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Apa itu diplomat? Diplomat adalah pribadi yang 
ditunjuk oleh sebuah negara untuk melakukan 
diplomasi dengan satu atau lebih negara atau 

organisasi internasional. Is�lah “diplomat” berasal dari Bahasa 
Yunani, berar� pemegang sebuah diploma, yaitu dokumen 
akreditasi/kepercayaan dari pemerintah negeri yang 
berdaulat. Penggunaan regular representasi diploma�k 
dimulai di antara negara-negara di kawasan Italia pada abad 
ke-15. Adapun is�lah “diplomasi” dan “diplomat” muncul 
dalam Revolusi Prancis, abad ke-18.

“Is�lah 'diplomat' berasal dari bahasa Yunani, 
berar� pemegang sebuah diploma, yaitu 

dokumen akreditasi/kepercayaan dari 
pemerintah negeri yang berdaulat.”

Walau siapa pun dapat ditunjuk oleh pemerintah nasional 
sebuah negara untuk melakukan hubungan dengan negara lain 
atau suatu organisasi internasional, berbagai negara biasanya 
memelihara kelompok diplomat karier yang dilembagakan – 
yaitu pelayan-pelayan publik dengan koneksi profesional yang 
terjaga dengan menteri luar negeri. Is�lah career diplomat pun 
digunakan secara global, yang berbeda dengan penunjukan 
poli�s. Baik diplomat karier maupun diplomat poli�s memiliki 
imunitas diploma�k yang sama. 

Entah diplomat karier maupun yang ditunjuk secara poli�s, 
se�ap diplomat yang ditugaskan ke negara lain akan 
diklasifikasikan dalam satu di antara pangkat-pangkat 
diplomat (secretary, counselor, minister, ambassador, envoy, 
chargé d'affaires) sebagaimana diatur dalam hukum 
internasional (the Vienna Conven�on on Diploma�c Rela�ons, 
1961). Diplomat dibedakan dengan konsul (consul) dan atase 
(a�achés), yang merepresentasikan negara mereka secara 
administra�f tetapi �dak memiliki fungsi-fungsi poli�s 
diplomat.

Apa fungsinya? Fungsi utama diplomat adalah representasi 
dan proteksi kepen�ngan nasional negara yang mengirimnya; 
inisiasi dan fasilitasi persetujuan strategis; perjanjian dan 
konvensi; promosi informasi; perdagangan; teknologi; dan 
hubungan baik. Diplomat-diplomat musiman ditunjuk dalam 
pertemuan atau perundingan organisasi-organisasi 
internasional karena pengalaman mereka dalam kecakapan 
manajemen dan negosiasi. Diplomat-diplomat merupakan 
anggota pelayanan luar negeri dan korps diploma�k.

Tugas utama diplomat

Apa tugas utama para diplomat? Nefer�� Hindratmo (2018) 
menyebutkan lima hal ini:

3) Protec�ng. Diplomat harus melindungi kepen�ngan negara 
asalnya. Se�ap pemerintah negara telah menggariskan 
prioritas nasionalnya dan para diplomat akan berusaha sekuat 
tenaga agar kebijakan tersebut dapat berjalan op�mal. Ke�ka 
media ramai memberitakan usulan pembatasan biofuel dari 
sawit di tataran Uni Eropa, perwakilan RI di luar negeri telah 
melakukan serangkaian pendekatan dan kampanye yang 
mengedepankan produk sawit Indonesia yang sustainable. Hal 
ini dirasa pen�ng karena sawit merupakan produk unggulan 

1) Represen�ng. Mewakili negara dan pemerintahnya. Tidak 
hanya dalam pertemuan resmi, sehari-hari pun ia akan 
menjadi juru bicara, bahkan wajah resmi negara yang 
diwakilinya. Sulit untuk memisahkan peran mewakili negara 
dalam kehidupan sehari-hari seorang diplomat ke�ka 
ditempatkan. Pembicaraan dan opini santai seorang diplomat 
dapat dianggap mewakili posisi negaranya.

2) Promo�ng. Diplomat juga harus siap berpromosi. Apa saja 
akan ia promosikan dari produk unggulan, potensi investasi 
hingga kawasan wisata negara asalnya. Tujuannya agar 
terdapat peningkatan hubungan perdagangan, masuknya 
investasi dari negara asing, dan semakin banyak turis yang 
hadir di negara asalnya. Caranya pun beragam, mulai dari 
par�sipasi pameran, pementasan kesenian, penyelenggaraan 
temu bisnis hingga mendatangi asosiasi-asosiasi pengusaha. 
Selain promosi ekonomi dan sosial budaya, para diplomat pun 
mempromosikan kebijakan pemerintahnya. Misalnya, upaya 
pemerintah dalam memajukan pembangunan di berbagai 
daerah, bahkan lokasi yang paling terpencil sekalipun.
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Profesi yang Asyik dan Menantang

Diplomat
Cerdas, berwawasan luas, bijak, cakap berkomunikasi secara lisan maupun tertulis dalam bahasa asing, 
dan berada di berbagai negeri. Itulah gambaran umum oleh masyarakat luas tentang profesi 
diplomat/pejabat diploma�k. Apa dan bagaimana menjadi seorang diplomat?

Mahasiswa Unpar belajar prak�k diplomasi                     (Sumber: unpar.ac.id)
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Periode Sekdilu ini berjalan selama sekitar delapan bulan, 
yang kemudian diiku� program magang di Departemen 
Luar Negeri atau di Perwakilan.

3) Sekolah Staf dan Pimpinan Departemen Luar Negeri 
(Sesparlu) ditujukan untuk kenaikan jenjang jabatan 
Diplomat Madya dari gelar Counsellor ke Minister 
Counsellor. Periode Sesparlu berlangsung paling lama 
empat bulan.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam sebuah sambutan 
(2018) mengharapkan agar para calon diplomat Indonesia 
memiliki �ga hal ini: 1) kompeten, 2) tangguh, 3) nasionalis. 
“Diplomat Indonesia perlu memiliki pemahaman yang 
komprehensif tentang dinamika poli�k dalam negeri karena 
poli�k luar negeri pada hakikatnya adalah perpanjangan dari 
poli�k dalam negeri," ujar Menlu Retno. “Menjadi seorang 
diplomat itu harus tangguh dan �dak banyak mengeluh," 
imbuhnya. Menlu Retno melanjutkan, Diplomat Indonesia 
juga harus tangguh dalam memperjuangkan kepen�ngan 
nasional. Sikap nasionalisme ini pen�ng bagi seorang diplomat 
untuk bisa melihat permasalahan negaranya dengan lebih jeli 
serta memperjuangkan kepen�ngan negara dalam hubungan 
antarnegara.

“Penda�ar harus lulusan program sarjana, 
magister, atau doktor dalam bidang ilmu 

hubungan internasional, ilmu hukum, ilmu 
ekonomi, ilmu pemerintahan, ilmu poli�k, ilmu 

media dan komunikasi, ilmu administrasi publik, 
sosiologi, ilmu budaya/sastra, atau bidang-bidang 

lain yang ditetapkan Kementerian Luar Negeri.”

Tertarik? Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) dapat 
menjadi jalan menuju karier sebagai diplomat. Secara khusus, 
Program Studi Hubungan Internasional Unpar dikenal memiliki 
reputasi unggul di Indonesia. Selain itu, Unpar pun 
menyediakan program-program studi ilmu hukum, ilmu 
ekonomi, dan ilmu administrasi publik yang memungkinkan 
lulusannya menda�ar sebagai calon diplomat karier. *** (PX)

2) Sekolah Staf Dinas Luar Negeri (Sesdilu) ditujukan pada 
diplomat bergelar Sekretaris II yang telah menjabat 
se�daknya setahun untuk naik menjadi Sekretaris I. 
Periode Sesdilu berlangsung sekitar empat bulan.

Jika lulus seleksi, mereka akan mulai memasuki sistem 
pendidikan diplomat yang terdiri dari �ga tahapan:

1) Sekolah Dinas Luar Negeri (Sekdilu) bagi para calon 
diplomat yang telah melewa� ujian penerimaan awal. 

Penda�ar haruslah lulusan program sarjana, magister, atau 
doktor dalam bidang ilmu hubungan internasional, ilmu 
hukum, ilmu ekonomi, ilmu pemerintahan, ilmu poli�k, ilmu 
media dan komunikasi, ilmu administrasi publik, sosiologi, 
ilmu budaya/sastra, atau bidang-bidang lain yang ditetapkan 
Kementerian Luar Negeri. Selain itu, hendaknya menguasai 
satu di antara bahasa-bahasa kerja PBB (Inggris, Prancis, 
Spanyol, Rusia, China, Arab) atau bahasa asing lain (Jepang, 
Korea, atau bahasa lain yang ditetapkan).

· Diplomat Utama: Duta Besar.

Indonesia. Tentunya hal ini termasuk melindungi warga 
negaranya, warga setanah airnya. Semua warga negara dari 
negara asalnya harus ia lindungi. Mulai dari menyediakan Surat 
Perjalanan Laksana Paspor bagi WNI yang kehilangan paspor 
hingga mendampingi warga negara yang menghadapi masalah 
hukum dilakukan oleh para diplomat. Mereka kerap harus 
siaga 24 jam guna membantu rekan sebangsanya yang 
menghadapi masalah. 

“Tugas utama para diplomat adalah … 
Represen�ng … Promo�ng … Protec�ng … 

Nego�a�ng … Repor�ng …”

Tertarik menjadi diplomat?

· Diplomat Pertama: Atase dan Sekretaris III;

· Diplomat Madya: Counsellor, Minister Counsellor, dan 
Minister;

Bagaimana cara menjadi seorang diplomat? Apa yang perlu 
dilakukan? Jalan karier diplomat dari satu tahap ke tahap lain 
dijabarkan dalam Permenlu RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pejabat Dinas Luar Negeri Diploma�k dan Konsuler. Jenjang 
karier diplomat diatur sebagai berikut:

· Diplomat Muda: Sekretaris II dan Sekretaris I;

4) Nego�a�ng. Tentunya kita semua ingat kemenangan 
Indonesia di Dewan Keamanan PBB. Kemenangan ini �dak 
hanya menandai kebesaran negara Indonesia namun juga 
apresiasi dunia atas peran ak�f Indonesia pada berbagai isu 
global yang dinegosiasikan di PBB. Negosiasi �dak hanya 
berhen� di fora mul�lateral, para diplomat pun berdiskusi di 
ranah regional dan juga dalam hubungan bilateral. Se�ap 
diplomat yang terlibat dalam proses negosiasi akan 
menekankan hal-hal yang menjadi prioritas negaranya dan 
mencari jalan untuk memperoleh hasil yang menguntungkan.

5) Repor�ng. Setelah semua tugas-tugas di atas selesai, si 
diplomat masih harus melaporkannya ke pemerintah asalnya. 
Hanya laporan biasa? Tentu �dak, ia harus pula memberikan 
rekomendasi dan pengamatannya atas kejadian-kejadian di 
negara akreditasinya. Dalam tataran pemberian laporan ini 
pulalah, ia harus memahami betul lokasi penempatannya 
sehingga ia bisa memberikan informasi dan rekomendasi yang 
tepat bagi pemerintah.

Mahasiswa Unpar belajar prak�k diplomasi                     (Sumber: unpar.ac.id)
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Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir 
Effendy mengungkapkan bahwa peningkatan capaian anak-
anak kita  dalam PISA 2015 patut  diapresias i  dan 
membangkitkan op�misme nasional, tapi jangan lupa masih 
banyak PR untuk terus meningkatkan mutu pendidikan karena 
capaian masih di bawah rerata negara-negara OECD.

Topik mengenai HOTS mulai mencuat �dak lama 
sesudah publikasi hasil Programme for Interna�onal 
Student Assessment (PISA) 2015, yang dirilis pada 

Desember 2016. PISA merupakan sistem penilaian yang 
diinisasi oleh Organisa�on for Economic Coopera�on and 
Development (OECD) untuk mengevaluasi sistem pendidikan 
dari 72 negara peserta di seluruh dunia. Se�ap �ga tahun, 
siswa berusia 15 tahun dipilih secara acak untuk mengiku� tes 
dari �ga kompetensi dasar yaitu membaca, matema�ka, dan 
sains. PISA mengukur apa yang diketahui siswa dan apa yang 
dapat dia lakukan (aplikasi) dengan pengetahuannya.

