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Ur cl{angan untuk memberi pidato perdana pada lesempatan ini merupakan
suaillu kehormatan besar bagi saya. Pertama karena lembaga yang didirit,an
furi merupakan tanggapan atas sualu keperluan nasional yallg mendesak.
Sualu keperluan bukan saja untuk dunia pers Indonesia melainkan untuli
selurruh masyarakat Indonesia . Alasan untuk pendapat ini alian merupakan
pokok uraian saya hari ini..
Sebab yang'kedua ialah bahwa Yayasan Dr. Sutomo dengan nananya
mBflgenangkan dan menghormati seseorang pendekar pergerakan nasional
..Kila semua mengingat Dr. Sutomo sebagai salah seorang pendiri Budi Utomo.
dan lc,emudian sebagai pendiri Studieclub Surabaya serta Persatuan Bangsa
Ir:donesia dan Parindra. Didalam segala aklivitasnya kearah kebangkitan
nii:sronal jelas bahwa bagi Dr. Sutomo yang terpenting ialah peningkaran
ras* harga diri dan kecerdasan rakyat Indonesia . Ir{aka pgrhatiannya untuk
,dan bantuan kepada ,perkembangan pers Indonesia tidak
mengherankan.sungguh repailah PWI menghormati i*a? beliau dengan
mernberi namanya kepada Lembaga ini,
secura pribadi saya teringat kepada kuniunganZ ayah saya, Dr, saleh, ke Dr,
Sutr:mo di rumah kediamannya di surabaya. Saya selalu dibawanya, biarpun
sa.ya baru saja masuk sekolah menengah.
Nilnra Yayasan ini iuga mengingatkan kita pada peranan yang dimainlian
olelt siswa2 STOVIA pada umumnya dalam proses pembangkitan nasional
kita,, Ianpa usaha mereka, kita seliarang tidak akan sampai pada tempat kita
br:rpijak sekarang dalam perkembangan negara dan masyarakat Indonesia.
Sttlit untuk membayangkan kondisi dan situasi mereka2 itu dibandingkan
d :rrgan I ita selrarang.
liar,run lebih sulit lagi untuk membayanglian bagaimana situasi kita
sr:bagai bangsa dan negara nanti, pada vaktu kita memasuki abad
keduapuluh satu.
Tidak mungkinlah untuk mengadakan ramalan semacam itu. yang
dinamakan ilmu futurologi sekarang sudah jauh lebih rendah hati dasripada
Srltll ul8.
illerikipun demikian sekarangpun sudah dapat dilcatakan bahwa masa
ntendatang ahan bercirilian perubahanZ sosial yang sangat luas lagi pesat
clan mendalam diseluruh dunia., termasuk Indonesia
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Ummat manusia sekaran8 berada ditenBah2 apa yang dapat disebut
Revolusi Indusrri ke-Trua. Revolusi lndustri Pertama meliputi tenaga uap
dan baja. Revolusi Indusrri ke-Dua meliputi kemajuan pesat dibidanS, kioia
darr lisrik. Revolusi ke-Tiga meliputi kemajuan dibidang biotekhnologi,
mikro-electronika dan inlormatika, serta bidang tekhnologi benda
(materials technology). Revolusi ini sudah menghasilkan barang dan bahan
baru. Bahan2 baru itu mengBantikan banyak komoditi di pasaran dunia
yar4i merupakan penghasilan berbagai negara berkembang. Revolusi ini juga

telirh menciptakan metodaZ desain ( computer-aided design) dan produksi
baru,, diantaranya secara robotisasi,yaflg sangat meningkatl:an produktivitas
negara2 yang marnpu memanfaatkan tekhnologi baru ini. Dalam hal ini
ke majuanZ dibidang tet(hnotogi komunikasi dan pengaruhnya atas pola?
manajemen turut lebih lagi meningkatkan produktivitas tadi.

Peningkatan produktivitas ini telah memperlebar jurang aotara negara2
kaya dan negara2 miskin, dan antara golongan kaya dan golongan miskin di
negeLraZ berkembang. Eahkan dapat dikarakan bahwa iurang kemiskinan ini
sel:arang iuga merupakan jurang pengetahuan" Jurang ini barangkali lebih
sulrt lagi untuk driembatani.
Tidak meratanya peningkatan produktivrtas diantara negara industri.telah
mengakibatkan perobahan2 didalam pola pembagian kerja antara negara2
industri itu (international division of labor), tapi iuga didalam negerinya
miising2. Juga faktor2 yang menentukan kemampuan bersaing antarnegara
berohah dengan cepat dan secara terus menerus, dan perobahan dalam
kemampuan bersaing ini iuga mempengarirni pola pembagian [e[uasaan
antarnegara ind ustri. Demihianlah kila dapat menyaksikan muncul2nya
pLisat2 kekuatan ekonomi baru , yaitu Jerman Barat dan Jepang, dan
kemudian munculnya ekonomi2 industri baru (NIE's) di Asia Timur dan di
Amerika Latin. Semuanya ini terjadi ditengah suatu proses globalisasi
perekonomian dunia, yang mau tak mau meliputi semua negara didunia ioi,
aFapun ideologi yang dianutnya.

