus maju tanpa harus menghilangkan 
ja� diri kita sebagai civitas academica 
yang humanum? Tanpa terjebak pada 

tahapan birokrasi dan aristokrasi? 
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hanya mengajarkan suatu hal dari buku referensi saja. 
Pengajar harus dapat memberikan pengalaman yang 
menarik bagi siswanya untuk terus belajar, pengalaman 
yang �dak mungkin diperoleh dari sekadar browsing di 
internet. 

7. Modular & project: hal ini merupakan konsekuensi dari 
syarat bahwa pelajaran yang disampaikan harus memiliki 
kegunaan prak�s di dunia nyata. Modul dan projek untuk 
membuat sebuah apl ikas i/eksperimen/produk, 
merupakan langkah untuk mengevaluasi keberhasilan 
pembelajaran.

8. Student ownership: hal ini berar� keterlibatan siswa secara 
ak�f terhadap pembentukan kurikulum yang mereka pilih. 
Dengan melakukan hal ini, maka kurikulum akan selalu 
kontemporer, up-to-date dan berguna (selaras dengan 
kebutuhan lapangan kerja). Masukan kri�s dari siswa 
tentang isi dan kesesuaian program yang mereka pilih 
adalah keharusan bagi seluruh program studi.

9. Evaluated not Examined: keberhasilan seorang siswa �dak 
lagi diukur dari hasil ujian, namun diukur dari akumulasi 
hasil evaluasi terus menerus, sejak dari awal program. Saat 
ini, hal ini masih menjadi utopia bagi sebagian besar 
penyelenggara pendidikan. Namun dengan teknologi yang 
semakin berkembang dan makin dapat diperoleh, sistem 
penilaian seper� ini akan dapat terwujud.

Dampak bagi FTI Unpar
Selaras dengan jiwa perkembangan Industry 4.0, pendidikan 
harus mampu memberikan lingkungan di mana manusia dan 
teknologi berjalan selaras. Mampu menyelaraskan diri dalam 
memanfaatkan potensi teknologi digital, data yang 
dipersonalisasi, konten dari berbagai sumber terbuka dan 
nilai-nilai kemanusiaan baru yang terhubung secara global. 
Sebuah cetak biru bagi masa depan pembelajaran harus 
ditetapkan dari saat ini dimana pembelajaran seumur hidup 
menjadi in� dari semuanya. Semua dimulai dari pendidikan 
dasar, kemudian lanjut untuk terus belajar di tempat kerja 
serta berperan lebih baik bagi lingkungannya.

Oleh sebab itu, sebagai sebuah ins�tusi pendidikan �nggi, ada 
baiknya Fakultas Teknologi Industri Universitas Katolik 
Parahyangan sebagai unit yang akan menyiapkan lulusan 
untuk era Industry 4.0, mulai merancang ulang arah 
pendidikannya, sehingga lulusan yang akan dihasilkan pada 
�ga-lima tahun ke depan sudah "siap" dengan tantangan 
teknologi yang dihadapi. Lulusan FTI Unpar nan�nya harus 
faham tentang posisinya di dalam era revolusi industri 
keempat ini dan mampu memanfaatkannya semaksimal 
mungkin untuk mengembangkan karier dan pribadinya.
j 
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Pelayanan Publik untuk kategori Inovasi Tingkat Provinsi dari 
Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi. Pemprov Jawa Barat mampu menampilkan sebuah 
wajah baru terkait layanan perpustakaan umum dan mampu 
mengubah persepsi masyarakat terhadap perpustakaan. 
Sudah saatnya masyarakat melangkah memilih tempat 
rekreasi yang mencerahkan nalar dan membangun gagasan, 
cita, dan harapan.

Kuncoro Hadi, S.E., staf Keuangan Kantor Yayasan Unpar.

anyak yang beranggapan bahwa berkunjung ke Bperpustakaan kurang kekinian, bahkan dipandang 
ke�nggalan zaman. Namun, cobalah berkunjung ke 

Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat yang berada di 
kawasan Kawaluyaan Indah, Soekarno Ha�a Bandung.

Di perpustakaan ini, gambaran buku-buku tua, jejeran kursi 
kosong, dan kewajiban untuk menjaga keheningan, �dak akan 
lagi kita temukan. Di sini, kita akan disuguhi sebuah 
perpustakaan dengan konsep ruang publik terbuka yang 
sangat hidup, kursi yang nyaman, desain ruang dan 
pencahayaan yang apik, serta banyaknya kelompok yang 
berdiskusi. Tempat ini juga ditunjang dengan lahan parkir 
yang luas dan gra�s, ruang baca anak, beragam jenis koleksi 
buku (fisik dan digital), majalah, hingga li� dan eskalator.

Selain itu, disediakan pula ruang serba guna, ruang diskusi 
baik indoor maupun outdoor, Hall of Fame atau Panggung 
Inohong Tokoh Jawa Barat, dan loker. Terdapat berbagai 
wahana informasi yang asyik untuk dikunjungi, seper� mural 
tokoh-tokoh perkembangan Jawa Barat, tokoh Jawa Barat 
yang berprestasi di �ngkat nasional dan internasional, Pojok 
Gubernur, dokumentasi foto dan berbagai penghargaan yang 
diperoleh Provinsi Jawa Barat.

Perpustakaan yang beroperasional dari hari Senin hingga 
Sabtu ini pada tahun 2016 masuk ke dalam Top 99 Inovasi 

Hidup Sehat
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Greater Bandung

rofessor Jason Pomeroy is an architect, masterplanner, Pacademic, author, and TV personality. He is the 
Founding Principal of Singapore-based Pomeroy 

Studio – an urbanism, architecture, design and research firm 
described as being at the "forefront of the green agenda". He 
has held various academic posts, Wikipedia informs, and is 
currently a professor at the University of No�ngham and 
Università Iuav di Venezia.

“The Bandung Command Center filters out trending topics 
like floods or traffic jams so the government can quickly 
a�end to the city's pressing problems and apply its resources 
efficiently. Ci�zens can even push a 'panic bu�on' on their 
phones if in danger and the center is no�fied within 10 
seconds,” Prof. Jason Pomeroy told The Jakarta Post 
(2/3/2017), adding that ci�zens' love for social media had 
helped enhance people's lives and elevated Bandung into a 
smart city. With regard to ci�zen par�cipa�on, Pomeroy 

added that culture played a vital social func�on as it helped 
foster a sense of belonging, solidarity and iden�ty. “So, I 
would urge 'Bandungites' to embrace their cultural values, 
which includes a certain entrepreneurial spirit and a 
remarkable architectural heritage,” said Pomeroy.

A Call for Smart Ci�es Development

What is a smart city? Wikipedia defines a smart city is an 
urban development vision to integrate informa�on and 
communica�on technology (ICT) and Internet of things (IoT) 
technology in a secure fashion to manage a city's assets. 
These assets include local departments' informa�on systems, 
schools, libraries, transporta�on systems, hospitals, power 
plants, water supply networks, waste management, law 
enforcement, and other community services. A smart city is 
promoted to use urban informa�cs and technology to 
improve the efficiency of services. ICT allows city officials to 
interact directly with the community and the city 

Bandung is Indonesia's leading smart city, said Profesor Jason Pomeroy. Bandung is a typical example of a 
rapidly growing medium-sized Asian city, which grew from 100,000 inhabitants in 1920 to more than 2 
million today; and will expand to 4 million by 2030. This rapid growth has come with consequences, such 
as pollu�on and traffic conges�on, however, the city addresses this issue by using the power of social 
media to bring its ci�zens together.

Bandung City is

Indonesia’s Leading Smart City
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infrastructure and to monitor what is happening in the city, 
how the city is evolving, and how to enable a be�er quality of 
life. Through the use of sensors integrated with real-�me 
monitoring systems, data are collected from ci�zens and 
devices – then processed and analyzed. The informa�on and 
knowledge gathered are keys to tackling inefficiency.

A year ago Bank Indonesia called for the development of 
smart ci�es throughout the country in a bid to boost the 
economy amid a fast-growing popula�on and low quality 
urbaniza�on. According to the United Na�ons World 
Urbaniza�on Prospects (2014), the Indonesian popula�on 
grew at a faster rate than the global popula�on. While the 
global popula�on recorded annual growth of 1.27 percent, 
Indonesia's popula�on grew 1.35 percent per year. Likewise, 
the country's urban popula�on grew 3.51 percent annually, 
higher than the global urban popula�on, which increased 
2.24 percent per year. Unfortunately, in Indonesia high urban 
growth has not led to stronger economic growth.

As reported by The Jakarta Post (2/6/2016) BI Director of 
Economic and Monetary Policy, Arief Hartawan, said the 
amount of infrastructure in a city should make individuals and 
companies increase produc�vity, innova�on, business and 
economic growth. "It means we need to improve the quality 
of urbaniza�on in the future, since we are no be�er than the 
Philippines […] One thing that we must push is electronic-
based urban development," Arief said. In Indonesia, 1 percent 
of urbaniza�on accounts for only 2 percent of gross domes�c 
product (GDP) per capita, according to a 2012 World Bank 
report. In Thailand, Vietnam and India it contributes 10 
percent, 8 percent and 6 percent GDP per capita, respec�vely.

Most people who migrate to the ci�es in Indonesia, Arief 
further said, are unskilled workers whereas skilled worker 
preferred to live in other areas or countries. As part of efforts 
to accelerate development in urban areas and their 
surroundings, as well as to develop smart ci�es and a stronger 
e-commerce industry, BI will hold a coordina�on mee�ng 
with the central government and local administra�ons.