Perlu digarisbawahi bahwa Indonesia masih berada pada 
papan bawah di antara 72 negara peserta PISA 2015. 
Bagaimana memperbaikinya di masa depan? Mendikbud 
Muhadjir Effendy tahun lalu menyatakan bahwa capaian PISA 
Indonesia yang tergolong rendah melahirkan kebijakan 
memasukkan soal-soal yang membutuhkan daya nalar �ngkat 
�nggi di mata pelajaran matema�ka di Ujian Nasional Berbasis 
Komputer (UNBK). Diakui bahwa �pe soal beracuan HOTS 
belum pernah disajikan kepada para peserta UNBK 
sebelumnya. Mendikbud waktu itu mengaku sedang berupaya 
menaikkan standar. Kepala Pusat Penilaian Pendidikan 
(Kapuspendik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemdikbud) M. Abduh waktu itu mengatakan bahwa dari 40 
soal yang diujikan, sekitar sepuluh persen masuk dalam 
kategori HOTS. Tujuannya, mengulang Muhadjir, untuk 
meningkatkan kualitas dari UN tahun sebelumnya. 

Banyak pemerha� pendidikan �dak �nggal diam. Mereka 
menilai bahwa kebijakan Mendikbud kurang tepat. Para 
pengamat pendidikan menilai wajar jika para siswa kesulitan 

Akan tetapi, kala UNBK untuk siswa sekolah menengah 
rampung, keluh kesah para peserta membikin media sosial 
gaduh. Mereka membanjiri pos�ngan lama Muhadjir di akun 
Instagram-nya, yang bahkan tak berhubungan dengan UNBK, 
dengan protes mengapa soal UNBK banyak yang terlalu susah 
serta melenceng dari kisi-kisi. Mendikbud Muhadjir Effendy 
kemudian meminta maaf. Ia meminta pemakluman jika UNBK 
akan makin sulit demi mengejar keter�nggalan.

mengerjakan soal �pe HOTS. 
Daya p ik i r  mereka masih 
rendah, atau di �ngkat Lower 
Order Thinking Skills (LOTS). 
Kemampuan level ini hanya 
s e k a d a r  m e n g h a f a l 
p e n g e ta h u a n .  Po l a  p i k i r 
Kemendikbud seakan-akan 
m e n g a n g g a p  H O T S  b i s a 
tercapai, juga demi perbaikan 
p e r i n g k a t  P I S A ,  d e n g a n 
mengandalkan UNBK. Cara 
pandang seper� ini hanya 
bersifat parsial alias �dak utuh. 
Para pemerha� pendidikan 
mengapresiasi maksud baik 
Mendikbud Muhadjir Effendy, namun menyarankan agar kita 
sebaiknya berfokus pada upaya pematangan keterampilan 
guru melalui pela�han berjenjang serta membangun budaya 
literasi yang bukan sekadar formalitas. Ini bukan semata-mata 
perkara soal-soal ujian yang berada di hilir; proses 
pembelajaran sejak dari hulu harus dipikirkan.

Memupuk HOTS

“… kita sebaiknya berfokus pada upaya 
pematangan keterampilan guru melalui pela�han 

berjenjang serta membangun budaya literasi 
yang bukan sekadar formalitas.”

HOTS didasarkan pada Taksonomi Bloom, yang semula 
mengategorikan berbagai �ngkat pemikiran, mulai dari yang 
terendah hingga yang ter�nggi, yaitu pengetahuan, 
pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. 
Konsep Benjamin S. Bloom dkk. dalam buku Taxonomy of 
Educa�onal Objec�ves (1956) itu, seja�nya merupakan 
tujuan-tujuan pembelajaran yang terbagi dalam �ga ranah. 
Ke�ga ranah tersebut adalah: 1) kogni�f, merupakan 
keterampilan mental (seputar pengetahuan); 2) afek�f, sisi 
emosi (seputar sikap dan perasaan); dan 3) psikomotorik, yang 
berhubungan dengan kemampuan fisik (keterampilan). 
Taksonomi untuk menentukan tujuan belajar ini bisa disebut 
sebagai "tujuan akhir dari sebuah proses pembelajaran". 
Setelah menjalani proses pembelajaran tertentu, siswa 
diharapkan dapat mengadopsi keterampilan, pengetahuan, 
atau sikap yang baru.
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Kecakapan berpikir tataran �nggi ( , HOTS) �dak dapat diterapkan hanya dalam higher order thinking skills
soal-soal ujian sekolah. HOTS memerlukan proses pembelajaran secara tekun dan penuh kesabaran.

Hendaknya Dipupuk Sejak Awal

Higher	Order	Thinking	Skills	(HOTS)

P. Krismastono Soediro 
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P. Krismastono Soediro, Kepala Kantor Yayasan Universitas 
Katolik Parahyangan, penulis sejumlah buku.

4) Ajarkanlah bagaimana menarik kesimpulan. Ajarkanlah 
para siswa bagaimana menarik kesimpulan dengan 
memberikan mereka contoh-contoh dalam kehidupan nyata 
(melalui teks, gambar, grafik, video, dan lain-lain).

5) Gunakanlah grafik/gambar. Grafik merupakan cara bagus 
untuk membingkai pemikiran para siswa secara terorganisasi. 
Dengan menggambar diagram-diagram atau mind maps, para 
siswa mampu menghubungkan konsep-konsep secara lebih 
baik dan melihat relasinya. Hal ini membantu para siswa 
mengembangkan kebiasaan menghubungkan konsep-konsep.

3) Hubungkanlah konsep-konsep. Bimbinglah para siswa 
melalui proses bagaimana menghubungkan satu konsep 
dengan konsep lain. Dengan melakukan hal ini Anda 
mengajarkan mereka menghubungkan apa yang telah mereka 
ketahui dengan apa yang sedang mereka pelajari.

6) Ajarkanlah strategi pemecahan masalah. Ajarkanlah para 
siswa menggunakan cara selangkah demi selangkah untuk 
memecahkan persoalan. Hal ini akan membantu mereka 
memecahkan persoalan secara lebih cepat dan lebih mudah. 
Beranikanlah para siswa menggunakan cara alterna�f untuk 
memecahkan persoalan, dan tawarkanlah cara-cara 
pemecahan persoalan yang berbeda.

7) Doronglah pemikiran krea�f. Pemikiran krea�f adalah 
ke�ka para siswa menemukan, berimajinasi, dan mendesain 
apa yang mereka pikirkan. Riset memperlihatkan bahwa ke�ka 
para siswa memanfaatkan crea�ve HOTS maka itu 
meningkatkan pemahaman mereka. Beranikanlah para siswa 
berpikir “outside of the box”.

8) Gunakanlah mind movies. Ke�ka konsep-konsep yang 
dipelajari sulit, beranikanlah para siswa menciptakan film 
(movie) di pikiran mereka. Ajarilah mereka untuk menutup 
mata, dan memainkan film di benaknya. Cara ini akan sangat 
membantu mereka memahami sesuatu secara unik.

9) Ajarilah siswa menjabarkan jawaban mereka. Siswa 
hendaknya benar-benar memahami sebuah konsep, bukan 
sekadar menghafalnya. Beranikanlah para siswa menjabarkan 
jawaban-jawaban mereka dan berbicara tentang apa yang 
mereka pelajari.

10) Pertanyaan-Jawaban-Relasi. Ajarilah para siswa jenis 
pertanyaan yang ditanyakan, kemudian gunakan informasi 
tersebut untuk membantu mereka merumuskan sebuah 
jawaban. Para siswa hendaknya menafsirkan/menguraikan/ 
memecahkannya jika jawabannya dapat ditemukan pada 
sebuah teks atau di Internet, atau jika mereka harus 
mendasarkannya pada pengetahuan yang telah mereka miliki. 
Cara ini efek�f, membuat para siswa lebih menger� tetang 
hubungan di antara informasi-informasi.

Mari, kita mencerdaskan bangsa dengan memupuk HOTS sejak 
awal. Para guru dan dosen tentu memiliki pengalaman unik 
dalam memupuk HOTS pada para siswa; apa jurus-jurus Anda? 
*** 

Tingkatan kemampuan berpikir yang dibagi menjadi �ngkat 
rendah dan �nggi, merupakan bagian dari salah satu ranah 
yang dikemukakan Bloom, yaitu ranah kogni�f. Dua ranah lain, 
yaitu afek�f dan psikomotorik, punya �ngkatannya tersendiri. 
Ranah kogni�f ini kemudian direvisi oleh Lorin Anderson dan 
David Krathwohl pada 2001. Urutannya diubah menjadi (1) 
mengingat (remembering); (2) memahami (understanding); 
(3) mengaplikasikan (applying); (4) menganalisis (analyzing); 
(5) mengevaluasi (evalua�ng); dan (6) mencipta (crea�ng). 
Tingkat 1 hingga 3, sesuai konsep awalnya, dikategorikan 
sebagai kemampuan berpikir tataran rendah (LOTS). 
Sedangkan �ngkat 4 sampai 6 dikategorikan sebagai 
kemampuan berpikir tataran �nggi (HOTS).

Nah, bagaimana memupuk HOTS kepada para siswa? Janelle 
Cox, seorang penulis di bidang pendidikan di AS, memberikan 
jurus-jurus untuk meningkatkan HOTS.

Persoalannya, sebagaimana dikemukakan oleh Kusuma, dkk. 
(2017) yang diacu Yunus Agus�an (2019), kebanyakan soal 
yang digunakan oleh sekolah-sekolah di Indonesia sebagai 
instrumen penilaian kogni�f adalah soal yang cenderung 
bertujuan untuk menguji lebih banyak pada aspek memori, 
sedangkan soal untuk mela�h kemampuan berpikir �ngkat 
�nggi siswa �dak cukup banyak tersedia.

1) Berilah pemahaman tentang HOTS. Bantulah para siswa 
untuk memahami dan menger� apa itu HOTS. Jelaskanlah apa 
itu dan mengapa itu pen�ng bagi mereka. Bantulah 
memahami kekuatan dan tantangan mereka.

2) Doronglah siswa untuk bertanya. Ciptakanlah suasana yang 
mana siswa merasa bebas menyampaikan pertanyaan tanpa 
reaksi nega�f dari teman-temannya.

Bloom sejak awal mengenalkan kata-kata kerja operasional 
yang bisa digunakan sebagai panduan. Demikian pula dalam 
versi revisi Anderson dan Krathwohl. Pada �ngkat mengingat, 
misalnya,  di indikasikan dengan kata kerja seper� 
mendefinisikan, mendeskripsikan, mengiden�fikasikan, dan 
kata lain sejenis. Pada �ngkatan lebih �nggi, misalnya 
mencipta, kata-kata kerja yang bisa digunakan sebagai 
rumusan tujuan belajar, antara lain mengategorisasi, 
m e n g o m b i n a s i ka n ,  m e n g o m p i l a s i ,  m e r a n c a n g , 
mengembangkan, atau kata lain sejenis.

(Sumber: e-Learning Industry)
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Pemerintahan Presiden Joko Widodo 2014‒2019 telah 
melakukan pembangunan infrastruktur dalam ukuran 
yang belum pernah terjadi dalam sejarah bangsa. 

Dalam periode kedua 2019-2024 ini pembangunan 
infrastruktur masih merupakan prioritas selain pembangunan 
manusia. Mengapa pembangunan infrastruktur tetap menjadi 
prioritas?

Di Amerika Serikat, Report of the President's Commission on 
Cri�cal Infrastructure Protec�on, 1997, mendefinisikan, 
"infrastructure: The framework of interdependent networks 
and systems comprising iden�fiable industries, ins�tu�ons 
(including people and procedures), and distribu�on 
capabili�es that provide a reliable flow of products and 
services essen�al to the defense and economic security of the 
United States, the smooth func�oning of governments at all 
levels, and society as a whole."

Is�lah infrastruktur sering digunakan oleh para arsitek, 
insinyur, dan perencana kota untuk menggambarkan fasilitas-
fasilitas, pelayanan-pelayanan, dan struktur-struktur 
organisasional esensial untuk pemanfaatan bersama. Para 
poli�si dan pengusaha sering memandang infrastruktur dalam 
ar� bagaimana sebuah bangsa dapat membantu perusahaan-
perusahaan menjalankan usaha dengan penyediaan hal-hal 
yang diperlukan seper� lahan, air, listrik, jaringan gas, jalan, 
pelabuhan, bandara, koneksi internet, dan lain-lain.

Kita semua menggunakan sistem-sistem tersebut, yang sering 
kita sebut “pekerjaan umum” (public works), dan kita 
berekspektasi sistem-sistem itu berfungsi untuk kita. 
Infrastruktur itu pen�ng karena kita semua membayar (pajak) 
untuk itu dan kita semua menggunakannya. 

Infra berar� bawah. Ini dapat dimaknai sebagai dasar, fondasi 
di bawah. Dalam lingkungan modern, infrastruktur merupakan 
fasilitas yang diekspektasikan harus ada, �dak perlu dipikirkan 
lagi karena hal itu bekerja di bawah atau di belakang, di luar 
radar pikiran kita, di luar perha�an kita, �dak disadari. 