Ptoses globalisasi ekonomi dunia ini meliputi internasionalisasi pasaranZ
keuangan dan dagang: perpjndahan modal secara sangal cepat dan besar

iumlahnya, tidak lagi berkaitan dengan perdagargan ,tetapi didorong oleh
investor2 institusional .Hal ini telah mengakibatkan berkembangnya
strul:tur2 kekuasaan baru yang global sifatnya, dan yang tidak
br:rtanggungjawab kepada siapapun kecuali dirinya sendiri. Bahkan mereka
itu telah keluar dari jangkauan pemerintah manapun iuga.

Sr"'baliknya. bersamaan dengan proses globalisasi ini,kita dapat menyaksilian
juga kecendrungan2 yang berlainan arahnya , yaitu untuk menyusun blolr2
e.ko:nomi regional.
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Pangeran Claus dari NeBeri Belanda telah kemukalian pandangannya tentan8
hal jni pada suatu pertemuan "society for International Development " di
NewDelhi beberapa bulan yang tatu. ini. Menurut beliau sangat bisa iadi
bahwa dalam u,aktu dekat kita akan melihat 8 kekuatan ef,onomi didunia
ini yaitu, pertama, Amerika Serikat, Canada dan Merico yanB terikat dalam
satu sistem perdagangan bebas. Kedua, Masyarakat Ekonomi Eropa yang
diperluas. Ketiga,blok Comecon. Ke-empat, blok Amerika Selatan Kelima,
murrgkin ASEAN. Dan , selain dari lima blok ini, tiga negara yang memiliki
ekonomi yang besar seliali, yaitu Jepang, Cina dan India .Negara2 miskin
ildalk turut dimana2. Yang di.kuatirkan Pan8eran Claus ialah bahva blok2 ini,
khususnya pada permulaan, akan menuniukkan kecenderungan.autarkis dan
merkantilistis yang kuat,. Disamping itu, munculnya blokZ semacam ini ,

mau tak mau , akan membawa persoalanZ regional tersendiri yang bersifat
polit"ik dan strategis..

Perubahan2 ini terjadi bersamaan dengao dua pergeseran lain, yang tidak
kurang penting. Yang pertama ialah penggeseran titik berat lceliuasaan
ekonomi dan politik dari kawasan Atlantill ke kawasan Pacific. Selain
faktor2 ekonorui juga faktor demografis yang berperan disini. Dengan
majunya ltesejahteraan di Asia Timur dan Asia Tenggata, riaka jumlah
penduduk yang besar dan terus bertambah besar lagi cerdas, akan
merupakan sualu pasaran yang berpotensi, sedangkan jumlah penduduk di
Er,opa dan Amerika, akan berkurang atau bertambah secara pelahan sekali.
.Kr:dua, negara2 adikuasa kedua2nya terpdksa sekarang menyesuaikan
strategi militer sedunia mereka kepada kelerbatasan2 kekuatan
elo:rominya masing2. Proses2 perubalran ini semua berliaitan satu sama lain
dain berinteraksi dengan caraZ yang akibatZnya sekarang belum dapat
dipastikan sepenuhnya. Yang dapat dipastikanlah hanya bahva lajunya
perrobahan2 masyarakat yang didorong oleh kemaiuan IPTEK akan sangat
pesat, sehingga lembaga2 masyarakat dan pemerintah dimana2 atan makin
kewalahan menyesuaikan diri kepada perubahanZ itu

Apa dampak perubahan? ini pada kedudukan dan keadaan negaraZ yang
sedang berkembang?