Bandung Smart City

Both Jakarta and Bandung have both been deemed "smart 
ci�es" in a region-wide research project from the Economist 
Intelligence Unit, thanks to recent technology programs 
adopted by local government in both ci�es. Jakarta and 
Bandung are among 20 ci�es across Southeast Asia and Asia-
Pacific iden�fied by Startup My City, a research program by 
EIU. Bandung was chosen as a smart city because of the 
implementa�on of technology in some areas which has 
helped residents access government services and an ac�ve 
role of the city's leader to communicate with the community 
through social media channels. The EIU research said 
Bandung residents felt the city now has a be�er governance 
through various programs involving technology. This include 
the implementa�on of online budge�ng and ci�zen 
interac�on with the city's leader through social media. 
Bandung Mayor Ridwan Kamil is a heavy user of social media 
sharing his ac�vity as leader of the city. Residents also said 

they enjoy a much greener environment.

Bandung Mayor Ridwan Kamil has used social media 
extensively to reach out to ci�zens in Bandung.  In the 
website of World Ci�es Summit, Ridwan Kamil says as 60% of 
the popula�on in Bandung is a young populace, they provide 
ideas and inspira�ons for the City Government of Bandung to 
improve its government system. Many people u�lize social 
media to interact with the government because all 
departments in the City Government of Bandung have social 
media accounts. Many departments use social media to 
report on their ac�vi�es. Social media can also facilitate the 
people of Bandung to make sugges�ons, give feedback, or 
even register their  complaints with the relevant 
departments.

“This way, we can monitor the performance of all 
departments and manage complaints in society, ensuring 
they are resolved quickly. However, there are s�ll many 
people who use social media inappropriately and unwisely,” 
says Ridwan Kamil. To mi�gate this, the City Government of 
Bandung u�lises social media analy�c so�ware based on 
certain categories such as flood, traffic jam, bureaucracy, law, 
tax, etc. “We can then find out what the trending topics in 
society are through the use of hashtags,” says Ridwan Kamil.

How has implemen�ng smart city innova�ons, such as the 
Bandung Command Center, helped transform Bandung into a 
more liveable city? Ridwan Kamil says the implementa�on of 
smart city innova�on encourages the people of Bandung to 
think more progressively through the usage of informa�on 
technology (IT). IT makes communica�on between the 
people and the government easier and more flexible. 
Furthermore, it can help the City Government of Bandung to 
socialize its working plans and policies, as well as social 
programs. The people of Bandung can interact ac�vely in 
overseeing the city development.

Ridwan Kamil clarifies the Bandung Command Center is a 
back-office facility that consists of data and so�wares from 
exis�ng departments. One of the so�wares is a "panic 
bu�on". It is a SOS bu�on which can be downloaded by the 
people of Bandung on their android phones. When someone 
feels that his or her life is being threatened, he or she can push 
the panic bu�on three �mes on his or her android phone and 
this automa�cally (within maximum 10 seconds) connects 
them to the Bandung Command Center. An operator in the 
Center can then locate the caller. It will be verified and the 
police sent to the loca�on within a maximum �me of 10 
minutes.

Another so�ware in the Bandung Command Center is IVA 
(Intelligent Video Analy�c) which u�lizes video monitoring to 
give automa�c no�fica�ons to operators in the Bandung 
Command Center regarding hawker/street vendors, illegal 
parking or other traffic viola�ons, so that appropriate ac�ons 
can be taken immediately.

Congrats! We are proud of Bandung. We hope the city will be 
smarter and smarter. *** (PX)
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uliah merupakan peman�k kecil yang memungkinkan Kpeserta didik bertanya tentang hakikat diri, sesama 
dan semesta? Itulah yang telah dipraktekan filsafat 

Yunani dengan para filsuf alam seper� Thales, Anaximenes, 
Anaximandros (abad ke-6 SM) yang kemudian dilanjutkan 
oleh para penerus filsafat Yunani seper� Sokrates, Plato, 
Aristoteles (Abad ke-5 SM). Tak juga dipungkiri modernitas 
yang kita terima sekarang pun digerakkan oleh pertanyaan.  
Pertanyaan memungkinkan manusia mengurai jawab   
menuju hidup lebih baik. 

Dalam sejarah Indonesia, pertanyaan kecil dari Dr. Radjiman 
Wedyodiningrat, pimpinan sidang BPUPKI, “apa dasar 
Indonesia Merdeka?”, telah menjadi tonggak pen�ng 
lahirnya Bangsa Indonesia. Sukarno mengawali pembahasan 
pertanyaan ini dengan mengemukakan Pancasila sebagai 
jawaban kebersamaan kita sebagai bangsa. Selain Sukarno di 
1 Juni 1945, di tempat lain hal itu juga dilakukan oleh para 
pendiri bangsa  seper� Tan Malaka, Ha�a, Sjahrir. Mereka 
bergerak dari realitas sosial kemasyarakatan yang terjadi. 
Refleksi filosofis Tan Malaka dalam buku Madilog, atau 
tulisan Bung Ha�a seper� Alam Pikiran Yunani, Demokrasi 
Kita memiliki muatan filosofis kental karena berakar pada 
pertanyaan konkret kehidupan. Ini isyarat bahwa pendidikan 
�dak mungkin lepas dari kehidupan. Sebagaimana penggalan 
syair W.S. Rendra dalam “Sajak Sebatang Lisong”: 
Aku bertanya,
tetapi pertanyaan-pertanyaanku
membentur meja kekuasaan yang macet,
dan papantulis-papantulis para pendidik
yang terlepas dari persoalan kehidupan.

 Denyut Pancasila di Universitas Katolik Parahyangan
Pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah wajib di Unpar. 
Apakah mahasiswa berminat terhadap mata kuliah ini? 
Survei yang pernah dilakukan mengatakan materi 
pembelajaran Pancasila di Unpar itu sangat menarik. Dalam 

Andreas Doweng Bolo

wawancara terbuka kemudian 
diketahui bahwa salah satu 
alasan materi itu menarik 
karena bersentuhan dengan 
realitas ke-Indonesia-an yang 
sedang terjadi. Ini sekaligus 
menunjukkan bahwa garapan 
Pancasila di kampus ini tetap 
hidup dan kontekstual. Minat 
mahasiswa terhadap ruang 
publik Indonesia tetap besar. 
T e r b i t n y a  b u k u  y a n g 
diprakarsai oleh Lembaga 
Kepresidenan Mahasiswa Unpar berjudul Resolusi-Adakah 
Indonesia Baik-baik Saja? (Penerbit Alfabeta, 2017) sebuah 
indikasi jelas bahwa kaum muda Unpar senan�asa gelisah dan 
terus merefleksikan cuaca sosia l -pol i�k-ekonomi 
keindonesian dengan caranya.

Hal yang sama sebenarnya juga telah dimulai oleh para dosen 
Unpar, yaitu, Prof. Dr. Mgr. N.J.C. Geise, OFM, B. Arief Sidharta, 
S.H., Rama Drs. F. Vermeulen, OSC dan A.P Sugiarto, S.H. pada 
tahun 1975 membentuk kelompok studi Pancasila. Dalam 
salah satu naskah kerja kelompok studi ini dikatakan bahwa 
nilai-nilai kemanusiaan yang luhur yang dirumuskan dalam 
Pancasila, selain harus dikembangkan, juga perlu diteruskan 
dari generasi ke generasi. Pengembangan dan penerusan ini 
mulai dari keluarga, lembaga pendidikan juga melalu alat 

1komunikasi modern.

Dalam analisis terhadap lima sila ini dalam konteks sosiologi, 
analisis kelompok studi ini bertumpu pada �ga conceptual of 
behavior yang merupakan dasar semua proses-proses sosial 
yang secara posi�f mempersatukan, yakni keadilan (Jus�ce), 
per�mbangan yang �dak berat sebelah (Equity), dan 

2perha�an bagi kepen�ngan sesama (Social Love).  Dalam 
kajian-kajian yang dilakukan dikatakan bahwa persoalan-
persoalan kemiskinan, ke�mpangan struktural, modernisasi, 
krisis ideologis harus dijawab oleh Pancasila sebagai Ideologi 

3Negara.

Kaj ian Pancas i la  d i  Unpar  pasca reformasi  1998 
meni�kberatkan pada “mengoba� trauma” Pancasila selama 
rezim orde baru yang memaksakan kehendak penguasa 
dengan menjadikan Pancasila sebagai senjata membungkam 
suara kri�s terhadap penguasa. Terbitnya buku dari Pusat 
Studi Pancasila Unpar, Pendidikan Nilai Pancasila (Unpar 
Press, 2007) dan Pancasila Kekuatan Pembebas (Penerbit 
Kanisius, 2012) merupakan refleksi kri�s terhadap Pancasila 
falsafah bangsa Indonesia. Orde Baru melalui program P4 
(Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang 
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tercatat sebanyak 56.513 orang lulusan Unpar. Dari jumlah 
tersebut, yang tercatat dalam data IKA yang dimutakhirkan 
baru mencapai kurang dari 40%, koordinasi dengan IKA 
Wilayah dan IKA Fakultas/Jurusan, jika diperlukan, 
menghadiri undangan dari Universitas atau Fakultas dalam 
kegiatan yang memerlukan keterlibatan alumni.