“It is an investment that has a mul�plier effect 
throughout the economy, genera�ng las�ng 

economic, social and environmental benefits.”

Pemerintah-pemerintah di seluruh dunia mengakui bahwa 
berinvestasi pada dan memelihara infrastruktur yang sehat 
merupakan sebuah fungsi pemerintahan yang pen�ng. 
Departemen Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan 
Daerah Australia mengklaim, "It is an investment that has a 
mul�plier effect throughout the economy, genera�ng las�ng 
economic, social and environmental benefits."

Berinvestasi pada infrastruktur bukanlah sesuatu yang baru 
bagi pemerintah-pemerintah di semua negara. Ribuan tahun 
lalu orang-orang Mesir membangun sistem-sistem irigasi dan 
transportasi dengan bendungan-bendungan dan kanal-kanal. 
Orang-orang Yunani dan Romawi kuno membangun jalan-
jalan dan akuaduk-akuaduk yang masih bertahan hingga kini. 
Got-got Paris abad ke-14 telah menjadi des�nasi wisatawan.

Mari kita mendukung kelanjutan pembangunan infrastruktur 
demi kemajuan Indonesia. *** (PX)

Bagi Indonesia, infrastruktur merupakan kebutuhan yang 
sangat pen�ng dan mendesak. Hal ini dikarenakan Indonesia 
merupakan negara dengan kondisi geografis yang sangat luas 
serta dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia. 
Demikian penegasan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 
Pembangunan infrastruktur yang digalakkan pemerintah 
bukan sekadar untuk mempertontonkan kemewahan, 
melainkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat demi 
tujuan nasional. Pembangunan infrastruktur merupakan 
investasi jangka panjang, manfaatnya bisa dirasakan dalam 
beberapa tahun ke depan. Tidak hanya itu, infrastruktur juga 
bisa menguntungkan karena dapat menarik investor untuk 
berinvestasi.

“Infrastruktur harus dibangun karena Indonesia sangat 
kekurangan infrastruktur. Pertumbuhan infrastruktur 
Indonesia masih rela�f lebih rendah dan kalah cepat dibangun 
kalau dibandingkan dengan negara-negara satu kawasan,” kata 
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro pada 
Agustus 2019. Menurut data Bappenas yang mengu�p dari 
Oxford Economics dan World Bank Data (WBD), pertumbuhan 
belanja infrastruktur Indonesia sebesar 8,60 persen masih 
kalah �pis dari Malaysia. Negara jiran itu berada di atas 
Indonesia dengan 8,70 persen. Indonesia juga kalah dari 
Thailand, Vietnam, dan Filipina yang punya persentase 
masing-masing sebesar 10,3 persen, 11,5 persen, dan 12,6 
persen.
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Mengapa Tetap Menjadi Prioritas?

Pembangunan Infrastruktur

(Sumber: Kemenkeu, CNN Indonesia)
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PSM Unpar kembali menghadirkan konser Parahyangan 

Heritage 3 dengan rangkaian konser yang diselenggarakan di 

�ga kota besar di Indonesia. Parahyangan Heritage 3 ini 

dibuka dengan Konser Bandung pada Minggu (18/8) di Aula 

Sekolah Pascasarjana, Kampus Merdeka Unpar. Rangkaian 

konser juga diselenggarakan di Medan sebagai bagian dari Ken 

Steven Interna�onal Choir Fes�val, serta di Jakarta pada akhir 

Agustus 2019. Konser Parahyangan Heritage 3 ini kembali 

dipimpin oleh Music Director PSM Unpar Ivan Yohan.

Profesor Sani Susanto, Ph.D., IPU., AER. dikukuhkan sebagai 

Guru Besar Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri (FTI) 

Unpar dalam Sidang Senat Terbuka Universitas Katolik 

Parahyangan (Unpar) yang berlangsung Kamis (4/7). Sidang 

dipimpin langsung oleh Ketua Senat Akademik Unpar Prof. 

Bambang Sugiharto, didampingi Rektor Unpar Mangadar 

Situmorang Ph.D., beserta pimpinan universitas dan para 

Dekan, juga Guru Besar dari Unpar maupun universitas lain. 

Sidang dihadiri pula oleh Kepala LLDIKTI wilayah IV Jawa 

Barat Prof. Uman Suherman. 

I@TS RUBY Night & Dinner menjadi puncak Acara REUNI@ATS 

“Mother's Call” bersama presenter sekaligus ar�s Olga Lydia 

(kanan) sebagai MC di acara tersebut. Acara dilangsungkan di 

selasar PPAG (24/8)

FISIP Unpar merayakan Dies Natalis ke-58 di Mgr. Geise Lecture 

Theatre, Gedung 3 Unpar. Pada tahun ini, Dies Natalis FISIP 

Unpar mengangkat tema Digital Transforma�on for Humanity 

dengan orasi ilmiah berjudul “Hubungan Internasional dalam 

Era digital” yang dibawakan oleh Sapta Dwikardana, Ph.D.

Dok. Majalah Parahyangan

Dok. Publikasi Unpar

Dok. I@TS

Dok. PSM Unpar.
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“…CTPS dapat mencegah penyebaran penyakit 
cacingan, menurunkan kasus infeksi saluran 

pernafasan atas (ISPA) dan flu burung hingga 5%, 
serta mampu mencegah infeksi kulit, mata, SARS 

dan flu burung…”

Agar terhindar dari berbagai penyakit menular, biasakan CTPS 
pada waktu-waktu pen�ng, yaitu sebelum makan, sebelum 
memegang/mengolah/menyiapkan makanan, setelah buang 
air besar, serta setelah kontak dengan hewan dan tanah. Selain 
i t u ,  h e n d a k n y a  m e m b i a s a k a n  j u g a 

[1]menggun�ng/membersihkan kuku secara teratur. 

Kebiasaan dalam cuci tangan menggunakan air saja �dak 
dapat melindungi se�ap individu dari bakteri dan virus yang 
terdapat di tangan. Terlebih jika mencuci tangan �dak di 

[3]bawah air mengalir.  Mencuci tangan dengan sabun adalah 
salah satu �ndakan sanitasi, yang bila diprak�kkan secara 
tepat dan benar merupakan cara termudah dan efek�f untuk 
menjadi bersih dan memutuskan mata rantai kuman, sehingga 
mencegah berjangkitnya penyakit. Mencuci tangan dengan air 
dan sabun dapat lebih efek�f menghilangkan kotoran dan 
debu secara mekanis dari permukaan kulit dan secara 
bermakna mengurangi jumlah mikroorganisme penyebab 
penyakit seper� virus, bakteri, dan parasit lainnya pada kedua 

Hingga saat ini, masih banyak sekali anak-anak 
Indonesia yang meninggal karena diare, juga anak-
anak yang kurang gizi karena cacingan. Selain itu, 

masih ada pula anak dan orang dewasa yang tertular dan 
meninggal karena terinfeksi virus flu burung. Padahal, dengan 
melakukan perilaku sederhana, cuci tangan pakai sabun (CTPS) 
sebenarnya sudah dapat mengurangi risiko tertular penyakit-
penyakit tersebut. Data WHO menunjukkan, perilaku CTPS 
mampu mengurangi angka kejadian diare sebanyak 4%. Telah 
dibuk�kan juga bahwa CTPS dapat mencegah penyebaran 
penyakit cacingan, menurunkan kasus infeksi saluran 
pernafasan atas (ISPA) dan flu burung hingga 5%, serta mampu 

[1,2]mencegah infeksi kulit, mata, SARS dan flu burung. 

1. menggosok telapak tangan secara bersamaan, 

[3]Cara CTPS yang benar adalah: 

5. gosok ibu jari secara memutar dilanjutkan dengan 
daerah antara jari telunjuk dan ibu jari secara 
bergan�an, 

Cara CTPS yang benar

4. tautkan jari-jari antara kedua telapak tangan secara 
berlawanan, 

Indikator PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) salah satunya 
mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun yang 
merupakan sekumpulan perilaku yang dilakukan karena 
kesadaran dari hasil pembelajaran, yang membuat individu 
atau keluarga dapat menjaga dan memelihara kesehatan serta 
berperan ak�f untuk mewujudkan masyarakat sehat. Salah 
satu pilar utama dalam Indonesia Sehat dan merupakan salah 
satu strategi untuk mengurangi beban negara dan masyarakat 

[3]terhadap pembiayaan kesehatan yaitu PHBS. 

Hendrik L. Blum di dalam Notoatmodjo (2010) secara jelas 
mengungkapkan bahwa terdapat 4 faktor utama yang 
berkaitan dalam derajat kesehatan seseorang, kelompok dan 
masyarakat yaitu perilaku, pelayanan kesehatan, lingkungan 
dan, keturunan atau herediter. Faktor–faktor tersebut 
memiliki keterkaitan dalam memengaruhi derajat kesehatan 
masyarakat dan kesehatan perorangan. Di antara empat faktor 
tersebut faktor determinan yang paling berpengaruh besar 
adalah faktor perilaku manusia dan disusul faktor lingkungan 
pada urutan kedua. Hal ini dapat terjadi akibat faktor perilaku 
memiliki pengaruh lebih besar dari faktor lingkungan sehingga 
lingkungan hidup manusia juga sangat dipengaruhi oleh 

[5]perilaku masyarakat. 

6. gosok kedua pergelangan tangan dengan arah memutar, 
bilas dengan air dan keringkan. 

tangan. Juga lebih efek�f 
membersihkan kotoran dan 
telur cacing yang menempel 
pada permukaan kulit, kuku 
dan jari-jari pada kedua 
tangan. Hal ini dilakukan 
karena tangan seringkali 
m e n j a d i  a g e n  y a n g 
m e m b a w a  k u m a n  d a n 
menyeb ab kan  p ato gen 
berpindah dari satu orang ke 
orang lain, baik dengan 
kontak langsung ataupun 
kontak �dak langsung (menggunakan permukaan-permukaan 

[2,4]lain seper� handuk, gelas). 

2. menggosok punggung kedua tangan, 
3. jalinkan kedua telapak tangan lalu digosok-gosokkan, 
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Perilaku Sederhana yang Berdampak Luar Biasa

Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)

dr. Emilia Puspitasari Winarno

(Sumber: Kompas Lifestyle)
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Hal terpen�ng dalam CTPS bukan berapa lama waktu mencuci 
ta n ga n ,  te ta p i  ca ra  m e n c u c i  ta n ga n nya .  H a l  i n i 
mengindikasikan bahwa perilaku cuci tangan menggunakan 
sabun merupakan suatu upaya yang memiliki dampak besar 
bagi pencegahan penyakit-penyakit menular seper� diare dan 
ISPA, yang keduanya menjadi penyebab utama kema�an anak-
anak. Namun mencuci tangan masih belum menjadi kebiasaan 
pada masyarakat, tentunya hal ini masih dipengaruhi oleh 
banyak hal di antaranya karena rendahnya pengetahuan, 
pendidikan dan kesadaran terhadap perilaku cuci tangan pakai 

[2,3]sabun. 

Segala jenis sabun dapat digunakan untuk mencuci tangan baik 
itu sabun (mandi) biasa, sabun an�sep�c, ataupun sabun cair. 
Namun sabun an�sep�k/an�bakteri seringkali dipromosikan 
lebih banyak pada publik. Hingga kini �dak ada peneli�an yang 
dapat membuk�kan bahwa sabun an�sep�k atau disinfektan 
tertentu dapat membuat seseorang rentan pada organisme 

[2]umum yang berada di alam. 

Jenis sabun untuk mencuci tangan

Da�ar Pustaka

2. Infoda�n Pusat data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI. 2014. 
P e r i l a k u  m e n c u c i  t a n g a n  p a k a i  s a b u n  d i  I n d o n e s i a . 
h�p://www.depkes.go.id/pusda�n/infoda�n-ctps (accessed August 8, 
2019)

3. Kemenkes, R.I. 2014. Profil Kesehatan Indonesia. Jakarta.

1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Cuci Tangan Pakai Sabun 
(CTPS). h�p://www.depkes.go.id/ar�cle/view/15021800006/perilaku-
mencuci-tangan-pakai-sabun-di-indonesia.html (accessed August 8, 2019)

dr. Emilia Puspitasari Winarno, dokter penanggung jawab 
Klinik Pratama Unpar

4. Desiyanto; Djannah. 2013. Efek�fitas Mencuci Tangan Menggunakan 
Cairan Pembersih Tangan An�sep�k (Hand Sani�zer) Terhadap Jumlah 
Angka Kuman, Jurnal Kesehatan Masyarakat,Vol.2 No.2.