Seperti sudah digambarkan meningkatnya keterbelakangan. Dunia keTiga
ialah karena peralihan negara2 indusri menjadi masyarakatZ informasi dan
pasca-industri. Kekuatan ekonominya yang berdasarkan daya produksi dan
peliryanan yang padat-informasi, memaksakan negara2 berkembang
r.reningkatkan kemampuannya untuk turut serta secara aktip dalam revolusi
industri ke-Tiga ini . biarpun di beberapa negara Revolusi Industri
Fertama dan Kedua baru dalam tingkar permulaan saia . Bahkan dapat
dikatakan bahwa negara2 ),ang tidat: berhasil menguasai ilmu pengetahuan

l
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da.n tekhnologi, dan tidali mampu iliut serta secara aktif dan kreatif
clidalamnya, akan terdesak keluar dari proses pengambilan keputusan yang
rnenyangkut hari depan ummal, manusia pada umunya, termasuk negerinya
sendiri. Dan sebagar akibat ,ketergantungannya pada negaraz yang
n0empuoyai kemahiran dibidans IPIEK ini makin lama akan bertambah..

Fada dasawarsa 50-an memang banyak negra? dunia ketiga yang baru
merdeka,.mengikuti nasehat2 yang salah. Vaktu itu negara2 itu Oianjurkan
ufituk memusatlian usahanya pada ilmu2 lerapan ( apptied
sciences).Ternyata jikalau nasehat itu sekarangpun masih diteruskan
negara2 itu unluk selama2nya hanya akan bisa menjadi konsumen hasil
kreativitas bangsaz lain .rndia adalah salah satu negara yang tjdak
nicngikuti'nasehat tadi itu. Dan India sekarang ternyata merupakan salah
salu negara yang mampu turut serta afttip dalam revolusi industri yaog
ketiga ini. sebagai catatan tambahan, jangan kita terus menerus
merlestarikan stereoLip yang lazim tentang kemiskinan India saja.

Revolusi Industri ke 3 dan peningkatan produkrivitas industri Ulara telah
roencairkan assumsi2 yang dahulu menguasai harapan 2 duniaketiga, bahwa
berbagai industri secara automatis akan berpindah ke dunia ketiga supaya
dekat pada pasaran,atau pada sumber daya alam, atau pada tenaga *erji
)'an8 murah. BerbaSai industri yang sudah mulai pindah, sekarang mutaipindah kembali ke negaraZ industri. Hal ini, bersama dengan perubahan
dalam"international division of labor" yang sekarang terjadi, memaksakan
ne$rara yang sedang berkembang, khususnya yang dapat disebut ,

latecomers', yaitu negara2 yang lambat daiarn industrialisasinya untuk
meninjau kembali strategi inustrialisasi masing2, dan untuk setalu
rnemperhitungkan perobahan2 dalam "comparative advantage,,(
l:euntungan tomparatif ) negerinya sendiri dalana pola dunia yang terus
rnenerus berubah.
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Iiudah Dyata sekarang bahva pembangunan nasjonal tidak Oapat dilihat
sebagai suatu usaha nasional semata2. Kemajuan2 yang tdlah dicapai
tlbidang pembangunan nasional dapat dihapus begitu saja oleh misalnya
suatu resessi interoational. Demikianlah pengalaman berbagai negara Africa
rJan Amerika Larin. Hutang negara2 berkembang merupakan contoh pula
dari ketergantungan usaha nasional dari keadaan ekonomi internasional.
Brthkan sudah selama beberapa tahun sumber daya keuangaa tidak mengalir
rlari negara kaya ke negara2 miskin, melainkan sebaliknya, Setiap tahun 30
milliard dollar Amerika mengalir dari dunia miskin ke dunia yang kaya. Dan
Dunia keTiga tidalt mampu merobah atau memutar balikkan ( reverse)
terms of trade { nilai tukar}yang makin lama makin merugikan antara harga
blhan baku yang diekspor Dunia ke-Tiga dan harga barang buatan yang
rlrbelinya.