Program Smart City Development merupakan kegiatan kajian 
dan diseminasi gagasan (melalui forum seminar, konferensi, 
dan jejaring) yang digagas IKA Unpar dalam rangka memberi 
kontribusi bagi pengembangan kota yang dikategorikan 
sebagai kawasan strategis nasional. Pada tahun 2014 digagas 
kegiatan City Development Forum Series (Conference & 
Exhibi�on) yang dimaksudkan untuk menyediakan pla�orm 
komunikasi satu atap bagi daerah-daerah yang secara 
administra�f berbatasan langsung. Karena per�mbangan 
situasional, fokus yang semula diarahkan bagi upaya 
penanganan permasalahan kota / daerah JABODETABEKJUR, 
untuk sementara ditunda, dan dialihkan pada upaya 
penanganan permasalahan kota Bandung. Sebagai �ndak 
lanjut, pada tanggal 20 Februari 2014, dilaksanakan Seminar 
Sehari dengan tema “Pembangunan Kota Berkelanjutan 
Menuju Bandung Juara“, yang diselenggarakan atas 
kerjasama IKA Unpar, Universitas Katolik Parahyangan, dan 
Pemerintah Kota Bandung. Acara yang dilaksanakan di Aula 
Gedung Pasca Sarjana Unpar, Jl. Merdeka No.30 Bandung ini 
dihadiri oleh perwakilan dari dinas-dinas terkait Provinsi Jawa 
Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan 
Kabupaten Bandung Barat; Perguruan Tinggi di Koper�s 
Wilayah IV, tokoh masyarakat, mahasiswa, kalangan 
industri/pengusaha, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Penerbitan buku Profil Alumni Unpar dimaksudkan sebagai 
media eksposisi alumni yang dinilai berhasil menjalankan 
perannya di tengah masyarakat, sebagai perwujudan sesan� 
Unpar (alumni berprestasi). Eksposisi alumni berprestasi ini 
bertujuan : 1) memberikan informasi mengenai Profil Alumni 
Unpar yang dinilai berhasil menjalankan perannya dengan 
baik dan bermakna, di tengah masyarakat; 2) menjadi sumber 
penguatan iden�tas Unpar dan lulusan Unpar pada 
umumnya, sehingga menjadi inspirasi, acuan, dan teladan 
bagi  mahasiswa Unpar yang masih dalam proses 
pengembangan diri-nya; dan 3) sebagai penghargaan bagi 
alumni yang telah berhasil membawa nama baik ins�tusi 
Unpar, dan memantapkan Unpar sebagai lembaga 
pendid ikan  yang  mampu berperan  nyata  da lam 
pembangunan bangsa melalui para alumninya. Pada kegiatan 
pertama ini direncanakan menampilkan 100 orang alumni. 
Saat ini telah teriden�fikasi tokoh alumni yang diiden�fikasi 
melalui masukan dari perwakilan IKA pada berbagai 
unit/fakultas/jurusan. Tahapan wawancara telah dimulai dan 
masih memerlukan keberlanjutan melalui upaya khusus agar 
penerbitan buku ini dapat terwujud dalam waktu dekat.  
Kiranya mekanisme keberlanjutan kerja bersama antara 
penanggungjawab kegiatan dari pengurus periode 2012-
2016 dengan pengurus yang akan datang perlu ditetapkan.

Laporan pertanggungjawaban pengurus ini sekaligus 

dipromosikan sejak tahun 1978 memakai  jargon 
“memasyarakatkan Pancasila dan mempancasilakan 

4masyarakat kita” mengindoktrinasi rakyat.  Hasil indoktrinasi 
ini mencengangkan sebagaimana dikatakan Dr. Alwi Dahlan, 
Depu� Kepala BP7 Pusat, pada tahun 1995 dalam pertemuan 
di Universitas Gadjah Mada bahwa sampai tahun 1995 �dak 

5kurang dari 100.000.000 orang telah mengiku� P4.  Namun 
program ini menyimpan kelemahan akut yakni se�ap 
individu �dak mempunyai alterna�f lain kecuali mengiku� 
kehendak penguasa sebagai satu-satu penafsir yang paling 

6benar tentang Pancasila.

Merawat Pancasila Warisan Luhur Bangsa Indonesia
Pancasila sebagai nilai perlu dirawat. Tugas ini tentu tak 
mudah. Universitas Katolik Parahyangan mewarisi spirit 
Pancasila dari dua pendiri bangsa Indonesia Ir. Sukarno dan 
Drs. Mohammad Ha�a. Hal ini bisa dirunut pada kunjungan 
Presiden Republik Indonesia Pertama Ir. Sukarno, 17 Januari 
1961 pada Dies Natalis Unpar ke-6. Bung Karno secara 
gamblang di hadapan civitas academica Unpar mengatakan 
“Saudara-saudara sekalian, apa sebab Republik Indonesia 
mengadakan universitas-universitas khususnya, umumya 
apa sebabnya Republik Indonesia mengadakan sekolah-
sekolah? Tak lain dan tak bukan ialah Republik Indonesia itu 
ingin membangun satu masyarakat adil dan makmur 
berdasarkan Pancasila”. Demikian juga Drs. Mohammad 
Ha�a pada tanggal 26 April 1973 memberikan kuliah umum 
di Unpar berjudul Ide Demokrasi dan Demokrasi Pancasila. 
Dua peris�wa ini memperlihatkan betapa Unpar memiliki 
jejak arkeologis Pancasila yang kuat. 

Keseriusan Unpar dalam mewarisi dan merawat Pancasila ini 
dengan bekerjasama dengan Dewan Pertahanan dan 
Keamanan Nasional/Wanhankamnas (sekarang menjadi 
Dewan Ketahanan Nasional/Wantannas) menerbitkan lebih 
kurang 14 naskah akademik seputar Pancasila. Sebuah upaya 
serius Unpar dalam merefleksikan Pancasila sebagai falsafah, 
dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia.

Demikian juga secara internal Unpar sebagai lembaga 
pendidikan tanpa ragu mengadakan Kuliah Pendidikan 
Pancasila (2 SKS) dan Pendidikan Kewarganegaraan (2 SKS), 
pun ke�ka posisi Pancasila di perguruan �nggi �dak sekuat 
zaman orde baru akibat tafsir terhadap Undang-Undang 
Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003. Di mana pada Pasal 
37 ayat (2) dikatakan pendidikan �nggi wajib memuat: 1) 
Pendidikan agama; 2) Pendidikan kewarganegaraan; dan 3) 

7Bahasa.  Pancasila �dak disebutkan lagi dalam undang-
undang ini seakan Pancasila telah berakhir setelah gegap 
gempita pembelajaran di rezim orde baru. Dalam suasana ini, 
Unpar tak bergeming untuk menyingkirkan Pendidikan 
Pancasila di dalam proses pendidikannya. Ini menunjukkan 
betapa Unpar mendasari diri dan terus memelihara nilai luhur 
ja� diri bangsa kita. 

Pancasila adalah milik kita semua dalam konteks Unpar. 
Pancasila harus diterjemahkan dalam berbagai kegiatan 
akademik di kampus ini, sehingga Pusat Studi Pancasila 
setelah perjalanan panjang akhirnya diresmikan 15 Februari 
2017 oleh Rektor Unpar Mangadar Simorang Ph.D, 
diharapkan menjaga api Pancasila terus menyala di 
almamater ini. Pusat studi hanyalah sarana bersama agar 
nilai-nilai Pancasila tetap kontekstual. Untuk itu berbagai 
kegiatan internal, eksternal terus dikembangkan agar spirit 
Pancasila sungguh berdaya guna. Pancasila adalah falsafah 
bersama menjadikan basis dan orientasi hidup bangsa 
Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Sangihe Talaud 
sampai ke Pulau Rote dalam realitas Bhinneka Tunggal Ika.

1. Kelompok Studi Pancasila, Penger�an dan Norma-Norma 
Pancasila (1978), hlm. 13

2. Ibid., hlm. 20
3. Kelompok Studi Pancasila-Universitas Katolik Parahyangan, 

Ideologi Pancasila adalah Ideologi Negara dan Bangsa 
Indonesia, hlm. 21

4. Lih. R.E. Elson, Suharto – Sebuah Biografi Poli�k, hlm. 439-441
5. Dari data BPS total penduduk Indonesia 1995 berjumlah 

194.754.808, itu berar� lebih dari setengah warga negara 
Indonesia.

6. Niels Muelder, Wacana Publik Indonesia, hlm. 27-37. Baca juga 
tulisan, Dr. Baskara T. Wardaya, SJ, Menggugat Mitos-Mitos Orde 
Baru, dalam buku, Baskara T. Wardaya, SJ, Bung Karno 
Menggugat!, hlm. 183-201. Bdk. Afan Gaffar, Poli�k Indonesia-
Transisi Menuju Demokrasi, hlm. 118-121.

7. Setelah berbagai protes dari dunia pendidikan maka dalam UU No. 
12 Tahun 2012 Pasal 35, menyebutkan kembali Pancasila sebagai 
mata kuliah wajib disamping: Pendidikan Kewarganegaraan, 
Bahasa Indonesia dan Agama.

Andreas Doweng Bolo, S.S., M.Hum., dosen Pancasila dan 
bergiat di Pusat Studi Pancasila. 
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perasaan menjadi berbunga-bunga, rasa antusias yang �nggi, 
sukacita, kegembiraan, dan kepekaan. Pasalnya berjalan kaki 
mampu meningkatkan hormon endorfin dalam otak yang 
membuat diri kita merasa lebih baik.