15 Oktober telah dicanangkan sebagai “Hari Cuci Tangan Pakai 
Sabun Sedunia” untuk mengingatkan kita, bahwa hanya 
dengan kebiasaan mencuci tangan dengan sabun saja, bila 
diprak�kkan secara tepat dan benar, merupakan cara 
termudah dan efek�f untuk menjadi bersih dan memutuskan 
mata rantai kuman, sehingga mencegah berjangkitnya 
penyakit.

5. Notoadmodjo, S. 2010. Ilmu Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
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(Sumber: infoda�n)

Gambar 2. Diagram Transmisi Penyakit Keterkaitan BAB dengan pencegahan melalui CTP

(Sumber: Wagner dan Lanoix)
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Untuk membuka pikiran, kita dapat mela�hnya dengan cara 
mencari pengalaman baru. Lakukan kebiasaan ru�n, dengan 
satu variasi baru. Bacalah bacaan tentang ide-ide baru. 
Tontonlah aneka macam film untuk memperluas wawasan 
maupun rentang minat tontonan. Berdiskusilah dengan orang-
orang dari kelompok berbeda pandangan, untuk mela�h 
kelenturan sudut pandang terhadap suatu perihal yang sama. 
“A mind is like a parachute. It doesn't work if it is not open.” 
(Frank Zappa, dalam Krismastono, 2018). 

Dalam psikologi kogni�f, diketahui bahwa ada 4 tahap yang 
dialami seseorang dalam proses krea�vitas (Wallas, dalam 
Solso, 2005). 

Krea�vitas

Krea�vitas merupakan salah satu dari empat kecakapan 
dasar yang wajib dila�h oleh siapa saja yang gemar 
belajar sepanjang hidupnya. Dalam terbitan �ga kuartal 

sebelumnya, telah dibahas kecakapan dasar komunikasi (dan 
diam), kolaborasi (dan mandiri), serta berpikir kri�s (dan 
intui�f). Menurut para pendidik, terutama di Amerika Serikat, 
keempat kecakapan dasar tersebut, yakni komunikasi, 
kolaborasi, berpikir kri�s, maupun krea�vitas diperlukan 
untuk  menunjang proses  pencapaian kesuksesan 
(Krismastono, 2018).

Bagaimana caranya menemukan gagasan baru? Gagasan baru 
berasal dari benak. Benak akan memberikan jawaban apabila 
kita bertanya. Jika ada sesuatu yang belum diketahui, lalu kita 
bertanya apa-mengapa-bagaimana tentang sesuatu itu, dan 
terus bertanya dan bertanya, maka benak kita akan 
memberikan jawaban, sejauh kita bertanya dengan sungguh-
sungguh. Ya, jika dan hanya jika kita sungguh-sungguh, �dak 
main-main saja, jika kita mau turut serta mengupayakan 
jawabannya. Kebiasaan bertanya ini akan menuntun benak 
kita dalam menjelajah dan menemukan jawaban. Bertanyalah 
dengan cara berbeda; bertanyalah dari aspek atau sudut 
pandang yang berbeda. Keanekaragaman pertanyaan itu akan 
membuat benak kita mencari dan menyediakan jawaban yang 
bagus, bahkan mungkin sama sekali baru. Di sinilah kita 
menjadi semakin krea�f (Krismastono, 2018, hal. 91).

Orang-orang yang krea�f pada umumnya memiliki pemikiran 
terbuka / open mind. Mereka �dak langsung menolak 
pemikiran yang berbeda, namun menghargai dan bersedia 
mengolah perbedaan menjadi sebuah ide baru yang sifatnya 
memadukan keragaman. Orang yang krea�f cenderung mudah 
menemukan gagasan baru. 

Kedua adalah tahap inkubasi, di mana �dak ada usaha apa pun 
yang dilakukan, dan energi diarahkan untuk melakukan hal 
yang lainnya. Dalam tahap ini, fungsi berpikir dalam alam sadar 
dialihkan ke dalam alam nonsadar, dengan cara relaksasi.    

Ke�ga adalah tahap iluminasi, atau pencerahan. Dalam tahap 
ini, kepala diilustrasikan seper� lampu yang semula ma�, �ba-
�ba menyala terang! Perasaan yang mengiringinya adalah 
kelegaan, kepuasan yang luar biasa, dan keyakinan rela�f 
mutlak. Dalam tulisan berpikir kri�s dan inova�f pada terbitan 
kuartal lalu dinyatakan bahwa banyak ilmuwan melakukan 
lompatan besar dalam penemuannya melalui intuisi, yang 
sifatnya nonsadar, di mana 85% perilaku seseorang ditentukan 
oleh alam nonsadarnya. Rupanya buah tahap preparasi, 
menjadi bahan bakar tahap inkubasi, yang lalu mendorong 
tahap iluminasi.

Keempat adalah tahap verifikasi, di mana seseorang menguji 
ide penemuannya, maupun membuat solusi. Ide krea�f dari 
tahap iluminasi biasanya memberi tenaga memadai untuk 
merealisasikannya menjadi buah krea�vitas.      

Bagaimana caranya mengatur diri? Secara sederhana, lakukan 
saja apa yang seharusnya dilakukan pada saat seharusnya, baik 
itu disukai ataupun �dak (Elbert Hubbard, dalam Krismastono, 
2019). Jadi, meski berada dalam situasi dan kondisi nega�f, 
individu tetap bertahan dan terus ber�ndak mengiku� 
rencana untuk mewujudkan targetnya (Peter Hollins). 

Kata disiplin berasal dari Bahasa La�n discipulus, yang berar� 
murid. Disiplin erat kaitannya dengan konteks edukasi, yang 
maknanya adalah pengetahuan, instruksi, bidang studi, sistem 
aturan. Penger�an disiplin kemudian iden�k dengan self-
dicipline, yaitu pengaturan diri untuk memperbaiki / 
meningkatkan diri (Krismastono, 2019). 

Pertama adalah tahap preparasi atau persiapan, di mana 
seseorang mulai merumuskan permasalahan dan berupaya 
mencari pemecahannya, termasuk permasalahan mencari ide 
baru. Hal pen�ng yang perlu dicapai dalam tahap pertama ini 
adalah op�malitas usaha seseorang. Hanya jika seseorang 
berupaya dengan sungguh-sungguh dan secara total saja, 
barulah tahap pertama beralih menuju tahap kedua. 

Ingin krea�f? Eksplorasilah pengalaman baru! Teruslah 
bertanya! Sungguh-sungguhlah berusaha! Take a break! 
Jernihkan pikiran! Tindak lanju� ide krea�f! Perayaan syukur 
pun bergulir natural...

Disiplin

 

MAJALAH PARAHYANGAN | VOL. VI No. 4 | 80

Prac�ces make perfect. Kalimat mo�vasional tersebut cenderung langsung mudah kita temukan 
kaitannya dengan kualitas kedisiplinan. Bagaimana dengan krea�vitas, apakah kualitasnya juga 
dipengaruhi oleh la�han dan kerja keras? Bagaimana mengembangkan krea�vitas dan disiplin, dan 
menggunakannya secara op�mal?

Kreativitas	dan	Disiplin

Levian�
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Pada umumnya, orang mengiden�kkan krea�vitas dengan 
kemampuan berpikir out of the box. Tim peneli� Teori 
Krea�vitas Figural dari Fakultas Psikologi UI mengiden�fikasi 4 
unsur lain juga dalam krea�vitas, yaitu fluency (kelancaran 
mengeluarkan ide) ,  flexibility (keragaman ide yang 
dikeluarkan), elabora�ve (kerincian atau kedetailan ide yang 
dikembangkan), dan originality (keunikan ide). Disiplin 
membuat orang terbiasa dan semakin “otoma�s”. Oleh karena 
itulah, disiplin menunjang unsur fluency dari krea�vitas, di 
mana pekerja  seni  yang dis ip l in  tentunya mudah 
mengeluarkan ide-idenya. Dengan kata lain, pekerja seni yang 
disiplin biasanya banyak ide. Akan tetapi, meski idenya banyak, 
kualitas idenya bisa jadi bersifat “seputar itu-itu saja”.

Lalu, bagaimana caranya agar krea�vitas dapat berkembang 
op�mal? Caranya sederhana. Kata kuncinya tetap disiplin. 

Lakukan saja apa yang perlu dilakukan, 
secara konsisten, dan terus berorientasi 
maju. Apa sajakah yang diperlukan 
untuk krea�f? Ya, la�hlah fluency, 
flexibility, elabora�ve, originality, dan 
out of the box. Maka selain konsisten 
dan kon�nu mengeluarkan ide-ide, kita 
perlu rajin dan tekun juga untuk 
membuat variasi ide, mengembangkan 
r a g a m  d e t a i l  d a r i  s e � a p  i d e , 
mengombinasikan ide lama menjadi ide 
baru yang belum pernah ada, atau 
bahkan mencoba menabrak batasan 

kreasi yang ada, dalam rangka menciptakan hal yang WOW! 
atau melampaui batasan umum. Disiplin dalam se�ap unsur 
krea�vitas, akan menjadi tahap preparasi, dan membantu 
se�ap unsur berkembang menuju penemuan WOW! 
***(dirangkum dari berbagai sumber)

yang disiplin, akan giat mengubah sudut pandang, sehingga 
krea�vitasnya mengalir lancar, beragam, dan unik.   

Dua contoh ini menunjukkan langkah konkret yang dilakukan 
untuk mengop�malkan disiplin dan krea�vitas sekilas tampak 
berbeda. Administrator dengan cara ter�b menjalankan SOP, 
sementara pekerja seni dengan cara terus mencari sudut 
pandang baru. Namun ada kualitas yang sama di balik 
perbedaan perilaku tadi, yaitu sama-sama konsisten dan 
kon�nu menekuni apa yang seharusnya dilakukan di dalam 
penyelesaian tanggung jawab pekerjaannya. Keduanya sama-
sama disiplin. “Ber�ndak mewujudkan tujuan secara konsisten 
dan kon�nu” adalah sebuah langkah jitu untuk membangun 
kedisiplinan.

Disiplin merupakan kecakapan dasar mutlak dan menjadi 
prasyarat (tahap preparasi) dari krea�vitas. Krea�vitas 
cemerlang �dak mungkin diwujudkan tanpa melalui disiplin. 
Pertanyaannya kemudian, apakah semua disiplin pas� 
menjamin lahirnya krea�vitas? Mengapa ada perilaku disiplin 
yang �dak berlanjut pada krea�vitas? Di samping disiplin, 
faktor apa lagi yang perlu dilakukan agar krea�vitas dapat 
berkembang op�mal? 

Bila kita sungguh ingin menciptakan hasil yang terbaik, maka 
kita perlu mela�h kecakapan dasar krea�vitas dan disiplin. 
Disiplin akan membantu kita untuk tetap fokus pada tujuan 
meskipun menghadapi rintangan. Saat proses jatuh bangun 
terus terjadi berulang kali seakan tak kunjung habis, 
sesungguhnya pada saat itu kita tengah memasuki tahap 
pertama krea�vitas, yakni preparasi, sebagai fondasi yang 
diperlukan untuk melahirkan ide cemerlang. Dalam tataran 
berpikir, disiplin berpikir itu ibarat perilaku analisis-sintesis 
atau berpikir kri�s, sementara krea�vitas berpikir itu ibarat 
lompatan ide “AHA!” atau intuisi.

D e n g a n 
d e m i k i a n , 
la�han dapat 
meningkatkan 
k u a l i t a s 
d i s i p l i n . 
Kualitas disiplin 
yang baik akan membangun karakter dasar yang kuat, 
meningkatkan kemampuan merespon, fokus pada sasaran, 
dan meningkatkan kepercayaan diri (Krismastono, 2019). 

Krea�vitas dan disiplin

Faktor �ndakan menjadi faktor utama yang menentukan. 
Tanpa �ndakan, disiplin sekadar wacana dan �dak 
menghasilkan apa-apa. Tindakan, yang dilakukan terus secara 
konsisten, akan memperkuat otot disiplin, dan membangun 
sebuah kebiasaan. Ibaratnya disiplin itu adalah ototnya, 
sementara kebiasaan itu merupakan konten, ibarat posisi 
tubuh di mana otot itu bekerja. 

Mari kita simak contoh berikut. Seorang administrator 
cenderung menerapkan SOP yang sama meski menghadapi 
situasi yang berbeda. Disiplin menerapkan SOP membuatnya 
terbiasa, otoma�s, serta tepat dan 
cepat menyelesaikan pekerjaannya. 
Administrator yang ahli kemudian dapat 
menemukan cara untuk melakukan 
perbaikan, atau meningkatkan efisiensi 
dan efek�vitas dari pekerjaannya. Maka 
krea�vitasnya menemukan alterna�f 
cara baru tersebut merupakan buah 
dari disiplinnya menjalankan ru�nitas. 

