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MASA DEPAN INDONESIA : MENUJU MANUSIA BARU
Serasehan Harian K0MPAS

Jakarta, 27 Novembver 1989
Beberapa catatan oleh Soedf atmoko

suprrye kite dapat 6e6bayangkan sirat2 macam apa diperlukan manusia
Indonesia di masa depan, perlu dinilai lebih dahulu keadaan manusia ( "
human condition") masa kini., beserta tantangan z yarig dihadapi manusia
sekarang dan di masa mendatang. untuk pertama kali dalam sejarahnya
ummat manusia menghadapi persimpangan jalan, yaitu pilihan antara
I )kemungkinan memusnahkan diri sekali pukul sebagai akibat perang
nuklir, atau secara perlahan? karcna pengrusakan lingkunga hidupnya, dan
2 ) rntrlangkah ke tingkat evolusi masyarakat yang lebih maju.

Irtanursia masa kini dan mendatang mengalami perubahan2 besar pada
tingkat global dan inrcrnasional. Pada tingkat nasional manusia mengalami
transformasi sosial yang sangat besar lagi mendalam.pesatnya perubahan
sostal disamping itu mempunyai dampak tersendiri atas masyarakat rlan
l:elir&uan manusia pribadi.

tinlikat global; 5 perubahan dlm lingkungan hidup akibar:
- pctrgrurrken hutrn tropir - mengurangi daya serap C02-

merusal lce-anek,aragaman biologis ( "biological diversity")
-dererrifileri
-hujru rrln ( acid rain)
-pengrurrtrn ozon
-pcl[rDruen bumi-perubuahan cuaca-peruballan pola hujan-
pertaniao -perikanan-naiknya permukaan laut (setengah sampai
satu meLer lebih)- kota dan daerah pantai tergenang.

Disr'rrsping itu, fattorz yang terlibat dalam proses perubahan lain ialah:
-bahaya perang nuklir, dan pemakaian kelcerasan seniata umumnya
-globalisasi ekonomi2 nasional
-pengangguran
-terus mengganasnya kemiskinan

Perubahan2 ini digerakkan oleh 2 faktor:
- penambahan jumlah penduduk di bumi ( baru akan mantap parJa

bagi;m ke-dua abad ke 2l pada tingkat natara E-10 milyar.
-perkembaogan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi



,l

Di Indonesia perubahan2 itu juga terjadi dan berdampak atas masyarakat
maupun atas manusia Indonesia.

- penambahan jumlah penduduk.250 tahun 2020 { masih dalam masa
hidup generasi kita yang sekarang berumur 20 tahun). Mantap pada tingkat
350 juta. ,L//tet

- masalah pangan, industrialisasi pulau luar Jawa, khusunya Indonesia
Tim'ur,- indusrialisasi pedesan di Jawa- redistribusi penduduk t,

- kemampuan bersaing internasional - dilema daya saing internasional
nremerlukan tekoologi canggih yang irit tenaga kerja, sedaflgkaa kita
perlukan teknologi padat karya- pembauran kedua tnacatn teknologi.

' -oengatasi dualisme sruktural masyarakaL Indonesia ( varisan
feoclal dan kolonial)- negara pelabal, laniutannlra.- elite lconsumeris, gaya
hidup lebih dekat pacla kelas menengah negaraZ industri - solidaritas sosial-
pembangunan dari atas, melalui birokrasi- akibat positif dan n_egatifnya.-
penio.gkatan kecerdasan bangsa dan kompleksitas masyarakat dalam masa
padat-informasi- pengembangan kemampuan masyarakat sipil

-penguasaan IPTEK syarat untuk menjaga otonomi Indonesia-untuk
berlaing-mengha
didalam negeri

dapi tantangan2 baru, baik dari luar negeri maupun

-peoguasaan IPTEK syarat untuk membina masyarakat adil makmur
sesriai idam2an dan lepribadian kita.