Meningkatkan kadar vitamin D. Manfaat lain dari berjalan 
secara teratur, terutama di luar ruangan adalah peningkatan 
kadar vitamin D. Pasalnya kekurangan vitamin D akan 
meningkatan risiko depresi serta gangguan afek�f musiman 
(SAD). Meskipun vitamin D tersedia di beberapa makanan, 
seper� produk susu namun banyak orang terutama mereka 
yang bekerja di dalam ruangan kadang sering abai untuk 
sekedar mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin 
D.

Mengurangi tekanan jantung. Berjalan akan mengurangi 
tekanan darah dan meningkatkan sirkulasi darah. Menurut 
peneli�an, jalan kaki dapat memperkuat jantung pria dan 
wanita. Tingkat kema�an pada pria pensiun yang berjalan 
kaki kurang dari 1 mil per hari dua kali lebih banyak dibanding 
mereka yang menempuh jarak 2 mil per hari. Sedangkan pada 
72.488 wanita memperlihatkan, jalan kaki 3 jam per minggu 
akan mengurangi risiko terkena serangan jantung atau jenis 
penyakit jantung lain.

Menjaga kesehatan tulang. Untuk kesehatan tulang, 
berjalan selama 30 menit per hari merupakan cara yang baik 
untuk memperkuat tulang kita. Selain itu juga meningkatkan 
kepadatan tulang dan memperlambat pengeroposan tulang. 
Riset memperlihatkan bahwa wanita menopause yang 
berjalan kurang lebih 1 mil per hari memiliki kepadatan 
tulang lebih baik daripada mereka yang  sedikit berjalan kaki, 
dan jalan kaki sangat efek�f untuk menurunkan kehilangan 
massa tulang di bagian kaki.

Berjalan juga membantu mencegah diabetes �pe 2, 
mengurangi risiko kanker usus, dan kanker payudara. 
Program pencegahan diabetes memperlihatkan, jalan kaki 
150 menit per minggu akan mengurangi 7 persen berat badan 
Anda atau sekitar 7 kg. Lebih pen�ng lagi, mampu 
menurunkan penyakit diabetes hingga 58 persen. 

Sumber:
h�ps://klasika.kompas.id/manfaat-tersembunyi-dari-jalan-

kaki/
h�ps://hellosehat.com/manfaat-jalan-kaki-kesehatan-

mood/
h�p://doktersehat.com/manfaat-ru�n-berjalan-kaki/

Merici Dhevi Pivita

erjalan kaki. Mungkin sebagian besar dari kita kini Bjarang berjalan kaki. Sarana transportasi yang terus 
menjamur dan menjadikan masyarakat tergantung 

padanya membuat sebagian dari kita mulai melupakan atau 
memilih untuk �dak berjalan kaki. Padahal, berjalan kaki 
merupakan salah satu cara hidup sehat dan merupakan 
olahraga yang paling murah dengan berbagai manfaat yang 
dihasilkannya.

Berjalan kaki membuat seluruh anggota tubuh bergerak. 
Metabolisme lancar, daya tahan tubuh meningkat, dan 
banyak kalori yang terbakar adalah sebagian dari manfaat 
berjalan kaki. 

Membantu melawan depresi. Riset dari Duke University, 
North Carolina, Amerika Serikat, mengungkap, 30 menit 
berjalan kaki atau lari yang dilakukan 3 kali dalam seminggu 
dapat melepaskan gejala depresi. Peneli�an lainnya telah 
menunjukkan berjalan kaki secara ru�n selama �ga kali 
perminggu mampu membakar 350 kalori dan terbuk� bisa 
mengurangi  gejala depresi  hampir seefek�f obat 
an�depresan.

Menenangkan pikiran. Berjalan-jalan sejenak ke�ka pikiran 
tengah penat dapat membantu membersihkan dan 
menyegarkan pikiran. Sebaiknya pilih area hijau untuk 
berjalan kaki seper� taman atau kawasan pedesaan. Cara ini 
akan membantu menenangkan pikiran.

Menurut Jeff Miller, Ph.D. seorang psikolog dari Saint Xavier 
University, berjalan kaki memberikan dampak yang posi�f 
seper� sebuah energi. Berjalan kaki mampu mengendalikan 

Hidup SehatHidup Sehat

Kampanye mahasiswa Unpar/pm_unpar
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Welcome, Automatic Exchange of Information

residen Joko Widodo said, "I've already conveyed the Pmessage many �mes that in 2018 everything will be 
open," The Jakarta Post reported (18 May 2017), 

referring to Indonesia's decision to comply with the global 
Automa�c Exchange of Informa�on (AEOI) agreement, which 
was ini�ated by the Organiza�on for Economic Coopera�on 
and Development (OECD). Indonesia is not a member of the 
OECD but the government intends to join the AEOI movement 
to exchange informa�on.

Coordina�ng Economic Minister Darmin Nasu�on confirmed 
that the Perppu applied to customers of both Indonesian 
banks and foreign banks. “We used to have a regula�on only 
for accessing foreign bank customers. But now the regula�on 
is for customers of both foreign and Indonesian banks,” 
Darmin said as reported by Kontan (12 May 2017), adding that 
the Perppu annulled all regula�ons ensuring bank secrecy. 
Under the Perppu, the Directorate General of Taxa�on is 
allowed to access bank accounts without having to secure 
permits from the Finance Minister or Bank Indonesia 
Governor. Before the Perppu was released, the Directorate 
General of Taxa�on was required to get a permit from both 
ins�tu�ons before accessing a bank account.

Finance Minister Sri Mulyani said 100 countries, including 
G20 members had commi�ed to AEOI; 50 of which will be 
ready to implement AEOI in September, while the rest will do 

so in September the following year. Hong Kong, Singapore, 
Switzerland, Australia, Bri�sh Virgin Islands and Bahama, long 
considered tax havens, are among those that joined the AEOI. 
"This is an interna�onal regula�on.  [Any bank account] 
above US$250,000 will be subject to informa�on access," she 
said as reported by Antara (19 May 2017). Under AEOI, every 
country commi�ed to AEOI is required to have a law on 
financial informa�on access and to report standards as well 
as informa�on exchange transmission system. "If a country is 
unable to meet the AEOI requirements, it will be declared to 
have failed in complying with the rules, and as a consequence 
will have no power to get informa�on from its partners or has 
no right to reciprocal informa�on," she said.

Bank secrecy

Bank secrecy (or bank privacy) is a legal requirement in some 
jurisdic�ons which prohibits banks providing to authori�es 
personal and account informa�on about their customers, 
except in certain condi�ons, such as if a criminal complaint 
has been filed, Wikipedia defines. In some cases, addi�onal 
privacy is provided to beneficial owners through the use of 
numbered bank accounts or in other ways. Numbered bank 
accounts were first created in Switzerland by the Swiss 
Banking Act of 1934, where the principle of bank secrecy 
con�nues to be considered one of the main aspects of private 
banking. 

A�er issuing regula�on in lieu of law (Perppu) No. 1/2017 on financial informa�on access for tax 
purposes, the Government of Indonesia is set to commit to the Automa�c Exchange of Informa�on (AEOI) 
in 2018. Interna�onally, bank secrecy has ended with regard to tax purposes. Every bank customer must 
now understand that their financial data in financial ins�tu�ons may be accessed by tax authori�es.

Goodbye, bank secrecy

Source: https://taxlinked.net/



Switzerland has been accused by NGOs and governments of 
being one of the main instruments of the underground 
economy and organized crime. Former bank employees from 
banks in Switzerland (UBS, Julius Baer) and Liechtenstein (LGT 
Group) have tes�fied that their former ins�tu�ons helped 
clients evade billions of dollars in taxes by rou�ng money 
through offshore havens in the Caribbean and Switzerland, 
writes Wikipedia. One of these, Rudolf M. Elmer, wrote, "It is a 
global problem .... Offshore tax evasion is the biggest the� 
among socie�es and neighbor states in this world." The Swiss 
Parliament ra�fied on 17 June 2010 an agreement between 
the Swiss and the United States governments allowing UBS to 
transmit to the US authori�es informa�on concerning 4,450 
American clients of UBS suspected of tax evasion.

Advances in financial cryptography (via public-key 
cryptography) could make it possible to use anonymous 
electronic money and anonymous digital bearer cer�ficates 
for financial privacy and anonymous Internet banking, given 
enabling ins�tu�ons (e.g. issuers of such cer�ficates and 
digital cash) and secure computer systems.

Automa�c Exchange of Informa�on (AEOI)

As the world becomes increasingly globalised and cross-
border ac�vi�es become the norm, tax administra�ons need 
to work together to ensure that taxpayers pay the right 
amount of tax to the right jurisdic�on. A key aspect for making 
tax administra�ons ready for the challenges of the 21st 
century is equipping them with the necessary legal, 
administra�ve and IT tools for verifying compliance of their 
taxpayers. Against that background, the Organiza�on for 
Economic Co-opera�on and Development (OECD) explains, 
the enhanced co-opera�on between tax authori�es through 
AEOI is crucial in bringing na�onal tax administra�on in line 
with the globalised economy.