Kecakapan dasar disiplin maupun krea�vitas sama-sama 
dipengaruhi oleh la�han ataupun kerja keras. Bagaimana agar 
la�han keduanya op�mal? 

Mari kita sandingkan dengan sebuah 
contoh lain berikut ini. Seorang pekerja 
seni cenderung mencari cara berbeda 
dalam melakukan hal yang sama. 
Misalkan seorang desainer baju, meski ia merancang hal yang 
sama – katakanlah seragam kerja maskapai penerbangan, 
namun ia mencari dan menemukan detail berbeda, yang 
membuat kualitas rancangannya bersifat terbarukan. Dalam 
prosesnya, ia perlu konsisten dan persisten. Disiplin apa yang 
perlu ia lakukan? Dalam kontennya, ia ru�n mengubah sudut 
pandang, atau mencari hal baru. Maka seorang pekerja seni 

(Sumber: ids_educa�on.com)

(Sumber: medium.com)



Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) 
berprakarsa mendorong penguatan pemajuan 
kepemimpinan diplomasi kemanusiaan Indonesia di 

� n g k a t  k a w a s a n  d a n  g l o b a l .  U n t u k  i t u ,  K e m l u 
menyelenggarakan kegiatan Regional Conference on 
Humanitarian Assistance pada awal Agustus 2019 lalu. Hal ini 
sejalan dengan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang 
menjadikan diplomasi perdamaian dan kemanusiaan sebagai 
salah satu prioritasnya. Konferensi diiku� oleh 17 negara di 
kawasan, 5 organisasi internasional, dan 17 lembaga swadaya 
masyarakat di bidang kemanusiaan.

Sebelumnya, tahun lalu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi 
menegaskan bahwa selain untuk melaksanakan mandat 
kons�tusi, diplomasi kemanusiaan juga merupakan instrumen 
poli�k luar negeri Indonesia guna mewujudkan dukungan dan 
kepemimpinan Indonesia terhadap upaya global untuk 
penanganan dan pencegahan krisis kemanusiaan demi 
mewujudkan keamanan dan perdamaian dunia.

Terdapat lima isu utama yang dibahas oleh para peserta 
konferensi selama dua hari, yakni mengenai (i) Pemberdayaan 
aktor kemanusiaan di �ngkat nasional dan lokal; (ii) Kerja sama 
dan kolaborasi mul�sektoral dalam penyelenggaraan bantuan 
kemanusiaan; (iii) Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat 
lokal, terutama perempuan, anak-anak, penyandang 
disabilitas, dan orang tua; (iv) Aspek keberlanjutan dalam 
penyelenggaraan bantuan kemanusiaan, yang mendukung 
transisi dari fase tanggap darurat ke fase pembangunan; serta 
(v) Perlindungan aktor kemanusiaan dalam penyelenggaraan 
bantuan kemanusiaan.

Mengangkat tema “Enhancing Humanitarian Ac�ons in South-
East Asia", konferensi ini merupakan pertemuan dan pla�orm 
pertama yang secara resmi melibatkan aktor kemanusiaan 
negara dan non-negara di kawasan Asia Tenggara (1,5 track 
diplomacy) untuk duduk bersama dan berdiskusi mengenai 
bantuan kemanusiaan,  mengatas i  tantangan saat 
penyampaiannya, dan merekomendasikan solusi terbaik 
dalam menghadapi potensi terjadinya krisis kemanusiaan di 
masa depan. Regional Conference on Humanitarian Assistance 
membahas peningkatan kapasitas dan perluasan jejaring 
antarpemerintah dan pegiat kemanusiaan di kawasan guna 
memperlancar implementasi bantuan kemanusiaan. Tidak 
kalah pen�ng, konferensi juga mendorong penegakan 
sejumlah prinsip Indonesia dalam bantuan kemanusiaan, dan 
panduan prak�s dalam pemberian bantuan yang efek�f.

“Hal ini sejalan dengan arah kebijakan luar negeri 
Indonesia yang menjadikan diplomasi 

perdamaian dan kemanusiaan sebagai salah satu 
prioritasnya.”

Konferensi menghasilkan Chair's Summary sebagai outcome 
document yang memuat rekomendasi dan pembahasan isu 
selama Regional Conference. Selain itu dimuat rencana ke 
depan termasuk referensi bagi penyelenggaraan bantuan 
kemanusiaan yang efek�f. Di antaranya adalah keinginan para 
pegiat kemanusiaan untuk menghasilkan upaya dan 
pendekatan terhadap isu kemanusiaan secara lebih konkret, 
serta menjajaki kemungkinan untuk mengadakan konferensi 
semacam ini secara lebih berkelanjutan.

Kita mendukung langkah-langkah Kemlu untuk memperkuat 
diplomasi kemanusiaan Indonesia. Jika melihat pengalaman 
selama ini, penggunaan so� power melalui diplomasi 
kemanusiaan telah terbuk� efek�f dan memberi dampak 
langsung terhadap upaya penyelesaian krisis kemanusiaan 
yang terjadi  di  negara-negara sahabat.  Diplomasi 
Kemanusiaan Indonesia telah menjadi elemen pen�ng dalam 
poli�k luar negeri Indonesia, dan oleh karenanya perlu untuk 
t e r u s  d i l a k s a n a k a n  d a n  d i ke m b a n g k a n  d e n g a n 
mengedepankan added values. Kita menggarisbawahi bahwa 
kolaborasi antara pemerintah dan non-pemerintah 
(akademisi, pegiat kemanusiaan, filantropis, serta faith and 
charity-based organiza�ons) menjadi faktor pen�ng dalam 
mendorong efek�vitas diplomasi kemanusiaan Indonesia. 

Teruslah maju, dan semoga semakin efek�f. *** (PX)

Asia Tenggara
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Inilah pertanyaan dan tantangan kita semua sebagai pendidik. 
Dengan asumsi bahwa 'manusia adalah hasil dari pendidikan', 
bagaimana generasi milenial ini menjawab tantangan 
zamannya? Bagaimana kita sebagai ins�tusi dan insan 
pendidikan mendampingi atau menemani generasi ini untuk 
melampaui batas zamannya. Bagaimana membangun 
imaginasi yang konstruk�f, menguatkan orientasi masa depan 
dengan mewujudkan impian masa depan, menepis egosentris 
dan mempertebal kebangsaan berlandaskan nilai-nilai? 
Bagaimana menjadikan orang mempunyai kompetensi dan 
sekaligus Unpar, sebagai Lembaga Pendidikan �nggi, melihat 
semua tantangan di atas. Melalui kegiatan SIAP, Unpar �dak 
hanya melakukan proses inisiasi dan adaptasi, tetapi juga 
menawarkan nilai-nilai ja� diri akademisi Unpar. Di ��k ini, 
SINDU pun �dak hanya sekedar kegiatan ru�n tahunan, tetapi 
merupakan langkah awal bagi internalisasi nilai-nilai dasar 
serta spiritualitas Unpar. Nilai dasar dan spiritualitas inilah 
yang diharapkan menjadi fondasi langkah dan gerak 

Bagaimana dengan kaum muda millenial? 

Alkisah, generasi muda tahun 1928 mempunyai 
tantangan terhadap intervensi bangsa lain terhadap 
kehidupan nusantara. Pada saat yang sama, mereka 

ditantang untuk 'melihat' nusantara di 100 tahun ke depan. 
Dengan demikian, pada saat melihat realitas kehidupan 
masyarakat yang terjajah saat itu, mereka (1) melompat 
melintasi zaman dengan 'menggunakan mesin waktu' 
imaginasinya, serta (2) membawa potret masa depan ke 
masanya untuk diejawantahkan dengan menciptakan 
'Indonesia Merdeka' (walau penuh kekurangan dan 'belum 
beres' di banyak hal – sebagaimana Soekarno menjelaskan ar� 
kemerdekaan dalam konteks Pancasila). Dengan demikian, 
situasi ini bisa digambarkan sebagai 'melampaui batas'. 

Kemampuan 'melampaui batas' ini kiranya mensyaratkan 
kemampuan untuk 'membaca tanda-tanda zaman, 
mengkonstruksi situasi masa kini', kecerdasan untuk 
melemparkan pandang ke masa depan dalam proyeksi-
i m a g i n a � f ' ,  ke k u a t a n  u n t u k  ' m e w u j u d k a n  d a n 
memperjuangkan apa yang pen�ng dari sekedar apa yang 
enak', dan kejernihan ba�n untuk '�dak terombang-ambing 
kepada tawaran-tawaran hegemoni-oportunis�k'. Dalam 
kemampuan-kemampuan tersebut, kaum muda pendahulu 
akhirnya menjadi 'kreator, inovator, inspirator' bangsa. 
Berdirilah Indonesia Raya.

mahasiswa dalam menempuh 
Pendidikan �nggi.  Mereka 
belajar, bukan hanya supaya 
pandai tetapi juga rendah ha�, 
bukan hanya competence tetapi 
juga compassion, bukan hanya 
memperkembangkan diri tetapi 
juga mengembangkan orang 
lain. Inilah tantangan yang 
menggairahkan, hanya untuk 
m e n g i s i  d a n  m e r a w a t 
kemerdekaan yang sudah 
dilahirkan oleh pendahulu kita.

Dalam buku “Merawat Kebangsaan”, Rektor Universitas 
menegaskan pen�ngnya mengelola keberagaman, di mana di 
dalamnya masing-masing pribadi mempunyai iden�tas diri, 
entah primer (kesukuan) ataupun sekunder (status sosial yang 
diperoleh). Pendidikan dihadirkan untuk memberikan 
kesadaran atas aneka iden�tas dengan berbagai paradigma, 
kepen�ngan, dan nilai-nilai di belakangnya. Atas semua itu, 
sikap saling menghargai dan menghorma� menjadi sebuah 
keharusan sikap.

“Melalui Inisiasi dan Adaptasi (SIAP), sejak awal, 
mahasiswa diakrabkan dengan sikap saling 
menghargai dan mengakui keunggulan satu 

sama lain tanpa harus menghilangkan.”

Lebih luas lagi, Unpar mempunyai visi dan misi untuk terus 
bergerah dan berkembang.  Dalam RPJP (Rencana 
Pengembangan Jangka Panjang) pun, ditegaskan bahwa Unpar 
adalah tempat berlangsungnya proses belajar-mengajar yang 

Merawat kemerdekaan atau kebangsaan merupakan ikh�ar 
pendidikan. Sebagaimana diketahui, Unpar bisa menjadi 
miniatur Indonesia, di mana keberagaman merupakan 
anugerah yang �dak terbantahkan.  Bergerak dari 
keanekaragaman, merawat pluralitas, memperkuat 
kebhinnekaan pun menjadi sarana tepat bagi 'Go Great 

Unpar'. Melalui Inisiasi dan Adaptasi (SIAP), sejak awal, 
mahasiswa diakrabkan dengan sikap saling menghargai dan 
mengakui keunggulan satu sama lain tanpa harus 
menghilangkan. Sekali lagi, nilai-nilai ini diperkenalkan di awal 
perkuliahan mahasiswa.

MAJALAH PARAHYANGAN | VOL. VI No. 4 | 84

Yusuf Siswantara
Tema “Merawat Kemerdekaan” merupakan gagasan tema�k yang sangat luas. Walaupun demikian, 
rumusan tersebut mampu mewadahi gagasan kebangsaan bagi generasi muda. Ar�nya, bangsa 
Indonesia telah menancapkan tonggak sejarah kemerdekaan 1945. Tonggak tersebut 'memisahkan' pra-
kemerdekaan dengan sejarah perjuangan kemerdekaan dan pasca-kemerdekaan dengan sejarah 
perawatan kemerdekaan.

KemerdekaanSiap	Merawat	
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Yusuf Siswantara, Koordinator/Ketua SIAP SINDU 2019, Dosen 
Koordinator Mata kuliah Logika, Lembaga Pengembangan 
Humaniora Unpar 

“Keadaban baru yang dimaksudkan adalah pola 
sikap dan orientasi nilai yang lebih �nggi 

daripada sikap: egosentris, pandangan yang 
menganggap manusia sebagai data techno-

science, kolek�vitas latah, �dak kri�s, dan �dak 
krea�f, dan sebagainya.”

Dalam konteks berbeda, yaitu audiensi pani�a SIAP SINDU 
dengan Rektor, hal-hal di atas pun disinggung sebagai sebuah 
tantangan yang sebaiknya ditanggapi dan diperha�kan dalam 
berbagai kegiatan, semisal SIAP. Di satu sisi, UNPAR cukup 
dikenal sebagai kampus pluralis, dialogis, dan toleran. Dalam 
rangka menguatkan nilai-nilai tersebut, SIAP pun dilaksanakan 
dengan suasana dan warna yang hendaknya 'gembira, 
sukacita, rukun, dan eduka�f'. 