-penguasaan IPTEK, syarat untuk keria-sama internasional Buna
memperkembangkan teknolo'gi? yang tidak atau kurang mengrusak sistem2
penopang hidup di bumi.-" global energy regime" juga diperlukan.".

-pen8uasaan IPTEK juga diperlukan untuk adaptasi tanaman,binatang
dan manusia pada aklbat? peoanasan bumi

tdasa depan ummat manusia akan ditandai oleh keadaan tidak menentu (
uncertainty), tidak dapat diterka lebih dahulu (unpredictability), dan sangat
ravao (vulnerability)
lv{enghadapi keadaan semacam itu ciri2 dan kemampuau2 yang sebaiknya di
militi oleh manusia lndonesia ialah sbb:' - ser.ba-tshu ( vell informed )- life-long learning, persiapan utk 2 atau
3 rnrir sdilill hidup.-kemampuan urk. menernakan into.maii banyak-
l'.eorampuan berpitir gecara integratif rlan konseptual



, -kemampuan utt.
lak.menentu atau menek

yang akan datang dan ummat manu: ; -peka thd. batas2 toleransi m

bereaksi secara rasional. menghadapi keadaan yg.
an- la ar menguasiu tebimbangan dan ketakutan

yang mendorong ke reaksi2 yang tak rasional.
-kemampuaa utk. bersikap kreatif. terhadap masalah2 baru.

Kemampuan antisipatoris ffilnnovamebih penting dibanding
konformisme

....-gekat@dansolidaritassosialdannasional,yang
oteliputi seluruh bansia, termasuk gffi lemah dan miskin, generasi2

isia seluruhnya.
asyarakat thd. perubahan sosial dan

. -n pada diri sendiri, berdasarkan iman yang
kuat, d* yg. memungkinkaff

-kesanggupan utk. mandiri, berusaha sendiri dan bersaing
-kesanggupan utk. kerja sama, secara nasional maupun internasional
-kemampuan utk berorganisasi dan berprakarsa.
-kemampuan uik mengioentifikasikan masaiahZ moril dan etis dalam

l,erubahah sosial atau dalam pilihan teknologi.
-kemampuan menalar secara moril ( moral reasoning)
-ke m a m p u an menginter pretasik an ketent uan z agaia sehingga

terungkapkan relevansinya utk masalah dao perkembangan2 baru.-

Ciri2 dan kemampuan2 ini hanya dapat dikembangkan di dalam masyarakatyanl bebas/demorratis dan yang mudah aksesnya kepada informasi yang
lenS.kap daa dini. Terkembangnya masyaraf,at informasi di seluruh dunia ,termasuk Indonesia sendiri. telah mengakib atkan perubahan sosial yang
derritiaa pesat daa mendalam sehingga melampaui kemampuan
penyesuaian kebanyakan lembaga ( institusi) , termasuk beibagai sistempotitik di duoia. Juga suatu negsra pejabat menjadi usang &arena
greningk atan k eoerd as an d an kom piek sitas m asy ar ak atni a,rooi.i.
Didalao era informasi masyarakai sendiri harui mampu berorganisasi
secara cepat daa dengan cara? yang seimbang dengan tantangan2 yang
clihadapinya. suatu masyarakat yang tuat dan mating mempuny ai daya
cr8anisasi diri sendiri( self-organisarion) yang merupaf,an bekaiyg. pentiog
uatuk pembangunan..)

terhadap ke tid aX a dil-an1-"loci ai s u stainab ility )

ooo0ooo

'.1 felsgalan2 yang dikemukakan dalam kerangka acuan sebagai manifestasi
dialektik tertentu tidak ada kaitan dengan pok;t tema pembicaraan, yaitu
Man,usia Baru. persoalanZ itu memang merupa&an maslah yangperlu
dibaras, akan rctapi tidak ada hubungan langsung agaknya dengan temalersebut.

ri.