Untuk berhasil dalam usaha pembangunan nasionalnya dalam keadaan
dunia sel:arang diperlukan suatu kemampuan internasional
{international competence ), yaitu suatu kem ampuan untuk berinteratsi
secara effektif dengan dunia luar, suatu kemampuan untuk mengambil dan
memanlaatkan informasi ( seperti mengenai telihnologi, pasaran2, selera
mode ,kecenderungan? ekonomi dan tekhnik? manaiemen) dan ketrampilan
yang diperlukan dari dunia luar untuk dipakai didalam negcri. Ia juga
meliputi kemampuan untuk mengenal dan mengerti ekonomi dan
ke,budayaanZ lain dengan memakai bahasa asing .Seorang pengusaha
domestik sekarang sangat perlu mengenal pasaran2 di luar negeri dan
persaran dunja pada umumnya ,serta liedudukan penyaing2 internasionalnya
di.lJalam pasaran itu.. Kemampuan nasional juga meliputi kemampuan tidak
ha,nya untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dari dunia
internasional,tel,api juga kemampuan untuk menilai informasi itu dan untuk
memberj response {sahutan) dalam vaktu yang singkat atas data2 yang
didapat dari luar" Maka yang disebut'international competence-,
merupakan suatu temampuan yang strrtegis dalam kehidupan negara2
berkembang pada dewasa ini.
Pe ngalaman drdalam tahunz yanB akhir ini telah menunjukkan bahva
negara2 yang bermasyaraliar lertutup dalam valctu yang singkat,
ketinggalan dibuatnya, dibandingkan dengan negara2 lain. perkembangan
tekhnologi modern, dan khususnya perkembangan kommunikasi, lelah
m,embikin kedaluvarsan banyak pikiran2 dan konsepsi2 mengeoai"s*lfreliance" yaitu paham "berdiri diatas kaki sencliri," dan 'tekhnologi
tepatguna". Semua paham iru perlu dikaji kembali supaya disesuaikan
dengan pesatnya kemajuan tekhnologi dan dampaknya atas perkembangan
elonomi dan masyaraltat pada umunya.baili didalam maupun diluar negeri.



6

I

liuatu contoh dilemma pot:oiL yang dihadapi semua negara berl'embang
yang besar jumlah pendudukanya ialah menyangkut tontradiksi antara
k,eperluan produttivites dan keperluan tesempatan terie. Dilemma itu
yalah sbb.: agar supaya ne3ara itu mampu bersaing dipasaran dunia yang

sangat competirif itu , maka negara itu harus mengBunakan tekhnologi yang
paling canggih dan produktil. Akan tetapi tekhnologiyang tinggi
produl:tivitas itu makin lama makin kurang memerlukan teaaga keria. Ia
nrenghemat tenaga kerja. .Padahal, masaalah pengangguran di negara2 itu
sierupakan suatu masaiah yang massal. yang iikalau tidafi diatasi akan

dapat menekan pada sistem potitik yang ada, apapun orientasi ideologinya.
Hingga kini belum ada f awaban atas dilemma ini dimanapun didunia. Yang

drtunggu ialah suaru pendobrakan yang sekaligus konseptual dan praktis.

Itevoiusi di bidang komunikasi telah mengakibatkan perubahan2 yang
sangat pesat dan yang sering tidak lagi dapat dikendalikan pemerintah2
didunia ini. Globalisasi ekonomi dunia merupakan salah satu contoh pi'osesZ

purubahan ini Arus data yang melintasi frerbatasanZ negara ("transborder

dataflou,s') uerupal:an contoh lain. Pada pokoknya setiap warga dunia
sellarang mampu mendapatkan berita tentang semua peristiwa^ dan
ir:formasi tentang apa saja didunia. Tidak ada pemerintah di dunia ini
yang dapat menghalanginya, seandainya itulah yang dikehendaki . Hal ini
nrreolpuyai berbagai akibat. Di beberapa negara berkembang yang kecil dan
dekat k.epada negara industri kaya ,pengaruh program televisi dari negara2
ka1'a telah membangkitlran harapan2 dao uliuranZ tentang kehidupan baik,
y'anB jelas diluar jangkauan ekonomi nasionalnya sendiri, kecuaii untuk
sekelompok elite kecil saja. Mereka itu hanya dapat mencapai tingkat hidup
i'iu bcrdasarkan kctimpangan dan kstidak adilan uoricl dar okotrsrnlb ydflE

b,€s?f . Bahkan iuga untuk negaraZ berkembang yang lebih besar masalah
transborder dataflovs ini menimbulkan soal yang pelik.
[rada satu pihak menutup dirinya terhadap revolusi komunikasi berarti
menghukum dirinya menladi suatu masyarakat tertutup yang dalam vaktu
singkat tidal mampu bersaing laBi dengan negara2 yang masyarakatnya
lerbuka dan mampu memanfaatkan kemaiuan tel(hnologi untult kepentingan
nasionalnya. Usaha menutup diripun hampir hampir mustahil, karena
Iemajuan tekhnologi itu sulit dibendung dengan peraturanZ pemerintah.. Di