Di sisi lain, Unpar belum dikenal sebagai kampus yang 
mengelola: kepedulian sosial, kepemimpinan, krea�vitas, 
pengambil risiko, kewirausahaan, sosio- (culture-, religio-) 
enterpreneurship, keutuhan alam ciptaan. Tentunya, dalam 
tataran lokal (fakultas dan prodi), tentunya semuanya 
mendapat perha�an. Tetapi, dalam suatu gerakan struktur, 
masif, dan sistema�k, pengelolaan tema-tema ini masih 'jauh 
panggang dari api'. Apakah kegiatan masif seper� SIAP 
UNIVERSITAS bisa menjadi sebuah gerakan yang mengelola 
tema-tema di atas? Inilah sebuah “PR” yang masih tersisa bagi 
kegiatan Inisiasi dan Adaptasi (SIAP) 2020. 

hangat, progresif, krea�f, serta penuh gairah belajar. Dan, 
berdasarkan Spiritualitas dan Nilai-nilai Dasar serta 
menanggapi perubahan dan tantangan jaman, diharapkan 
Unpar berhasil menginisiasi “keadaban baru” yang bersifat 
humanum, krea�f, pluralis, dialogis, dan ekologis. Keadaban 
baru yang dimaksudkan adalah pola sikap dan orientasi nilai 
yang lebih �nggi daripada sikap: egosentris, pandangan yang 
menganggap manusia sebagai data techno-science, 
kolek�vitas latah, �dak kri�s, dan �dak krea�f, dan sebagainya. 
Dengan keadaban baru inilah, tumbuhlah karakter yang mau 
menghargai manusia sebagai ciptaan (imago dei), rela berbela 
rasa pada yang miskin, mandiri-matang-krea�f-inova�f, 
berpandangan posi�f terhadap perubahan sebagai peluang, 
melihat perbedaan dan keragaman sebagai potensi kemajuan, 
dan mampu menjadi lingkungan hidup sebagai sisi yang harus 
diperjuangkan kelestariannya.

Penerimaan mahasiswa baru dalam SIAP 2019 
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Munculnya Google, Instagram, Facebook, GO-JEK, Grab, 
Shopee, Bukalapak, dan berbagai pla�orm digital ini �dak 
hanya memunculkan ekosistem baru dalam dunia bisnis, tetapi 
juga gaya hidup digital. Kita dapat mengama� fenomena ini 
dari berbagai tempat, mulai dari sekolah, universitas, kantor, 
mal, hingga interaksi sosial. Berbelanja dengan dompet digital, 

membeli barang dengan toko online, memesan makanan 
dengan jasa ojek online, hingga mencari teman atau jodoh 
dengan aplikasi kini menjadi sebuah gaya hidup baru yang 
diciptakan dari disrupsi. Prak�s, cepat, mudah, dan real �me 
menjadi gaya hidup baru yang muncul karena kemudahan 
teknologi.

Is�lah disrupsi belakangan ini menjadi perbincangan yang 
hangat dalam dunia bisnis. Perkembangan teknologi 
industri yang dikenal dengan Revolusi Industri 4.0 kini 

menghadirkan elemen baru, mulai dari internet of things (IoT), 
big data, hingga ar�ficial intelligence (AI). Berdasarkan Kamus 
Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disrupsi adalah hal tercabut 
dari akarnya. Dalam konteks bisnis, disrupsi dapat 
diterjemahkan sebagai perubahan ekosistem bisnis dari 
konvensional menuju digital.

“Fenomena beberapa mal dan toko yang tutup di 
Jakarta dan beberapa kota besar lainnya di dunia 

bisa jadi merupakan puncak dari gunung es 
akibat survival of the fi�est dari bisnis 

konvensional yang ada akibat terpaan disrupsi…”

Inovasi pemasaran

Mengingat daya tawar konsumen kini jauh lebih besar 
dibandingkan pemasok dengan banyaknya channel yang 
tersedia untuk membeli produk/jasa, maka ak�vitas 
pemasaran pun harus berinovasi. Pemasaran �dak lagi sebatas 

Tentu disrupsi  ini  �dak 
sepenuhnya d ipandang 
buruk mengingat banyak 
model bisnis baru yang 
berkembang, seper� C2C 
(customer to customer), P2P 
(peer to peer), dan lain 
sebagainya. Hal ini menjadi 
s e b u a h  p e l u a n g  b a g i 
p e b i s n i s  y a n g  m a m p u 
m e m a n f a a t k a n  d a n 
mengadopsi teknologi dalam 
proses bisnis untuk menjadi 
pemenang di era disrupsi. 
Namun, disrupsi boleh jadi 
menjadi sebuah ancaman besar, khususnya bagi bisnis 
konvensional yang �dak mengadopsi teknologi dalam proses 
bisnis. Fenomena beberapa mal dan toko yang tutup di Jakarta 
dan beberapa kota besar lainnya di dunia bisa jadi merupakan 
puncak dari gunung es akibat survival of the fi�est dari bisnis 
konvensional yang ada akibat terpaan disrupsi.

Dalam dunia pemasaran, disrupsi pun memunculkan konsep 
pemasaran digital. Pemasaran dengan bantuan media digital 
ini mampu menjangkau dan mengenali konsumen secara tepat 
waktu, personal, dan relevan. Sebagai contoh, ke�ka Anda 
pernah mencari hotel atau �ket pesawat ke sebuah des�nasi di 
sebuah situs pemesanan online, maka iklan tersebut dapat 
�ba-�ba muncul saat Anda sedang membuka website lain yang 
�dak ada kaitannya dengan bantuan Ar�ficial Intelligence (AI). 
Ke�ka Anda membuka e-mail newsle�er, Anda juga akan 
disapa secara personal oleh perusahaan yang memanfaatkan 
data yang Anda submit ke dalam sistem digital yang mereka 
miliki. 

Selain pemasaran digital, disrupsi ini juga menumbuhkan 
profesi marke�ng baru yang muncul karena keberadaan media 
sosial tertentu, seper� YouTuber, vlogger, selebgram, content 
creator, dan lain sebagainya. Munculnya “ar�s baru” yang 
�dak dilahirkan dari proses cas�ng ini rupanya memberikan 
pengaruh bagi generasi milenial dan generasi Z yang kini 
menjadi konsumen di dunia bisnis. Tak heran jika iklan yang 
dulu mayoritas dilakukan melalui saluran TV, koran, majalah, 
kini mulai beralih ke ar�s digital, seper� YouTuber, vlogger, 
selebgram, content creator, dan lain sebagainya yang mampu 
mengemas gaya pemasaran dengan cara yang personal.

 

MAJALAH PARAHYANGAN | VOL. VI No. 4 | 86

Disrupsi dan Inovasi Pemasaran 

Daniel Hermawan

(Sumber: krjogja.com)



 

  

Dunia pendidikan pun harus bersiap dalam menghadapi era 
disrupsi. Cepat atau lambat, inovasi pemasaran dalam dunia 
pendidikan sangat diperlukan untuk mengakomodasi Generasi 
Z yang akan menjadi konsumen dari universitas. Metode 
pembelajaran berbasis digital, seper� IDE UNPAR bagi civitas 
academica Unpar atau kuliah daring yang dapat diakses 
masyarakat umum harus dipersiapkan dan dikembangkan 
dalam menyambut era disrupsi sebagai nilai tambah yang 
ditawarkan universitas dalam menyambut Revolusi Industri 
ke-4. 

Tentu pengembangan pembelajaran digital pun harus 
ditunjang dengan infrastruktur dan SDM yang mumpuni guna 
memas�kan model pendidikan baru ini berjalan op�mal. 
Melalui inovasi secara berkesinambungan (sustainable 
innova�on), maka perguruan �nggi pun dapat berkembang 
dan memperbaharui menjadi tempat menimba ilmu yang 
handal di era disrupsi.

Daniel Hermawan, S.AB., M.Si., MBA., dosen Program Studi 
Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poli�k, 
Universitas Katolik Parahyangan mengampu mata kuliah 
Manajemen Pemasaran, Komunikasi Bisnis, dan Krea�vitas 
dan Inovasi.

Referensi:

h�p://shi�indonesia.com/benarkah-millenial-krisis-loyalitas/
h�ps://www.kbbi.web.id/disrupsi

h�ps://modengkara.net/revolusi-industri-4-0/
h�ps://nasional.sindonews.com/read/1270526/16/tahun-disrupsi-
1514924911

“…disrupsi ini juga menumbuhkan profesi 
marke�ng baru yang muncul karena keberadaan 
media sosial tertentu, seper� YouTuber, vlogger, 

selebgram, content creator...”

upaya untuk mempromosikan produk/jasa semata, melainkan 
juga memas�kan konsumen yang membeli produk/jasa 
tersebut merasa puas. Tak heran jika banyak sekali startup 
yang mulai membidik customer experience di era digital, yakni 
a�er sales service yang ramah dan handal, kemudahan dalam 
memanfaatkan aplikasi, serta words of mouth dari konsumen 
yang puas.

Demikian juga halnya dengan bisnis kuliner di Kota Bandung. 
Kuliner �dak lagi semata sarana untuk mengenyangkan perut 
dengan rasa yang lezat, namun juga memanjakan mata dengan 
tampilan yang “Insta-friendly”. Tak heran muncul berbagai kafe 
yang mampu menangkap selera pasar ini dengan interior yang 
menarik dan kekinian sebagai sarana untuk mengakomodasi 
selera konsumen yang berkembang karena adanya media 
sosial. Selera konsumen untuk selfie atau mengabadikan 
momen di tempat yang kekinian menjadi sebuah peluang bagi 
bisnis kuliner. Konsumen secara �dak langsung juga menjadi 
pemasar gra�s bagi bisnis yang mampu memenuhi kepuasan 
k o n s u m e n  d a l a m  m e n y e d i a k a n  a t m o s f e r  y a n g 
“Instagramable”.
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Genevieve Tremblay (2008) memandang bahwa cultural 
entrepreneurs adalah agen-agen perubahan kultural dan para 
visioner bersumberdaya yang mengorganisasikan modal 
manusia, sosial, finansial, dan kultural untuk menghasilkan 
pendapatan dari sebuah ak�vitas kultural. Solusi-solusi 
inova�f mereka membuahkan usaha-usaha budaya yang 
berkelanjutan secara ekonomik yang meningkatkan 
kesejahteraan dan menciptakan ni lai  kultural  dan 
kemakmuran bagi produser-produser krea�f dan konsumer-
konsumer produk dan jasa kultural. 

A p a  p u n  d e fi n i s i  t e k s t u a l n y a ,  j a n t u n g  c u l t u r a l 
entrepreneurship adalah industri krea�f dan kultural. Wilayah 
ini membentang pada sektor-sektor yang berpusat pada 
budaya, seni, atau warisan. Ini melintasi profesi-profesi 
tradisional seper� seniman, penulis, musisi, aktor, penari, 
pengiklan, kurator, dan arsitek, demikian pula profesi-profesi 
seper� game developer, produser TV/musik, blogger, dan 
desainer grafis. UNESCO (2015) menyebutkan bahwa industri 
krea�f diperkirakan menyediakan lapangan pekerjaan 
sebanyak 1% (satu persen) di seluruh dunia. Walaupun 
terdapat resesi di sana-sini, namun industri krea�f tetap 
bertumbuh (”recession-proof”).

Konsep kewirausahaan budaya (cultural entrepreneur-
ship atau dipadukan menjadi culturepreneurship) 
maupun wirausahawan budaya (cultural entrepre-

neurs atau dipadukan menjadi culturepreneurs) rela�f belum 
terlalu lama muncul, namun dewasa ini berkembang pesat. 
Melalui “ekonomi krea�f”, wirausahawan budaya semakin 
mampu menggerakkan ekonomi dan menciptakan lapangan 
pekerjaan secara signifikan. Sebuah kesempatan bagi 
Indonesia.

Sebuah esai menarik ditulis oleh Joel Gehman dan Jean-
François Soublièr berjudul “Cultural entrepreneurship: from 
making culture to cultural making”, yang diterbitkan dalam 
Innova�on: Organiza�on and Management, Volume 19, 2017 

Dari making culture ke cultural making Kekayaan budaya Indonesia yang luar biasa, jelas merupakan 
kesempatan bagi para wirausahawan budaya untuk 
mengangkat martabat dan kesejahteraan masyarakat 
Indonesia.  *** (PX)

“…jantung cultural entrepreneurship adalah 
industri krea�f dan kultural.”