What is AEOI? Swiss Bankers Associa�on explains AEOI is an 
interna�onal standard that governs how tax authori�es in the 
par�cipa�ng countries exchange data rela�ng to the bank and 
safekeeping accounts of taxpayers. The goal is to make tax 
evasion impossible. The member countries of the G20, the 
OECD and other important financial centres, which total over 
100 jurisdic�ons, have commi�ed to implemen�ng AEOI. The 
US, which is implemen�ng its own standard (FATCA), is an 
excep�on. With AEOI, informa�on regarding bank and 
safekeeping accounts is reported by the banks to the 
domes�c tax authori�es. These then exchange the 
informa�on with the tax authori�es in their AEOI partner 
countries. Responsibility for levying the taxes thus lies fully 
with the tax authori�es in the AEOI partner countries.

The informa�on which is exchanged automa�cally is   
normally collected in the source country on a rou�ne basis,  
generally through repor�ng of the payments by the payer  
(financial ins�tu�on, employer, etc), the OECD explains. 
Automa�c exchange can also be used to transmit other types 
of useful informa�on such as changes of residence, the 
purchase or disposi�on of immovable property, value added 
tax refunds, etc. As a result, the tax authority of a taxpayer's 

country of residence can check its tax records to verify that 
taxpayers have accurately reported their foreign source 
income. In  addi�on, informa�on concerning the acquisi�on 
of significant assets may be used to evaluate the net worth of 
an individual, to see if the reported income reasonably 
supports the transac�on.

How does AEOI work? The OECD explains the basic process  of 
automa�c exchange of informa�on can be divided into seven 
steps: 
1. Payer or paying agent collects informa�on from the 

taxpayer and/or generates informa�on itself.
2. Payer or paying agent reports informa�on to the tax 

authori�es. 
3. Tax authori�es consolidate informa�on by country of 

residence.
4. Informa�on is encrypted and bundles are sent to  residence  

country tax authori�es.
5. Informa�on is received and decrypted.
6. Residence country feeds relevant informa�on into an  

automa�c or manual matching process.
7. Residence country analyses the results and takes  

compliance ac�on as appropriate.

Confiden�ality

Confiden�ality of taxpayer informa�on has always been a  
fundamental cornerstone of tax systems. In order to have  
confidence in their tax system and comply with their  
obliga�ons under the law, taxpayers need to have confidence 
that the o�en sensi�ve financial informa�on is not disclosed 
inappropriately, whether inten�onally or by accident. Ci�zens 
and their governments will only have  confidence in 
interna�onal exchange if the informa�on  exchanged is used 
and disclosed only in accordance with the agreement on the 
basis of which it is exchanged. As in the domes�c context, the 
OECD explains, this is a ma�er of both the legal  framework as 
well as having systems and procedures in  place to ensure that 
the legal framework is respected in prac�ce and that there is 
no unauthorized disclosure of informa�on. What applies in 
the domes�c context  regarding protec�ng the confiden�ality 
of tax informa�on equally applies in the interna�onal context.

As a result of the obliga�on to protect confiden�ality,  
countries have developed domes�c policies and prac�ces to  
effec�vely implement their treaty and domes�c law  
obliga�ons. Many of these policies and prac�ces were 
developed to ensure confiden�ality for domes�c tax 
purposes but they are also useful for protec�ng informa�on 
that has been exchanged under tax trea�es. Countries have  
also developed certain prac�ces specifically for protec�ng  
the confiden�ality of informa�on exchanged under tax  
trea�es and other exchange of informa�on mechanisms. 

Goodbye, bank secrecy. Welcome, AEOI. *** (PX)
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semangat berwirausaha.

Studi yang dilakukan Global 
Entrepreneurship Monitor 
(GEM) di 5 negara ASEAN 
(Malaysia, Thailand, Indonesia, 
Filipina dan Vietnam) di tahun 
2014 – 2015 menunjukkan 
bahwa iklim kewirausahaan di 
ASEAN masih kondusif. Secara 
umum, masyarakat ASEAN di 5 
negara tersebut menganggap 
berwirausaha adalah pilihan 
karier yang baik (67% dari 
penduduk di ASEAN menilai berwirausaha merupakan karier 
yang diharapkan). 

Dalam kegiatan berwirausaha sendiri, secara umum ASEAN 
memiliki �ngkat par�sipasi kewirausahaan yang cukup �nggi. 
Nilai TEA di tahun 2015 (yang menunjukkan �ngkat 
kewirausahaan tahap pemula, atau total early-stage 
entrepreneurial ac�vi�es) adalah 12% untuk 5 negara ASEAN, 
dengan nilai terendah di Malaysia (2,93%) dan nilai ter�nggi 
di Indonesia (17,7%).

ASEAN memiliki nilai rata-rata regional yang �nggi untuk 
wirausaha mapan, yaitu mereka yang telah memiliki usaha 
lebih dari 42 bulan. Thailand memiliki �ngkat wirausaha 
mapan yang ter�nggi kedua dari 60 negara di dunia yang 
melakukan studi GEM (24,6%) dan Vietnam adalah yang 
ke�ga dengan persentase wirausaha mapan sebesar 19,6%. 
Secara rata-rata, wirausaha mapan di 5 negara ASEAN ini 
adalah 14,7%. Tabel berikut menunjukkan data lengkap 
mengenai ak�vitas kewirausahaan di ASEAN. 

1Potensi menjadi wirausaha adalah penilaian bagi penduduk 
usia produk�f (18-64 tahun) mengenai persepsi apakah 
mereka memiliki kesempatan yang baik dan memiliki 
kemampuan untuk menjalankan usaha.

2Intensi menjadi wirausaha adalah penilaian bagi penduduk 

Kewirausahaan

ASEAN dengan angka tenaga kerja yang melebihi 400 
juta dan total pendapatan domes�k bruto (PDB) 
nasional sebesar lebih dari 3.600 miliar US dollar 

memiliki berbagai potensi untuk tumbuh, disertai dengan 
beragam dan berlimpahnya sumber daya alam yang tersedia 
di berbagai negara anggotanya. Rata-rata PDB (PPP) di ASEAN 
adalah US$ 12.427 dengan rentang yang cukup lebar, PDB 
terendah di Myanmar (US$ 869) dan ter�nggi di Singapura 
(US$ 54.776).

Dengan jumlah penduduk yang �nggi, dengan total penduduk 
ASEAN adalah 9% dari penduduk dunia, laporan mengenai 
indeks kapita insani (Human Capital Index) yang dikeluarkan 

ioleh World Economic Forum  menyatakan bahwa negara 
ASEAN memiliki Human Capital Index dengan rentang yang 
�nggi  (antara 53 sampai 78 dalam skala 100) dan berada pada 
ranking dunia ke-24 sampai dengan ke-112. Indeks ini diukur 
berdasarkan berbagai kriteria, termasuk kemudahan mencari 
pekerjaan. Data ketenagakerjaan ASEAN menunjukkan 
rentang yang �nggi antara tenaga ahli dan juga pekerja di 
sektor yang informal dan termarjinalisasi. Malaysia adalah 
negara dengan �ngkat kemudahan mencari kerja bagi tenaga 
ahli (skilled employees) ter�nggi di ASEAN, dengan nilai 5,3 
dari skala 7 dan Myanmar adalah negara dengan �ngkat 
kesulitan pencarian kerja ter�nggi di ASEAN (2,4 dari skala 7). 
Singapura adalah negara dengan persentase tenaga ahli 
ter�nggi (55%) dan Kamboja memiliki tenaga ahli terendah 
dengan nilai 4% dari keseluruhan tenaga kerja.

Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia memiliki PDB yang 
sangat �nggi, yaitu US$ 983.571 (data 2014) namun untuk per 
kapitanya berada pada nilai PDB per kapita berdasarkan PPP 
yang sedikit di bawah rata-rata, yaitu US$ 11.498. Indonesia 
memiliki skor 4,3 dari skala 7 untuk kemudahan tenaga ahli 
d a l a m  m e n c a r i 
p e ke r j a a n ,  n a m u n 
memiliki tenaga ahli 
yang cenderung masih 
rendah (9% dari total 
t e n a ga  ke r j a ,  d a n 
persentase pekerja 
sektor informal dan 
t e r m a r j i n a l i s a s i 
sebesar 36%).

D a t a  d i  a t a s 
menunjukkan tantangan bagi ASEAN dan juga Indonesia 
dalam meningkatkan kemampuan tenaga kerja atau 
penduduk usia produk�fnya dan menciptakan lapangan 
pekerjaan yang mampu menumbuhkan kondisi ekonomi 
negaranya, salah satunya dengan meningkatkan iklim dan 
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usia produk�f (18-64 tahun) yang belum berwirausaha dan 
berkeinginan untuk memulai usaha dalam 3 tahun ke 
depan.

3Early stage entrepreneurs adalah persentase dari penduduk 
usia produk�f (18-64 tahun) yang masuk dalam kategori 
wirausaha dini (nascent entrepreneur) atau wirausaha baru.
Nascent entrepreneur: penduduk usia produk�f (18-64 
tahun) yang saat ini ak�f menjalankan dan memiliki usaha 
namun belum memberikan pendapatan.
Wirausaha baru: penduduk usia produk�f (18-64 tahun) 
yang sudah menjalankan dan memiliki usaha dan sudah 
memberikan pendapatan �dak lebih dari 3,5 tahun (atau 42 
bulan)

4Wirausaha mapan adalah penduduk usia produk�f (18-64 
tahun) yang memiliki dan menjalankan usaha yang telah 
memberikan pemasukan selama 42 bulan atau lebih.

Wirausaha di ASEAN cenderung tangguh dengan persentase 
wirausaha yang menghen�kan usahanya kurang dari 4% atau 
kurang (data di tahun 2015, 3,6% perempuan menghen�kan 
usahanya, dan laki-laki adalah 2,14%). Persoalan dalam 
meghen�kan usaha kebanyakan adalah kesulitan pendanaan 
atau ada kesempatan kerja yang baik.