lain pihak sudah jelas , suatu neSara berkembanS, yang masih ditengah2
ulsaha nationbuildingnya, memerlukan waktu dan tempat tersendiri
memperkeorbangkan rasa kepridian dirinyd sendiri. Dalam batas2 tertentu
riia memerlukan -privacy'dalam hiruk pikuk persaingan antarnegera dan
antarliebudayaan di dunia .
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Seliarangpun sudah nyata ,diantara prosesZ transnasional yang telalr
digarnbarkan ini dan yang untuk sebagian rerjadi diluar keluasaan
pernerintah2 di dunia ini, terdapat satu yanB langsung melibatkan flegara
dunia ketiga., yaitu munculnya suatu elite traosnasional di negara
berkembang yang sangat erat hubungannya dengan anggota2 elite itu
dinegara2 industri.. Elite itu sangat terlalin kepentinganoya satu sama
lain"herkat tekhnologi telekom uoikasi dan transportasi. Kesamaannya dalam
tingkal dan pola hidup elite transnational di negara2 berf,embang dengan
yan:I tinggal di negara industri bahlcan sering lebih erat daripada
hubungan elite lransnasional dinegaraZ berkembang denBan sesama varga2
negaranya senbiri.yang miskin.

Apa implikasi untuk negara Indonesia?

.fela-clah dalam peralihan negaraZ industri menjadi masyarakat informasi
dan pasca-industri- dan yang uoruk sebagian saja melipuri dunia lietiga.-
kira harus meningkatkan dalam tr,aktu yang singlrat
biGang IPTEK umumnya, dan khusunya di bidangZ biotelihnologi , mikro
elektronika dan inlormatika.
Biotekhnologi ai:an sangat penting diberbagai bidang pertanian, peternakan
darr l.:edokteran Yang paling mendesak agaknya ialah perlunya
memanfaatkan biotekhnologi untuk menjamin tersedianya pangan yang
cukuil untuk menampun8 pertambahan penduduk. Karena ekstensivikasi
dan intensifikasi padi tampaknya sudah dekat pada batasZnya, maka
Revo.lusi Hijau Kedua ysng akan diperlukan ini , mau tak mau harus
merupakan suatu revolusi genetika, suatu revolusi "genes".
Disamping itu, untuk meningkatkan kemampuan kita bersaing di pasaran
duttiu, dan mempertahankan dan memperbaiki kedudukan kita di dunia ,

tap,i juga lebih mampu menanggulangi dampak negatif perkembangan di
bicarrg informatika dan rnikro-elektronika negara2 lain, sangat perlu dan
menctesak pembinaan kemampuan kita di bidang2 itu.

Hal itu tidak saja memerlukan sebagai prioritas urrma.peningkatan dan
petrgluasan kemampuan universitas2 kita di bidang ilmu2 yanB melandasi
biatelihnologi dan mikro- elektronika ini, yaitu misalnya bidang biologi,
biclogi- molekuler,genetika, biokimia, dan mil,.ro-prosessor, matematika
dan 'solid slare physics.' ( ilmu alam yang berkenaan dengan struklur atau
de::gan benda padat), tapi juga kemampuan menggunakan riomputer di
lahoratorium2 fakultas reka-yasa (engineering ) dan desain.
Pe:'lur kita sarlari bahwa di kedua bidang yang sangat menentukan untuk
ha,:i 'cepan kita ini , kita sudah ketinggalan dibandingkan dengan negaraZ
tetangga kita

I

I
F

I

t'
i

;
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l,r:tls luta l:ita sarJari,iikalau pada revolusi hijau pertama,Iasil2 penelirian

f.df f,*,nti,jl: lenisz padi baru, bisa didapat secara bebas, maka sekarang tidak

i*i:r drnriP.ran keadaannya. Sekarang hasil2 penemuan/ di bidang

L.yry:) hrnologi dan mil:ro-elekkonika sebagian besar terdapat di bidang

,-:;r,erital yang akan harus kita beli.. Ataupun, seperti di bidang mikro-
*t:Ltronilra peluang mendapatkan informasi itu sangat terbaras karena
*iinr; komersial silatnya sering juga dianggap rahasia militer.Maka sangat,

.r,-tsfieotukanlah kemampuan kita dibidang IPTEI( ini.