Walaupun digambarkan secara sekuensial, pendekatan CE 1.0 
dan CE 2.0 keduanya berkembang kurang lebih secara rela�f 
paralel. Ke�ka CE 1.0 lebih bersifat mengembangkan teori 
mengenai agen-agen perubahan dalam industri seni dan 
budaya, CE 2.0 lebih memperoleh perha�an dari pemerha� 
organisasi dan manajemen yang tertarik pada penciptaan 
usaha baru. Sementara itu, pada waktu bersamaan, batas-
batas keduanya semakin kabur, mengarah pada kemunculan 
sebuah gelombang ke�ga, CE 3.0. Perha�an diarahkan pada 
“cultural making”, atau perluasan yang mana budaya 
dipandang sebagai medium (“deploying”) maupun 
hasil/dampak (“making”) dari �ndakan kewirausahaan. 
Perha�an diarahkan pula pada “banyak wajah” budaya, 
konsepsi budaya yang beraneka, baik kerangka, nilai-nilai, 
piran�, maupun kategori. Dengan demikian, CE 3.0 
memperluas dan mengelaborasi elemen-elemen in� CE 2.0, 
sembari mengintegrasikan wawasan-wawasan teore�s dan 
empiris CE 1.0.

Para wirausahawan budaya sangat cocok untuk bergandengan 
tangan dengan para  wirausahawan sos ia l  (soc ia l 
entrepreneurs) yang mengharapkan dampak sosial atas 
kewirausahaan. Kenyataannya, menurut pengamatan 
Stephanie Raible (2017), kewirausahaan budaya dapat 
menjadi  pendorong pengembangan sosial  melalui 
peningkatan keterlibatan komunitas atau melalui pemosisian 
seni sebagai gerbang transformasi sosial. Kekuatan para 
wirausahawan budaya terletak pada kemampuan mereka 
untuk menciptakan makna budaya.

– Issue 1. Mereka memandang bahwa berawal dari sosiologi, 
Cultural Entrepreneurship (CE) 1.0 berfokus pada making 
culture, atau proses-proses yang mana organisasi-organisasi 
budaya dan produk-produk budaya diciptakan. Selanjutnya, 
berakar pada manajemen strategis dan teori organisasi, CE 2.0 
berfokus pada deploying culture, atau proses-proses yang 
mana budaya membentuk sebuah piran� untuk melegi�masi 
usaha-usaha baru atau pasar-pasar baru. Saat ini muncul 
gelombang ke�ga, CE 3.0, yang menekankan pada cultural 
making, proses-proses intertemporal dan terdistribusi yang 
mana nilai diciptakan melintasi repertoar-repertoar dan hal-
hal yang sudah ada, dengan pemaknaan yang cair.

Bergandengan dengan kewirausahaan sosial
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Several months ago the World Economic Forum (WEF) 
launched an insight report �tled Top 10 Emerging 
Technologies  in  2019.  “ This  year 's  emerging 

technologies demonstrate the rapid pace of human innova�on 
and offer a glimpse into what a sustainable, inclusive future 
will look like,” said Jeremy Jurgens, Chief Technology Officer at 
WEF.  “Now that we are well into the Fourth Industrial 
Revolu�on, it's cri�cal that we discuss and ensure that 
humanity is served by these new innova�ons so that we can 
con�nue to prosper,” said Marie�e DiChris�na, Editor-in-Chief 
of Scien�fic American, and chair of the Emerging Technologies 
Steering Commi�ee.

2. Social robots. Today's robots can recognize voices, faces and 
emo�ons, interpret speech pa�erns and gestures, and even 
make eye contact. Droid friends and assistants are becoming 
part of everyday life, and are being used increasingly to care of 
the elderly, educate children and undertake all sorts of tasks in 
between.

These are the top 10 emerging technologies for 2019:

3. Metalenses. Making the lenses used by mobile phones, 
computers and other electronic devices smaller has been 
beyond the capabili�es of tradi�onal glass cu�ng and glass 
curving techniques. But advances in physics have led to 
miniaturized, lighter alterna�ves to established lenses, called 
metalenses. These �ny, thin, flat lenses could replace exis�ng 
bulky glass lenses and allow further miniaturiza�on in sensors 
and medical imaging devices.

5. Smarter fer�lizers. Recent improvements in fer�lizers have 
focused on their ability to slowly release nutrients when 
needed. However, they s�ll contain ammonia, urea and potash 
which damage the environment. New fer�lizers use more 
ecologically friendly sources of nitrogen, and microorganisms 
that improve take-up by plants.

4. Disordered proteins as drug targets. “Intrinsically 
disordered proteins” are proteins that can cause cancer and 
other diseases. Unlike conven�onal proteins, they lack a rigid 
structure so change shape, making them difficult to treat. Now 
scien�sts have found a way to prevent their shape-shi�ing long 
enough for treatment to take effect, offering new possibili�es 
for pa�ents.

1. Bioplas�cs for a circular economy. Less than 15% of the 
world's plas�c is recycled, with the rest incinerated, 
abandoned or sent to landfill. Biodegradable plas�c offers a 
solu�on, but lacks the strength of conven�onal materials. A 
breakthrough idea promotes the circular economy by using 
cellulose or lignin from plant waste, which increases material 
strength without using crops that could otherwise be used for 
food.

“This year's emerging technologies demonstrate 
the rapid pace of human innova�on and offer a 
glimpse into what a sustainable, inclusive future 

will look like.”

8. Safer nuclear reactors. Although nuclear power emits no 
carbon dioxide, reactors come with a safety risk that fuel rods 
can overheat and, when mixed with water, produce hydrogen, 
which can then explode. But new fuels are emerging that are 
much less likely to overheat, and if they do, will produce li�le 
or no hydrogen. These new configura�ons can replace exis�ng 
fuel rods with li�le modifica�on.

6. Collabora�ve telepresence. Imagine a video conference 
where you not only feel like you're in the same room as the 
other a�endees, you can actually feel one another's touch. A 
mix of Augmented Reality (AR), Virtual Reality (AR), 5G 
networks and advanced sensors, mean business people in 
different loca�ons can physically exchange handshakes, and 
medical prac��oners are able to work remotely with pa�ents 
as though they are in the same room.

7. Advanced food tracking and packaging. About 600 million 
people eat contaminated food each year and it's essen�al to 
locate the source of an outbreak immediately. What used to 
take days or even weeks to trace can now be tracked in 
minutes, using blockchain technology to monitor every step of 
a food item's progress through the supply chain. Meanwhile, 
sensors in packaging can indicate when food is about to spoil, 
reducing the need to waste whole batches once an expiry date 
is reached.

9. DNA data storage. Our data storage systems use a lot of 
energy and can't keep up with the vast - and ever-increasing - 
quan��es of data we produce. In less than a century they are 
set to reach capacity. But breakthrough research is using DNA-
based data storage, as a low-energy alterna�ve to computer 
hard drives, with huge capacity: One es�mate suggests all the 
world's data for a year could be stored on a cube of DNA 
measuring just a square metre.

10. U�lity-scale storage of renewable energy. But storing 
energy generated by renewables for when there is no sun or 
wind has been a barrier to increased take-up. Lithium-ion 
ba�eries are set to dominate storage technology over the 
coming decade, and con�nuing advances should result in 
ba�eries that can store up to eight hours of energy – long 
enough to allow solar-generated power to meet peak evening 
demand. *** (WEF, 2019)(PX)

Technology
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Di Tiongkok, daun ini disebut dengan nama nan fei shu / nan 
hui ye yang sangat dikenal sebagai tanaman obat yang sangat 
mujarab. Sejak tahun 2008, daun ini pun sudah banyak 
digunakan di negara Malaysia dan Singapura. Di Indonesia 
pada tahun 2009, telah dilakukan pembudidayaan tanaman ini 
di daerah Bogor. Di Jawa tanaman ini dikenal dengan nama 
daun pahit dan di Padang dikenal dengan nama daun insulin. 

Pohon Afrika bisa tumbuh antara 1-5 meter. Pohon Afrika ini 
sangat mudah tumbuh di daerah tropis, khususnya di 
Indonesia. Cara berkembangbiaknya sangatlah mudah. Anda 
cukup menancapkan batang ke tanah sebagaimana cara 
menanam singkong. Daun Afrika berbentuk oval dengan ujung 

Daun Afrika atau Vernonia amygdalinai diduga berasal 
dari daerah Afrika Barat, namun saat ini dapat 
ditemukan di seluruh bagian Afrika. Dalam Bahasa 

Inggris, daun Afrika disebut sebagai bi�er leaf dikarenakan 
rasanya yang pahit. Di Afrika, daun ini biasanya digunakan 
sebagai campuran sup maupun masakan utama sebagai 
budaya asli masyarakat setempat. Dalam dunia tumbuhan, 
daun Afrika termasuk dalam famili Asteraceae.

dan pangkal daun yang meruncing. Permukaan daunnya 
berambut halus dan umumnya berukuran panjang 15 cm 
dengan lebar antara 5-8 cm. Warna daun Afrika baik yang 
muda dan tua adalah hijau tua. Tulang daun Afrika adalah 
menyirip dan tumbuh ver�kal. Daun Afrika sendiri memiliki 
rasa yang pahit. 

Penulis sendiri mempunyai tanaman ini di halaman rumah. 
Tanaman ini sangat cepat sekali tumbuhnya. Hanya berkisar 
sekitar 4 bulan, �ngginya sudah mencapai hampir 2,5 meter. 
Selain itu, tanaman ini juga �dak memerlukan perlakuan 
khusus dalam pertumbuhannya. Jika pohon dirasa sudah 
cukup �nggi, kita dapat memotong batang tanaman dan 
menyisakannya sekitar 30 cm di atas permukaan tanah. 
Nan�nya batang yang tersisa akan tumbuh kembali dan daun 
Afrika yang tumbuh tetap memiliki bentuk yang bagus.

Daun Afrika mempunyai banyak sekali manfaat bagi manusia 
karena mengandung nutrisi yang baik untuk tubuh seper� 
vitamin, asam fenolat, asam lemak, zat an�okdisan, zat 
an�inflamasi, dan lainnya. Berikut beberapa manfaat daun 
Afrika yang harus kita ketahui.

Para peneli� di University of Jos, Nigeria menerbitkan sebuah 
jurnal tentang daun Afrika yang menyimpulkan daun Afrika 
memiliki efek an�diabetes. Hal ini telah dibuk�kan dengan 
melakukan percobaan dengan memberikan ekstrak daun 
Afrika kepada �kus yang telah dijangki� diabetes melitus. 

Pada tahun 2011 dalam African Journal of Biochemistry 
dinyatakan bahwa mengonsumsi daun Afrika dapat 
meningkatkan kadar kolesterol baik secara signifikan, sehingga 
ru�n mengonsumsi daun Afrika akan mengurangi risiko 
penyakit jantung dan stroke. Seper� yang kita ketahui, 
penyakit jantung dan stroke terjadi karena penyempitan 
dalam pembuluh darah akibat �ngginya kolesterol dalam 
darah sehingga aliran darah menjadi �dak lancar.      

Menangkal serangan jantung dan stroke   

Mengoba� diabetes

Mengatasi meningi�s

Meningi�s merupakan radang yang menyerang membran 
yang melindungi otak dan sumsum tulang belakang. Radang ini 
disebabkan karena virus, bakteri, maupun mikroorganisme 
lainnya.

Selain itu dalam Medical Journal of Islamic World Academy of 
Sciences pemberian air daun Afrika dengan perbandingan 500 
mg per kg berat badan dapat menurunkan kadar gula darah 
secara signifikan. 
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(Sumber: naturindonesia.com)

Efek samping ini mirip seper� efek samping yang muncul ke�ka 
mengalami alergi terhadap makanan laut ataupun bahan 
makanan lainnya. Sama seper� efek bengkak, efek gatal ini 
�dak terlalu berbahaya dan hanya mengganggu ak�vitas 
sehari-hari saja.

Efek samping daun Afrika

Rasa daun yang sangat pahit

Terjadinya pembengkakan

Dalam peneli�an terbuk� bahwa daun ini �dak hanya mampu 
meningkatkan plasma dan �ngkat an�oksidan sel darah 
merah, tetapi juga mampu masuk ke sel-sel hidup di organ dan 
melindungi mereka dari kerusakan oksida�f setelah 14 hari 
mengonsumsi secara terus-menerus. Hal ini dapat digunakan 
dalam mengompensasi penurunan kapasitas oksidan total 
dalam paru-paru dan ha� serta meningkatkan SOD 
(superoxside dismutase) dalam organ dan darah. Secara 
keseluruhan hal ini berar� daun Afrika mampu mengurangi 
risiko peroksidasi lipid. 