Namun, keinginan untuk tumbuh bagi para wirausaha di 
negara ASEAN beragam, mulai dari yang ambisius seper� di 
Singapura sampai yang cenderung �dak memilih untuk 
tumbuh. Data dari studi GEM di 2014 (di mana Singapura ikut 
dalam studi di tahun ini menunjukkan bahwa rata-rata 
wirausaha di Indonesia hanya berencana untuk menambah 
5,9 tenaga kerjanya dalam 5 tahun ke depan. Hal ini berbeda 
jauh dengan Singapura yang memiliki target rata-rata 
penambahan tenaga kerja sebanyak 42,5 orang dalam 5 
tahun ke depan. Rata-rata dari para wirausaha di 6 negara 
ASEAN dalam penambahan tenaga kerjanya adalah 15,5 
orang (hanya Singapura dan Vietnam yang berada di atas rata-
rata).

Iklim kewirausahan merupakan pendukung dalam kegiatan 
kewirausahaan. Survei juga melihat hal-hal yang membatasi 

iklim kewirausahaan, dan di ASEAN, lima konstrain utama 
yang ditemukan adalah akses modal berwirausaha, kebijakan 
pemerintah, kemampuan berwirausaha, keterbukaan pasar 
internal dan pendidikan dan pela�han kewirausahaan yang 
terbatas. 

Analisis dan evaluasi di atas merupakan potret singkat dari 
kegiatan kewirausahaan di ASEAN. Secara umum, Indonesia 
memiliki kesempatan luas dalam berwirausaha dengan 
populasi yang �nggi. Hal ini didukung dengan jumlah 
wirausaha tahap awal di Indonesia yang �nggi (ter�nggi di 
ASEAN pada tahun 2015) dan adanya persepsi yang baik 
mengenai pilihan karier untuk berwirausaha. Namun, 
wirausaha Indonesia cenderung puas untuk menjadi usaha 
berskala mikro atau kecil, hal ini memberikan implikasi akan 
rendahnya penciptaan lapangan pekerjaan dari usaha yang 
ada. Data GEM juga menunjukkan wirausaha di Indonesia 
belum memiliki orientasi ekspor yang �nggi, hal ini mungkin 
disebabkan karena masih besarnya pasar di �ngkat lokal, 
ataupun nasional.

Melihat data dan analisis di atas, kondisi kewirausahaan di 
Indonesia masih memiliki potensi tumbuh yang besar jika 
didukung dengan iklim kebijakan yang baik (termasuk dalam 
hal permodalan) dan peningkatan kapasitas para tenaga kerja 
maupun pemilik usahanya.

Catatan: Tulisan di atas merupakan ringkasan dari  laporan 
GEM ASEAN 2015/2016 (Xavier, R., Md. Sidin, S., Guelich, U., 
Nawangpalupi, CB (2016) ASEAN Entrepreneurship: The 
Context, Impact and Opportuni�es for Women Entrepreneurs 
and Startups; Key Pivots for Growth and Sustainability, 
University Tun Abdul Razak).

Catharina Badra Nawangpalupi, Ph.D., dosen Program Studi 
Teknik Industri FTI Unpar. Saat ini menjabat sebagai Kepala 
Lembaga Peneli�an dan Pengabdian Masyarakat dan Vice 
President of Research, Interna�onal Council of Small 
Business, Indonesia.
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bertajuk “Let’s Cherish”, pada 7 Mei 2017. Konser yang 
diadakan di Aula Sekolah Pascasarjana Unpar ini menyuguhkan 
berbagai komposisi paduan suara, dari karya klasik gubahan 
Monteverdi hingga lagu-lagu populer dan musikal.

Pada Jumat, 12 Mei 2017, Tim Everett Universitas Katolik 
Parahyangan berhasil memenangkan Juara 2 lomba Deloitte 
Risk Intelligence Challenge 2017 dengan tema “Ignite Your 
Start-Up Identity” yang diselenggarakan oleh PT Deloitte 
Konsultan Indonesia di Jakarta. Tim Unpar diwakili oleh lima 
mahasiswa dari berbagai jurusan, Adianto Arminta (Teknik 
Kimia 2013), Albert Gregorius (Akuntansi 2014), Deandra 
Rizkyandita (Akuntansi 2014), Glenn Resyan (Teknologi 
Informatika 2015), dan Muhammad Fakhri (Hubungan 
Internasional 2013).
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: unparofficial
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Bertempat di Gedung PPAG Unpar pada hari Jumat, 9 Juni 
2017, dilangsungkan upacara pemberangkatan tim The Women 
of Indonesia’s 7Summits Expedition Mahitala-Unpar 
(WISSEMU) menuju Gunung Denali, Alaska.

11 April 2017, bertempat di Ruang Rapat Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik, diselenggarakan peluncuran buku 
Komunikasi Internasional dan Perubahan Sosial di Indonesia. 
Hadir dalam peluncuran buku tersebut pimpinan fakultas dan 
program studi, dosen, mahasiswa, tamu undangan, serta 
perwakilan penulis (Albert Triwibowo, M.A., Stanislaus Risadi 
Apresian, M.A., Jessica Martha, M.I.Pol) dan editor (Dr. 
Sukawarsini Djelantik).



Western Java

Amazing Purwakarta

ri Baduga Fountain Park in Purwakarta has officiated the Sthird phase of its development. The park's eastern 
parts, located at Jalan KK Singawinata, come equipped 

with new so�ware that shows off an "Aqua Screen" and a 
water tunnel at its western gate. Dedi Mulyadi said the 
different colors of the park symbolized kebhinnekaan 
(diversity). The color grada�ons at the park were based on the 
diversity of the regency of Purwakarta itself. As reported by 
The Jakarta Post (23/2/2017), Dedi Mulyadi said, "If the 
garden was just filled with flowers, it would be plain. If it just 
had water fountains, it would also be plain. But if both of 
these are combined, then it will give birth to beauty."

Meanwhile, Tourism Minister, Arief Yahya, said that aside 
from implemen�ng tradi�on and culture in daily life, these 
two things also have commercial value in tourism. He noted 
that tradi�on and culture have to operate side-by-side and 
help give rise to an economic system that can support its 
residents. "Tourism can only survive when it is in a place with 
tradi�ons and culture that are maintained. That is where the 
wheels of the economy can turn. Purwakarta has successfully 
presented a tourism des�na�on that can give birth to welfare 
for its people," Arief Yahya said.

Said to be the largest fountain park in South East Asia, the Sri 
Baduga Water Park in the town of Purwakarta, West Java, 
boasts a 3 hectares sprawling park with at its center the 
musical and dancing fountains. Using state-of-the-art 
technology the fountains are set in an ar�ficial lake in the 
center of town called Situ Buleud – meaning the Round Lake, 
Indonesia Travel informs. Located a mere 2 hour drive 
between  and  by toll road, Purwakarta has grown rapidly into 

an a�rac�ve tourist des�na�on that was the heart of the 
once powerful 15th century Padjadjaran Kingdom of the 
Sunda land. The Sunda culture and tradi�ons are s�ll adhered 
to by its inhabitants, which are today expressed into this 
large-scale fountain park.

In the center among the hundreds of dancing fountains sits 
majes�cally the statue of Prabu Kian Santang, son of Prabu 
Siliwangi, also known as Sri Baduga, the most famous 
Maharaja who ruled ancient Padjajaran. Prabu Kian Santang 
is portrayed si�ng crossed-legged on a giant lotus flower. 
Surrounding the statue, Indonesia Travel informs, no less 
than 2,000 water spouts shoot up showers that dance 
following synchronized music. And enhanced by streams of 
light in rainbow colors and laser play, they form images of a 
man and a woman dancing special Sundanese tradi�onal 
dances.

Built to be the largest Fountain Park in Southeast Asia the Sri 
Baduga Park encompasses a total area of over 3 hectares. The 
fountain Park sits right in the center of Purwakarta's 
landmark, the Situ Buleud, or the Round Lake, which is an 
ar�ficial lake originally built during Dutch Colonial �mes and 
meant as a pool fora herd of the near ex�nct rhinoceros 
popula�on. (The last Java rhinos can now be found only in the 
Ujung Kulon Na�onal Park). The Fountain is part of an 
extensive development of the Situ Buleud Tourism area which 
started construc�on in 2013, with the first stage officially 
opened in 2014. This was followed by the second stage in 
2015. In the long-term, there will be 9 stages of development 
with each stage focusing on different unique features to be 
operated by the most up-to-date modern technologies. The 

Purwakarta Regent, Dedi Mulyadi, said the concept of bhinneka (diversity) has to be implemented in 
everyday life to maintain the varie�es of cultures and tradi�ons that can be great strengths of tourism. 
"The Indonesian people are known for their culture and their diversity, and this can be an a�rac�on for 
tourism," Dedi said.
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spell binding fountain shows are held three �mes on 
Saturdays and Sundays star�ng from 7:30 pm to 10:00 pm. 
Taking about 25 minutes, these amazing musical fountain 
shows can be enjoyed for Free by all.

“I honestly surprise that a regency like Purwakarta has 
something like this, for those of you who had travel to Sentosa 
Island - Singapore, you might have experienced a 'Wings of 
Time' performance. The concept is similar, but of course 
Singapore offers a more technological and story-full 
experience. Do use comfortable shoes, the floor is quite 
slippery,” Cindy Cintasih, a tourist from Bitung, North 
Sulawesi, wrote to Trip Advisor. 