i*r:anggupan mearngtatlran kemampuan nasional kita di berbagai bidang
.ian1 baru, dan men,vesuaikan lembaga2 kita pada keperluan baru yang
r,uncul dari Lanlangan maupun peluang baru dari kemajuan2 IPTEK, tidak
E?.r'yv terga[tung dari sistem pendidikan dan kemampuan untuk
*eningkatkan mutu dan relevansinya.. Dia iuga terBantung dari apa yang
tzi,aL dinamakan,. temampuatr belajar suatu bangsa- ( the "learning
capat:ity o[ a natton"i. i'emampuan itu meliputi kemampuan sistem
pendidikan pemerintah maupun swasta, dunia perusahaan, pemimpinz dan
i'vrLa,|'Z pohrik, brrokrasi pemerintah, dunia pers dan media
eiel<tronrka,sarelat2 buruh, sarekat. tani, perhimpunan2 golongan
profc:ssional , organisasi wanita ,organisasiZ pemuda ,lembaga2 su,adaya
masl'arakat dan peri:uurpulan2 di sektor informal kota dan pedesaan.
[ern:t.mpuan belajar itu tidak hanya meliputi proses belaiar secara individu
tet;rp,i juga proses lelompok2 clan kommunitas2 belaiar bersama.
.Kemampuan itu. selain dari motivasi dan kesempatan, akan saogat
lergantung dari f,enampuan mengolah informasi dan memanfaatkannya.
Kenampuan mendapatkan , mencernakan dan memanfaatkan informasi
yang iauh lebih banyak lagi padat itu ,akan memerlukan peningkatan
ke rnampuan analisis, kemampuan konseptualisasi dan kemampuan berpikir
se(:ara integrarip yaog berarti. Ia memerlukan pula kemampuao
ber:irnaginasi , berinnovasi dan berantisipasi yang besar. Diperlukan iuga
kemilmpuan berreaksi cepat, memberi sahutan yang kreatip, dalam waktu
yanB singkat. Didalam dunia yang sangat kompetitif dan yang akan malin
bertambah korapetiril sifarnya, masa sahutan pendek itu dapat merupakan
falllor yang menentukan. Perlu kita sadari kita sedang memasuki dunia
yang lain samasekali daripada dunia yang sekarang kita kenal. Seperti
ideologiZ besar -"-ang telah menguasai jalannya sejarah dunia dalam
pertcngahan perrama abad ke -20 ini ,sekarang sudah layu, begitupun,
dalarm memasuki abad baru, perlu kita mendobrak keluar dari konformisme
dan pola2 pemikiran yang usang. Pada pokoknya yang diperlukan ialah
Iiem,ampuan berpikir secara mandiri dan secara kritis, serta kesanggupan
berpikir bersama, dan berdialog dengan pihak2 yang lain pandangannya

I'
I

i.

I
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untuli membina suatu landasan lebar dan kuat guna meniavab masaalahz
baru

Pengalaman di berbagai negara dengan orientasi ideologi macam?, sudah
menunjukkan bahwa didalam suatu information society - dan ekonomi dunia
yang sudah global memang merupakan suatu information society -informasi
itu sungguh2 merupakan modal yang dapat dan perlu digunakan. Sistem
yang paling mampu rnemanfaatkan informasi ialah" sistem terbuka ",("open

systems") yang tidak terlalu hierarkhis dan tidak terlalu besar., dimana arus
inlexmasi tidak hanya berialan dari atas kebavah atau dari bavah X.eat8s,

melainkan juga secara horizontal ,bahkan beraneka-arab("multidirectional").
Hal itu berlaku baik untuk birokrasi2 pemerintah, maupun uotuk
perusahaan $wasta besar2 yang iuga menyandang birokrasi.yaog besar
pula" Bahkan dimana golongan swasra diberi cukup peluang, kelihatan
perusahaan2 swasta yang kecil dapat berreaksi lebih cepat terhadap
tantangan dan peluang baru daripada birokrasi pemerintah. atau korporasi
besiar2. Disinilah letaknya pentingnya deltonsentrasi, debirokratisasi dan
dereBulasi.. Kebiiaksanaan ini, iikalau dilal:sanal:an sebagai semestinya ,,

al:an clapal nrcmbrkln ntxsyaral;at lubih cupat meniavnb tantangan dan
pelutng baru di bidang perdagangan dan produksi. Hal itu pula al:,an
melrrr percepat pr()ses peningl: atan kecerdasan bangsa dan kedewasaan
hang sa.

Sentr,.tanya ini menunjukkan proses2 perubahan yang sekarang terjadi di
duaia, rnaupun tingkat kemajuan pembangunan kita sendiri dengan
perobahan2 struktural yang menyertainya, memerlukan suatu
teterbukaan yang lebih hesar untuk masjarakat kita . Keterbukaan itu
ak;an dapat membebaskan enersi masyarakat untuk kemajuan, baik yang di
kola maupun di desa, di sektor modern, maupun disektor informal.
Keterbukaan ini sudah barang tentu membawa risiko, dan tentu timbul
FArtnnys*n rpriL*h kitn cud*h silp ntru helum untul,. ket$rhuP.csn itu,
namun dinamik dunia internasir:nal sebenarnyg tidak meoberiliro lcepadr
iiia ss&rr{ riiitiiarr, ij},aiau l:ita ridat mau hetinegalan dalam oersainsen
internasional dan kehilangan otonomi kita sebagai negara merdelia.