Kandungan alami dari daun Afrika memang telah banyak 
diteli�. Oleh karena itu, banyak manfaat dan juga efek samping 
yang dapat �mbul akibat mengonsumsi daun ini. Walaupun 
sudah banyak buk� ilmiah yang telah dijabarkan, namun kita 
tetap harus waspada dalam mengonsumsi daun ini. Obat 
herbal �dak bisa diminum sembarangan karena reaksi �ap 
orang terhadap obat-obatan ini bisa berbeda satu sama lain.

Sama seper� obat herbal lainnya, daun Afrika juga tak lepas 
dari efek samping yang cukup berbahaya bagi tubuh jika 
dikonsumsi �dak sesuai aturan atau oleh orang-orang 
tertentu. Berikut beberapa efek samping dari daun Afrika.

Dikarenakan memiliki rasa yang sangat pahit, daun Afrika bisa 
menyebabkan mual bagi mereka yang mengonsumsinya. 
Hampir semua orang �dak menyukai rasa sayuran yang pahit. 
Rasa yang sangat pahit dalam daun Afrika ini sangat 
mengganggu bahkan beberapa orang bisa merasa mual dan 
juga muntah-muntah karena mengonsumsi daun ini.

Menimbulkan rasa gatal

Pembengkakan ini bisa terjadi di bagian tubuh manapun, bisa 
di kaki atau di tangan, namun cenderung �dak terlalu besar. 
Namun pembengkakan ini �dak begitu berbahaya hanya saja 
akan mengganggu dalam ak�vitas keseharian kita.

Ada baiknya Anda tetap berkonsultasi dengan dokter jika ingin 
mengonsumsi daun Afrika ini dan sedang menjalani 
pengobatan apa pun yang terkait dengan kondisi tubuh 
Anda.***(MA) / (dari berbagai sumber)

An�oksidan

Pada tahun 2008, African Health Sciences mengungkapkan 
bahwa daun Afrika berpotensi membalikkan resistensi 
chloroquine bila digunakan sebagai adjuvant bersama obat 
standar untuk malaria. Selanjutnya, Science World Journal di 
tahun 2011 mengatakan bahwa ekstrak etanol daun Afrika 
menunjukkan ak�vitas an�malaria ter�nggi 78,1%. Ekstrak air 
daun Afrika memiliki penghambatan pertumbuhan parasit 
malaria 74,0%.  

CD4 adalah sejenis sel darah pu�h yang menjadi bagian 
pen�ng dari sistem kekebalan manusia. Manfaat daun Afrika 
adalah untuk meningkatkan kadar sel CD4 atau yang disebut 
juga dengan kadar CD+ seper� yang telah dijelaskan pada 
penjelasan sebelumnya. 

Oleh karena itu, daun Afrika telah banyak digunakan dan diakui 
kemanjurannya dalam mencegah malaria. Namun, kita �dak 
bisa hanya mengandalkan daun ini saja untuk menyembuhkan 
malaria. Kita tetap memerlukan perawatan dokter.                                                     

Mencegah malaria

Hingga saat  in i  belum ditemukan obat  yang bisa 
menyembuhkan penyakit ini. Pengobatan yang ada hanya 
bertujuan untuk menghambat penyebaran virus mema�kan 
tersebut. Salah satu faktor yang memengaruhi harapan hidup 
penderita HIV dan AIDS yaitu bergantung pada kadar CD4 
dalam tubuh. 

Pada peneli�an tersebut, mereka melakukan pembuk�an 
kuan�ta�f atas ak�vitas an�oksidan daun Afrika secara in vitro 
dan in vivo. Kesimpulan dalam peneli�an ini adalah dapat 
dikatakan bahwa ekstrak semprot kering (dried spray) memiliki 
ak�vitas an�oksidan, baik in vitro dan in vivo. 

Ilmuwan di Malaysia telah menemukan buk� konsistensi 
kedahsyatan an�oksidan yang terkandung dalam ekstrak air 
dari daun Afrika. An�oksidan yang sangat beragam terdapat 
dalam daun Afrika mampu bekerja �dak saja dalam tataran 
“teori” yang logis, tetapi prak�s empiris. 

Daun Afrika memiliki khasiat untuk mengatasi meningi�s 
seper� an�inflamasi (radang), pereda sakit, dan peningkat 
sistem imun. An�inflamasi daun Afrika telah tertulis dalam 
Bri�sh Journal of Pharmacology and Toxicology pada tahun 
2013, sedangkan Interna�onal Journal of Advanced 
Pharmaceu�cal and Biological Sciences telah membuk�kan 
potensi daun Afrika sebagai pereda rasa nyeri (analgesik).

Para ilmuwan telah meneli� dan menyatakan bahwa ekstrak 
air daun Afrika dengan dosis 200-800 mg per kg berat badan 
dalam penggunaan selama sekitar 21 hari dapat meningkatkan 
jumlah sel CD+ pada �kus percobaan. Is�lah CD+ merupakan 
angka yang digunakan sebagai parameter yang digunakan 
dalam studi imunitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
mengonsumsi daun Afrika dapat meningkatkan daya tahan 
tubuh sehingga terhindar dari berbagai macam penyakit, 
khususnya dalam penyembuhan penyakit meningi�s. 

Membantu penderita HIV dan AIDS
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Pagelaran sendratari Ciung Wanara ini diadakan di Teater 
Tertutup Dago Tea House pada tanggal 24 Agustus 2019 dan 
ditampilkan dalam dua sesi, yaitu sesi siang (13:00-15:00) dan 
sesi malam (19:00-21:00). Majalah Parahyangan sendiri 
menghadiri sesi malam. Antusiasme memenuhi atmos�er 
Sabtu malam itu di tengah hawa Dago yang cukup dingin. 
Antrian penonton yang akan memasuki gedung teater tampak 
mengular. Se�ap pengunjung yang akan menonton mes� 
melewa� pemeriksaan tas terlebih dahulu. 

Sebagai pembukaan, ditampilkanlah Tari Heulang Ruyuk yang 
ditarikan dengan energik oleh pemenang Fes�val Tari 
Tradisional Upanggala Hanasta kategori SMP. Juga ada 
persembahan tarian dari alumni Listra dan beberapa kata 
sambutan serta kuis seputar kisah Ciung Wanara. Tak berapa 
Ciung Wanara berkisah tentang Kerajaan Galuh yang asri dan 
subur di bawah kepemimpinan Maharaja Permana Dikusumah 
(Rizky Iman Akbar) yang memiliki dua istri, yaitu Dewi 
Naganingrum (Katarina Sabrina Catapatra) dan Dewi 
Pangrenyep (Debby Valentzia). Di usianya yang sudah �dak 
muda lagi,  Maharaja Permana belum juga dikaruniai 
keturunan. Maka ia lalu memutuskan untuk menyucikan diri 
menjadi pertapa dan menobatkan Pa�h Arya Kebonan (Albert 
Vicky Chandra) yang kemudian bergan� nama menjadi Prabu 
Barma Wijaya untuk memerintah Kerajaan Galuh. Setelah 
sekian lama, Dewi Pangrenyep dan Dewi Naganingrum lalu 
sama-sama mengandung. Dewi Pangrenyep lalu bermuslihat 
jahat untuk menyingkirkan anak Dewi Naganingrum. 

Pada saat Dewi Naganingrum melahirkan, Dewi Pangrenyep 
menukar anak yang dilahirkan itu dengan seekor anak anjing. 

Cerita Rakyat dari Jawa Barat Ciung Wanara ditampilkan secara 
apik dan penuh pesona dalam Wajah Nusantara 2019 
persembahan dari LISTRA (Lingkung Seni Tradisional) Unpar. 
Wajah Nusantara ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 
2010 sebagai upaya untuk menampilkan dan memperkenalkan 
budaya Indonesia kepada masyarakat dan di tahun 2019 ini, 
Wajah Nusantara dihadirkan dalam bentuk sendratari Ciung 
Wanara. Sebagai bagian dari Wajah Nusantara 2019, diadakan 
pula Fes�val Tari Tradisional se-Jawa Barat Upanggala Hanasta, 
untuk kategori SD (dan sederajat), SMP (dan sederajat), SMA 
(dan sederajat).

Sementara itu, di Desa Geger Sunten, hiduplah Aki dan Nini 
Balangantrang (diperankan  Yudha Febrian dan Nafisa Putri) 
yang belum dikarunai anak. Saat memeriksa bubu (jaring ikan), 
Aki menemukan pe� emas berisi bayi lelaki dan sebu�r telur 
ayam. Bayi itu lalu dirawat dan dibesarkan oleh Aki dan Nini 
Balangantrang. Telur yang bersamanya pun ditetaskan 
menjadi seekor ayam yang dinamai Jalak Harupat. Bayi lelaki 
itu tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan tampan dan ia 
dipanggil Ciung Wanara (Hafiz Janitra Ramadhan). Saat Ciung 
Wanara dewasa, ia bertemu dengan Mamang Lengser yang 

memberitahu ja� dirinya yang sebenarnya. Ciung Wanara pun 
lalu pergi ke Kerajaan Galuh untuk merebut kembali haknya 
sebagai putra mahkota dan juga ibunya. Singkat cerita, Ciung 
Wanara menantang raja untuk sabung ayam yang akhirnya 
dimenangkan oleh ayam Ciung Wanara, Jalak Harupat. Dengan 
kemenangan itu, Ciung Wanara menguasai setengah Kerajaan 
Galuh. Ciung Wanara yang mengetahui kejahatan Dewi 
Pangrenyep lalu menggunakan trik untuk memenjarakan Dewi 
Pangrenyep dan Prabu Barma Permana. Tak terima ibunya 
dipenjara, Hariang Banga (putra Dewi Pangrenyep) lalu 

Sementara putra Dewi Naganingrum dimasukkan ke dalam 
pe� emas bersama dengan sebu�r telur ayam yang lalu 
dihanyutkan ke sungai. Dewi Naganingrum yang dianggap 
mempermalukan kerajaan dengan melahirkan anak anjing lalu 
dihukum ma�. Namun, Mamang Lengser (I Gus� Agung Arya 
Dhanyananda) yang ditugaskan raja untuk membunuh Dewi 
Naganingrum �dak sampai ha� dan ia pun menyembunyikan 
Dewi Naganingrum di sebuah gubuk di hutan.
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Sendratari Ciung Wanara dalam

Wajah Nusantara 2019

Tari Heulang Ruyuk                                                    (dok. Majalah Parahyangan)

Aki dan Nini Balangantrang menemukan bayi Ciung Wanara dalam pe� emas 
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Ayam Ciung Wanara bertarung melawan ayam raja



Universitaria

 

  

bertarung dengan Ciung 
W a n a r a  y a n g  a d a l a h 
saudaranya sendiri hingga 
t e p i a n  S u n ga i  B re b e s . 
Melihat perang saudara itu, 
M a m a n g  L e n g s e r  l a l u 
m e m a n g g i l  M a h a r a j a 
Permana dari pertapaannya 
untuk memisahkan kedua 
putranya. Maharaja berkata bahwa “pamali” dua saudara 

bertengkar. Nama Sungai Brebes lalu bergan� nama menjadi 
Sungai Cipamali. Kerajaan Galuh lalu terbagi menjadi dua. 
Ciung Wanara di Galuh dan Hariang Banga di �mur Sungai 
Brebes. Hariang Banga lalu mendirikan Kerajaan Jawa dan 
menjadi nenek moyang orang Jawa.

Para penari dan pemusik Listra ini dila�h oleh Kang Rizal dan 
Kang Yosep. Mereka berla�h keras selama lima bulan. Hal 
inspira�f disampaikan oleh kedua pela�h, bagaimana para 
mahasiswa ini seja�nya bukanlah penari profesional. Mereka 
belajar dari nol di Listra. Namun, dalam sendratari Ciung 
Wanara kemarin, sama sekali �dak kelihatan bahwa mereka 
bukan penari profesional. Hal ini bisa menjadi inspirasi bagi 
kita semua (dan khususnya kaum muda), bahwa dengan 
kemauan dan la�han keras, kita pas� berhasil.

Secara keseluruhan, sendratari Ciung Wanara ini mampu 
memikat ha� para penontonnya. Keindahan dalam se�ap 
tarian didukung dengan kekompakan para penarinya dan 
pengaturan cahaya lampu panggung yang memesona. Hanya 
sayang ada beberapa dialog dari pemain yang volume 
suaranya kurang maksimal (namun tentunya bisa dipahami 
karena mereka adalah penari dan bukan pemain teater). 

P r o fi c i a t  L i s t ra  U n p a r !  B e r ka r ya l a h  te r u s  u nt u k 
membangkitkan semangat cinta tanah air lewat kesenian 
tradisional!***(MC)
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 (dok. Majalah Parahyangan) Para pendukung sendratari Ciung Wanara berfoto bersama

Ucapan terima kasih kepada Kang Rizal dan Kang Yosep 
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