A tourist from Dublin, Ireland, wrote, “In my view, be�er than 
Dubai (2016), Kuala Lumpur (KLCC 2017), Singapore (Sentosa 
2007), much be�er than France Palace Versailles (2015). This 
year [2017] admission free. Between 1 and 3 performance on 
Saturday and Sunday, depend on weather. Last Saturday 
performance two was at 8.30 pm. Expect 15 to 30 minute walk 
between car park and your seat. You are not alone, the venue 
has space for 5000 people. Expect traffic jam before and at 
end of performance. Plenty of police for security. Venue 
compares best with Sentosa Island. No restaurant with show 
view.”

Bale Indung Rahayu

According to old Sundanese language, the name Purwakarta 
is derived from the word purwa (the beginning/the origin) 
and karta (lively/ac�ve), hence Purwakarta loosely means 'a 
lively place since ancient �mes'. Indonesia Travel informs that 
Purwakarta's existence is inseparable from the na�on's 
history in the fight against the colonial forces of the 
Vereenigde Oos�ndische Compagnie (VOC) or the Dutch East 
India Company who occupied the region  around the 17th 
century. The regency then  played the role as the main 
logis�cs base for the Javanese Mataram Kingdom during their 
a�ack on the VOC's controlled Batavia (present day Old 
Jakarta). In turn, Purwakarta's rich agricultural resources 
were later also u�lized by the victorious Dutch colonial forces. 
Remnants of the Dutch colonial era s�ll decorate many parts 
of Purwakarta. These can be seen, especially found, in 
downtown Purwakarta where heritage sites are transformed 
into some of the town's most impressive landmarks.

The most iconic of these is the Sri Baduga Fountain Park at Situ 
Buleud or the 'Round Lake' situated right in the heart of town,  
which is in fact an ar�ficial lake that was originally built during  
Dutch Colonial �mes and meant as a pool for a herd of the 
now near-ex�nct rhinoceros popula�on. Located not too far 
from the Sri Baduga Fountain Park, there is another historical 
building believed to have been buil�n the 19th century called 
Gedung Kembar or literally meaning 'The Twin Building'. 
Today, one of the buildings is used as a unique museum 
named Bale Panyawangan Diorama Museum. Loosely 
translated, Bale Panyawangan means 'A Place to Gaze'. As the 
name suggests, here is the perfect place to observe not only 
into the history of Purwakarta but also of the great Sunda 
Kingdom of Pajajaran, and its culture. Uniquely the museum 

does not only feature conven�onal collec�ons but it is also 
completed with various digital displays. In one of these, 
visitors can take a virtual tour of Purwakarta on an actual 
an�que bicycle.

For those who wish to enjoy watersports such as canoeing, 
water skiing, wind surfing, and many others, Purwakarta has  
the Grama Tirta Ja�luhur or the Ja�luhur Waterpark which is 
built along the Ja�luhur Dam. Here, not only you can have 
various ac�vi�es, you can also enjoy the spectacular scenery 
of Ja�luhur Dam and Lake. For fishing enthusiasts, there is 
also the Cirata Dam that offers the thrilling experience of 
white water fishing. For those who search truly refreshing 
nature, head to Wanayasa which is only about 23Km away 
from downtown Purwakarta. Here is the beau�ful Wanayasa 
Lake among lush hills surrounding Mount Burangrang. There 
is also the Cipurut Waterfall and the Cidomas River which 
make perfect getaways from the hustle and bustle of daily  
city life. If you're up for a li�le bit of adventure, go trek and 
hike to some of the challenging trails up Mount Lembu, 
Mount Parang, Mount Cupu, and Mount Bangkok, Indonesia 
Travel suggests.

A newly launched museum in Purwakarta, named Bale 
Indung Rahayu (A Place of Mother's Honor), celebrates 
motherhood in the Sundanese culture by highligh�ng various 
stages of life, including birth and death. A dark tunnel 
welcomes visitors with pictures and explana�ons about a 
baby's journey star�ng from the age of zero to nine months. 
The introduc�on is accompanied by the cries of a newborn 
baby. A�er passing the tunnel, visitors enter a wide room with 
a high ceiling that symbolizes the world to which the baby is 
born. Stories of motherhood in the Sundanese culture can be 
viewed on its walls, told using several tradi�onal terms about 
centuries-old ceremonies following the child's birth, The 
Jakarta Post reported.

Purwakarta Regent, Dedi Mulyadi, told Kompas that he had 
created the museum's concept, interior design and even its 
background music. The museum aims to express the 
Sundanese people's views on motherhood. It is also Dedi's 
homage to his late mother. Visitors can also marvel at the 
museum's collec�ons of tradi�onal children's games via 
photos, pain�ngs and art ins�lla�ons. Balai Indung Rahayu is 
open free to the public. 
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The Future of Accounting and Business
in Rapid Development of Information Technology

Mereka yang �dak mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan, akan ter�nggal atau bahkan �dak 
dapat melanjutkan bisnisnya di masa mendatang. Sebaliknya, mereka yang adap�f dan mampu 
memaksimalkan peluang yang ada akan dapat bertahan dalam persaingan yang semakin sengit ini. 
Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat �dak dapat dipisahkan dari globalisasi itu 
sendiri.

ada tanggal 4-5 Mei 2017 yang lalu, bertempat di PSheraton Hotel, Bandung, Program Studi Akuntansi, 
Fakultas Ekonomi,  bekerjasama dengan the 

Associa�on of Chartered Cer�fied Accountants (ACCA), 
rdmenyelenggarakan the 3  Parahyangan Interna�onal 

rdAccoun�ng and Business Conference (the 3  PIABC). Tema 
rd yang diangkat dalam the 3 PIABC ini adalah “The Future of 

Accoun�ng and Business in Rapid Development of 
Informa�on Technology”.  

Munculnya tema ini dilatarbelakangi oleh globalisasi, yang 
mendorong semua pihak untuk beradaptasi terhadap situasi 
yang  terus  berubah.  Mereka  yang  �dak  mampu 
menyesuaikan diri terhadap perubahan, akan ter�nggal atau 
bahkan �dak dapat melanjutkan bisnisnya di masa 
mendatang. Sebaliknya, mereka yang adap�f dan mampu 
memaksimalkan peluang yang ada akan dapat bertahan 
dalam persaingan yang semakin sengit ini. Perkembangan 
teknologi informasi yang demikian pesat �dak dapat 
dipisahkan dari globalisasi itu sendiri. Pemrosesan informasi 
yang semakin cepat, akses yang lebih mudah terhadap 
informasi serta biaya pemrosesan informasi yang semakin 
murah telah mengakibatkan peningkatan jumlah informasi 
yang tersedia. Hal ini selayaknya dipandang sebagai suatu 
peluang yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis. 

Salah satu aspek pen�ng yang perlu diperha�kan oleh para 
pelaku bisnis agar dapat tetap bersaing dalam era globalisasi 
dan teknologi saat ini adalah akuntansi. Akuntansi pun �dak 
luput dari perkembangan teknologi. Peran akuntansi telah 
berubah, dari sekadar pencatatan (bookkeeping) menjadi 
keunggulan bersaing. Perubahan peran ini tentunya akan 
berdampak pada dunia bisnis. Lebih jauh lagi, menarik untuk 
disimak peran akuntansi di masa mendatang serta 

transformasi dari profesi akuntan itu sendiri. Hal inilah yang 
rdmenjadi fokus dari penyelenggaraan the 3  PIABC. 

rdThe 3  PIABC ini terdiri dari sejumlah sesi, yaitu sesi seminar, 
diskusi panel, seminar khusus untuk mahasiswa, serta 
presentasi paper. Keynote speaker dalam acara ini adalah 
Ridwan Kamil selaku Walikota Bandung, yang diwakili oleh 
Dhian Dini, Kabid Persandian dan Aplikasi Informa�ka 
Diskominfo Kota Bandung. Adapun pembicara yang diundang 
adalah Isnaeni Achdiat (President of ISACA Indonesia), 
Sudimin Mina (Director So�ware Asset Management and 
Compliance Microso� Indonesia), Vincent Lim (CFO Datalogic 
Asia Pacific, Execu�ve Commi�ee and Council of the Ins�tute 
of Singapore Chartered Accountant), Madya Mahfudzah 
Mohamed (Faculty of Accountancy, Universi� Teknologi 
MARA), Leo Lee (Deputy President of ACCA), Ahmadi 
Hadibroto (IFAC Board Member) dan Abdiansyah Prahasto 
(Manager di Deloi�e Indonesia).

Dalam era informasi dan teknologi ini, banyak orang yang 
masih belum menyadari risiko yang dihadapi di dunia maya. 
Mereka belum menyadari pen�ngnya pengelolaan dan 
manajemen risiko di dunia maya. Hal inilah yang diangkat 
dalam seminar sesi  1  yang berjudul  “Cyber Risk 
Management”. Diharapkan dunia pendidikan dapat 
merespon adanya kebutuhan keahlian ini  dengan 
memasukkan konten tersebut ke dalam kurikulum agar 
mahasiswa dapat dibekali dengan pengetahuan yang 
memadai akan topik tersebut. 