Ur:tuk mengurangi risit:o itu dengan sendirinya perlu kita rinci tantangan2
dan bahaya yang mungkin timbul didalam keterbukaan itu, dan perlu kita
menjawabnya dengan kebijat:sanaan2 yang tepat. Kebiiaksanaan itu akan
harus dapal menjaga dan memperluas otonomi kita, dan harus mampu
memperkuat rasa identitas !,ebuda),aan dan kesadaran kebangsaan kita .

I{,enrang kepribadian nasional kita akan diuji , digembleng dan diperkaya
da.lam penghadapan itu. AI:an tetapi tidali perlu kita bersikap defensif. Pada
prinsipnl,a seluruh dunia sekarang terbuka bagi kita. Kita akan dapat
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memetil dari khasanah dunia itu segala sesuatu ]-ang kita perlukhn tanpa
ketrilangan [epribadian kita, asal sa,1a liita mempunyai liemampuan menguji
segala itu , menyaringnya, dan mengintegrasikannya kedalam kebudayaan
dan kepribadian kira.

Ken:ampuan semacam itu timbul dari suatu rasa kebangsaan yang kuat,
yang beranr menerima kenyataan interdependensi dan sanggup berusaha
mengatasi ketimpangan2 didalamnya , sambil menjaga sifat pluralistik
inte'rdepensi itu. Artinya menjaga supaya kepribarlian masjng2 negara tida[
hi,lan8 didalam proses globalisasi dengan segala kekuatannya liearah
htnrogenisasi itu. Hal ini berarti suatu nasionalisme baru. suatu nasionalisme
m,:dern, yang tidak picik, tidak rasialis, dan tidak takut kepada dunia luar
atau pengaruh dunia luar. Nasionalisme modern sanggup menggunakan
ilrnu pengetahuan dan tekhnologi modern untuk melaksanakan ispirasi2
bangsany,a sendiri, tanpa dimakan oleh ilmu dan rekhnologi itu .la sangBup
menghadapi, memifih dan mencernakan pengaruh2 luar kirena berpegang
pada rasa harga diri sebagai bangsa dan kesadaran akan liepribadian diri
senrliri )'ang dinamis dan l:reatif.. Kita dapat menamakan nasionalisme
mr"rclern itu nasionalisme pembangunatr. Nasionalisme pembangunan
merangllul dan menguasai ilmu pengetahuan clan tekhnologi modirn . la
senggup menggunakannya untuk kepcntingan pembangunan bangsa
Ind':nesra. karena ticlak sudi terus menerus menjadi konsumen rrarang danpikrran asing.

':
G,loh,alsasi ekonomi dunra mengandung su'atu dimensi lain,l,ang juga perlu
diharlapi. sepeili di negaraz berkembang lainnya, sebagian penting golonBan
menengah termasuk elite transnasional yang telah digambarkan tidi,yang
tingkat dan pola hidup sama dengan elite negara2 industri !:aya. G6longan
ini sejauh dja berorientasi produktif, ,*.rpikan sualu asset bagi negarakita Pada lain pihak pora hidup konsumtirnya dengan segara kenikmatan
yanB dimungkinkan oleh tekhnologi komunikasi , tiansportasj dan hiburan,
m uclah menjauhk an perhatiannya dari kemiskinan malroritas penduduk.
Justru kemiskinan yang cliclerira oleh berjutaz raliyar itulah )iang pada
pormulaan abad ini, menjadi sumber keyakinan dan dorongan unrul:
kebungkitan nasional kita. Dan memang waiah kemiskinan sudah jauh
berubah di negeri kita berkat usaha pembangunan kita yanB berdisaarkan
Pilnr:asila.
Namun perlu kita sadari juga, globalisasi ekonomi dunia ini telah lebih
menyulitkan usaha rnengatasi clualisnie ekonomi kolonial yang relah kjtawarrsi Bahl:an dia telah rnenggantikannl,a dengan dualisme glourt. h{aka
didaiam nasior:alisme pembanBunan dimensi kesactaran dan solidaritas
scrsial nerupalan suatu climensj yang mutlak, nanlun )rang senanliasa perlu
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Apa peranan pers dan mc<Jia larnnya dalam gambaran in,iZ