Seminar dilanjutkan ke sesi 2, kali ini mengangkat topik 
“Business Models of the Future: Emerging Value Crea�on”, 
yang mengupas perubahan yang terjadi di model bisnis 
sebagai akibat dari perkembangan teknologi yang secara 



alert bot, key bot, match bot dan sync bot. Pembicara juga 
menyampaikan kepada para peserta bahwa saat ini terdapat 
top 10 digital technologies yang dapat membentuk dekade 
berikutnya, yaitu cloud compu�ng, big data, social 
compu�ng, virtual and augmented reality, cyber threat & 
security, mobile compu�ng, internet of things, payment 
systems, ar�ficial intelligence and robo�cs, dan machine 
learning. Untuk dapat bertahan di masa mendatang, akuntan 
perlu menghindari pekerjaan yang bersifat repe��f karena 
hal tersebut dapat digan�kan oleh robot/mesin. Perubahan 
adalah hal yang mutlak dalam hidup, termasuk dalam profesi 
akuntan. Untuk itu, akuntan dituntut untuk belajar dan 
beradaptasi terhadap teknologi dengan �dak melupakan 
kemampuan dasar (in�) dari akuntansi itu sendiri. Lima 
langkah yang dapat ditempuh untuk mempersiapkan diri 
menghadapi masa depan adalah ini�ate change, go digital, 
elevate skill, protect the core, dan enjoy the ride.

Seminar kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel yang 
menghadirkan sejumlah pembicara. Melalui diskusi ini, dapat 
disimpulkan bahwa penerapan dari sejumlah contoh 
teknologi canggih yang berpotensi menggan�kan profesi 
akuntan hanya �nggal menunggu waktu saja. Untuk itu, peran 
akuntan akan mengalami pergeseran menjadi bersifat lebih 
strategis dan konsulta�f. Agar dapat bertahan di masa 
mendatang, akuntan perlu memiliki the right mind, right skill 
(dibuk�kan dengan ser�fikasi) serta right success tools (salah 
satunya adalah fasih teknologi). Diharapkan melalui 
rangkaian seminar ini, akuntan dapat mempersiapkan diri 
dengan baik dalam menghadapi perubahan yang akan terjadi 
di masa mendatang.

rdDalam 3  PIABC ini juga diselenggarakan sesi seminar khusus 
mahasiswa, yang bertemakan “Genera�on Next: What It 
Takes to Become Accountants of the Future”. Dalam sesi ini, 
dibahas mengenai atribut kunci, ekspektasi serta aspirasi dari 
generasi berikutnya di bidang akuntansi dan keuangan. 
Sebagian materi yang dibahas dalam sesi seminar ini diambil 
dari studi yang dilakukan oleh ACCA yang bertajuk “ACCA 

spesifik terdiri dari tumbling tech costs, the rise of 'start-up 
culture', the rise of new tools, networked capital, dan the 
changing world. Lebih lanjut, dalam sesi ini dipaparkan 6 
model bisnis di masa mendatang, yaitu: pla�orm-based, mass 
customiza�on 2.0, frugal, pay what you want, mega-
hyperlocal, dan modern barter, serta aplikasi atau contoh-
contoh nyata dari keenam model bisnis tersebut. Kemudian, 
dilanjutkan dengan pembahasan mengenai back-end dan 
front-end dari 'Full Stack' Framework. Pembicara juga 
memberikan saran mengenai bagaimana sebaiknya profesi 
akuntan menyikapi perubahan yang terjadi ini. Akuntan 
dituntut untuk lebih mengedepankan kolaborasi , 
menciptakan lingkungan yang mendukung eksperimen dan 
pertumbuhan, fasih teknologi, meningkatkan kompetensi diri 
baik dalam bidang akuntansi maupun bidang terkait 
(mul�dimensional), serta berani beranjak dari comfort zone. 

Kemudian, dalam seminar sesi 3, para peserta diajak untuk 
memahami lebih lanjut mengenai tren yang ada dalam 
teknologi saat ini yang berdampak pada profesi akuntan di 
masa mendatang, melalui topik “Technology Trends and Its 
Impact to Accoun�ng Future”. Pembicara memaparkan 
secara detail mengenai 5 tren yang ada dalam dunia teknologi 
informasi saat ini yang relevan dengan profesi akuntan, yang 
dapat “mengganggu” profesi akuntan atau bahkan 
b e r p o t e n s i  m e n g a n c a m 
kelangsungan profesi ini. Namun, di 
sisi  sebaliknya, hal ini  dapat 
dipandang sebagai kesempatan, 
bukan ancaman. Kelima tren ini 
terdiri dari clients want be�er 
connec�vity, automated data entry, 
growth of the DIY approach, 
machine learning and powerful 
i n s i g h t ,  d a n  d e m a n d  f o r 
specializa�on. Para profesional di 
bidang akuntansi dan keuangan 
perlu menyadari bahwa profesi 
mereka berada dalam posisi 15 dari 
21 profesi yang teriden�fikasi dapat 
digan�kan oleh robot. Saat ini telah 
t e r d a p a t  b e b e r a p a  c o n t o h 
pekerjaan yang dapat dilakukan 
oleh robot, seper� chat/email bot, 
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Professional Accountants – The Future”, sebuah studi awal 
dari serangkaian yang akan datang. Melalui studi ini, 
diharapkan para pemangku kepen�ngan dapat memahami 
lebih lanjut mengenai aspirasi karier dari para profesional 
muda di bidang akuntansi dan keuangan sehingga dapat 
menerapkan strategi yang diperlukan untuk memikat dan 
mempertahankan mereka di dalam organisasi, juga dapat 
belajar dan mengadopsi prak�k baik dalam menangani para 
profesional ini. Aspirasi dari “genera�on next” ini terdiri dari 
the profession remains a valued pla�orm for a successful 
career, this is genera�on now when it comes to mobility, 
progression is key to a�rac�on and reten�on, global role is 
part of career strategy, finance careers not necessarily the 
end game, sa�sfac�on levels holding up, experien�al 
learning is key, dan technology seen as an opportunity. Para 
mahasiswa sebagai bagian dari “genera�on next” ini pun 
dibekali dengan sejumlah �ps untuk dapat mengembangkan 
dan mengembangkan karier mereka agar nan�nya mereka 
dapat meraih kesuksesan dalam dunia profesional mereka, 
yaitu own your career, future prrof your skills, create a 
personal brand, make change from within the system, never 
dismiss a lateral move, become 'intrapreneurial', gain global 
experience, look for mentors & sponsors, lead the way with 
technology, dan always build your network. 

rdHari kedua pelaksanaan the 3  PIABC terdiri dari seminar dan 
presentasi paper yang lebih ditujukan kepada para 
akademisi. Sesi seminar yang berjudul “Tips & Techniques to 
Write an Interna�onal Journal” ini memberikan sejumlah 
masukan bagi para akademisi yang bermaksud untuk 
menerbitkan karya tul is  i lmiah mereka di  jurnal 
internasional. Sejumlah hal dibahas dalam sesi ini, salah 
satunya adalah mengenai mo�vasi untuk menulis. 

Ada sejumlah alasan yang mendorong seseorang untuk 
menulis ar�kel di jurnal, seper� terkait perkembangan karier 
(jabatan fungsional dosen), hobi, tekanan dari rekan, dan 
sebagainya. Penulis sebaiknya menulis ar�kel dengan topik 
yang sesuai dengan area yang dimina�. Penulis juga perlu 

memperha�kan lamanya waktu yang diperlukan untuk 
mempublikasikan ar�kelnya. Umumnya, diperlukan waktu 
kurang lebih 1 tahun sejak pengiriman naskah sampai dengan 
naskah tersebut dipublikasikan (jika berhasil). Maka dari itu, 
penulis perlu melakukan perencanaan yang baik dari segi 
waktu dan segera mulai menulis ke�ka memiliki ide. Tahap 
awal dari penulisan ini umumnya cukup menantang, namun 
tetap harus dilakukan dan dimulai. Penulis juga perlu 
menyadari pen�ngnya pembuatan outline ke�ka mulai 
menulis. 

Kemudian, pembicara memberikan �ps untuk membuat judul 
dan abstrak karya tulis lebih menarik sehingga dapat 
meningkatkan peluang diterimanya karya tulis dalam jurnal. 
Abstrak harus mampu merangkum, biasanya dalam 1 
paragraf yang terdiri dari 300 kata atau kurang, aspek-aspek 
pen�ng dari keseluruhan naskah, yang mencakup tujuan 
peneli�an dan rumusan masalah, rancangan/desain 
peneli�an, temuan peneli�an sebagai hasil dari analisis yang 
dilakukan, dan rangkuman dari interpretasi serta kesimpulan. 

Sesi hari kedua dilanjutkan dengan presentasi paper oleh para 
penulis yang diselenggarakan dalam beberapa kelas paralel. 
Di sesi ini, penulis memaparkan hasil peneli�annya dalam 
bidang-bidang terkait, terutama dalam bidang akuntansi dan 
bisnis. Sejumlah peserta juga memberikan masukan kepada 
penulis yang mempresentasikan papernya, agar peneli�an 
mendatang menjadi lebih baik lagi. Sebagai penutup, pani�a 
memberikan penghargaan best paper kepada Puji Nurhaya�, 
Djuminah serta Masyita As Sahara dari Universitas Sebelas 
Maret atas paper mereka yang berjudul “E-Procurement 
Implementa�on and Budget Absopr�on in Indonesian Local 
Government”. Setelah melalui sejumlah sesi seminar dan 
presentasi paper, para peserta lalu diajak mengiku� sesi 
Bandung City  Tour  menggunakan Bandros,  serta 
mengunjungi Bandung Command Center.