.Jelaslah. bagr ncgara sepertr lnclonesra rnl'ormasj drl:artkan clcngan
llr:ccrclasan . rncrrupal:an suatu asset/modal yang strategis untuk menjaga
otonomi dan kedudul:annya cJr clalam siluasi dunia dan masvarakat yang
secjang herubah clengan pesar.Dia merupakan mr-rdal bukan hanya untuk
p(lmerlnlah, nir:larnkan luga untuL semua lapisan mas,varakat .Untuk
mcnlumln plntu masull t access'), untul: mendapatkan rnlormasi relevan,
)'irng seluasznl:a. pers dan meclia tain memegang peranan penting.
Pr:ranannl'a dapat digambarkan sebagai pendidik umum di bidang politik,
el:ononri dan kehudavaan Dja turut bertanggung .iawab dalam usaha
meningkarkan "rnternational competence" masvarakat pada umumnya
,daiam merangsang dan memelihara nilai2 dan sikapy-ang melandasi
kesadaran dan solidaritas sosial. Tapi didalam kita menghadapi perubahan2
dr dunra !anli rJemrkian hesar dan pesat sekarang, pers dan media lain
lup;a harus turut mempersiapkan masyarakat dan pemerintah untuk
masaalah2 cJalam dan luar ne8eri di masa yang alian datang Perkembangan
dj tiga bidang khususny,a memerlukan butan hanya pengetahuan tentang
fakta, yang diperlukan untul: pengertian, melarnkan juga tangBapan dan
sikap berdasarkan kesaclaran nilai ),ang turut menentukan tiepriUadian kita.

Tiga bidang iru ialah:
I )l:ependudul:an ( secara bagaimana kita haru"^ belajar hirtup secara rukun

drn danrar rtengan kepadatan pendudiik sangat tinggi, dan dengan akibat2
reclisrrrbusi pendurluk );

2i IPTEI' (hagaimans l:ita hadapi inrplikasi2 so-qial dan ethis yang timbul
d;eri kenajuan iln:u pengetahuan dan tel:hnologij;

s( nanliasa perlu dipelrhara dengan usaha yang rlapat mencegah munculnya
gi;irrs2 relal. didalan: tubuh persatuan bangsa.

l.,ernaiuan dalam meratakan pendidikan di negeri kila mencerminkan
l.trsadaran itu dan merupakBn suatu hasil pembangunan yang penting,Akan
letapi perkembangan dunia memaksakan kita mencoba memperc€pat lagi
urraha mencerdaskan dan mendewasakan golongan lemah yang kurang
heruntung bangsa kita itu.Usaha debirokratisasi dapar mengubah fungsi
birokrasi dari pengganti usaha pembangunan rakyat sendiri meniadi
pcndu[ung prakarsa dan u-saha pembangunan rakyat . Begitupun untuk
mempercepat preses belajar rn?s1;ap11at desa dapat diperkembangkan
li:ngkungan? pad,at informasi yang relevan dan bersifat interaktif,pada
tirtgkat ciesa cian sel:tor informal kota. guna melengkapi usaha pengluasan
pendidikan formal dengan cara "scrcial learning "( belaiar melalui kelompok ).
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3)hngkunBan hrdup( bagarmana kita kembangkan strategi pembangunan
dan pola hidup yang memungi;,inkan kita melestarikan sumberZ daya alam

kita. suatu masaalahyang tidak hanya penting untuk kjta sendiri, melainkan
untul; seluruh duniai
lalam pendiskusran dan kristaliisasi pendapat dan sikap umum, pers dan
$edia lainnya harus mampu menjadi pembina yang penring. Situasi umum
yan8 akan kita masuki pada awal abad ke 2l sangat tidak dapat diramalkan,
tjciak menenLu dan sangal kompleks. Pers harus mampu menunjukkan
taitan2 antara masalah2 yang saljng mempengaruhi secara ielas tanpa
penyeclerhanaan yang nnen),esatkan, sehingga orang dapat mengantisipasi
tilntangam dan peluang baru, Dia harus mampu memaotau dan
memberrtakan siruasi yang n)'ata biarpun berlainan iadinya dari yang
direncanal'an: suatu syarat mutlak supaya koreksi seperlunya dapat
dracjakan., baik oleh pemerrntah maupun oleh masyaraltat.
Dengan jalan dernikian maka berket kecerdasan dan kedewasaan bangsa
yan'a makin meningkat pers dan meclia lainnya akan dapat turut

'I)0mpr:r"l 
uat ]:r,tahanan nasirrnal kita rJalum menghadupi tantangan Taman

!\ludalr^/tn Lunlfruill l)r 5ut()m() lnr al;un dapat mcmhcrr sumfrangtn )'anX
brrartr l:earah rtu., drsa m prng meningkatkan kemahiran' tekhnis para
$'ar Ia\\,an
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