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Pagi ini saya merasa sangat dihormati dengan undangan panitya seminar
untuk bicara dihadapan Bapak? tentang perspektif global atas usaha
pembangunan nasional tita.
Memang dampaknya masalah? global atas usaha pembangunan kita sangat
besar tampaknya, dan akan menjadi lebih besar Iagi di dalam 25 - 30
tahun lagi, yaitu kurun va&tu 5 Pelita sesudah Pelita 5 sekarang ini.
Bahwa dunia sedang berubah dengan pesat lagi mendalam, dengan cara?
yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sudah tidak dapat disangsikan
lagi.. Perubahan yanB sangat besar itu ialah akibat berbenturannya proses2
perubahan di tiga bidan8, yaitu di bidang $trategi/politik; di bidang ekonomi
dan di bidang lingkun8an hidup global. Perubahan2 itu rlidorong oleh dua
kekuatan,, yaitu kemajuan terus menerus llmu Pengetahuan dan Teknologi,
dan, kedua, penambahan jumlah penduduk di bumi ini.

I
PERUBAHAN GEO-POLITIK
Siapa diantara kita yang mengira misalnya,bahwa dunia tidak terbagi lagi
menjadi dua kelompok bermusuhan yang masing2 dipimpin oleh negara
adikuasa Uni Soviet dan Amerika Serik,atT Kedua negara adikuasa itu
sekarang dut1nya t.idak mampu lagi memikul beban biaya anglratan perang
dan persenialaaa? canggih mereka, dan terpaksa sekarang cari akomodasi
satu sama lain. Siapa mengira bahwa.perestroika dan glasnost akan muncul
di Uni Soviet, dan bahwa keinginan rakyat di negara2 Eropa Timur akan
kebebesan sampai mendobrak Tembok Berlin dan rintangan2 lain,
sedangkaa pemeriatah2 Eropa Timur tidak berdaya membendung
meluapnya perasaan rakyat nya itu?. Siapa yang tidak kagum melihat secara
bagaimana peta strategis dan politis di benua Eropa dapat berubah dalam
vaktu yang sesingkat ini. sedemikian rupa sehing,ga semur prinsip
penataan peta Eropa seusia Perang Dunia Kedua sudah tidak berlaku lagi?
Komuniume sebagai ideologi maupun sebagai pola penataan masyarakat dan
neSara, sudah tidak lagi dapat meniadi andalan orang lagi ,, dan kembali
bangsa Jerman memegang kunci perkembangan seteru$nya , baik di Eropa
Barat dan Timur beserta hubungan diantara mereka.

Biarpun di Pacific Utara belum tampak penurunan ketegangan yeurg dapat
menSakibatkan pengurangan senjata, pergolakanz di Korea Selalan dan
offensif diplomatik Uni Soviet untuk menyelesaikan sengkera mereka
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ASIA TIMUR DAN TENGGARA,
Kehausan akan kebebasan yang menggerakkan rukyat di Eropa limur juga
dirasakan oleh bangsa? di Asia, biarpun tidak di semua negara arus itu
berhasil mendobrak rintanganZ yang dihadapinya. Bahkan di beberapa
negara seperti di Birma dan di Gna kemajuan telah membalik, diganti
kemunduran dan kekerasaan. Tapi di banyak negara Asia Timur dan
Tenggara perkembangan kearah kebebasan yang lebih besar terlihat di
Filipina,Korea Selatan,Taiwan dan Thai, masing2 dengan polanya
sendiri..Namun masih belum tentu sampai dimana kebebesan yarg lebih
besar itu akan dapat dite8akkan oleh gairah ekonomi negara} itu masing2
.Biarpun demikian , ielas sudah, bahva peningkatan kecerdasan bangsa, dan
meningkatnya kompleksitas'masyarakat sebagai akibat pembangunan .

ekonomi, memerlukan kebebasan yang lebih besar agar supaya usaha
pembangunan seterusnya lidak macet iadinya.

II
GLOBALISASI EKONOMI
selain perubahan2 di bidang strategis/politik di dunia sekarang ini,
perubahan? di bidang ekonomi tidak kurang besarnya. Kita semua sudah
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dengan Jelang, hampir pasti akan membava perubahan2 besar pula di
kawasan Asia Pasifik., diantaranya pemindahan senjata nuklir dari Korea
Selatan, sedangkan Uni Soviet berangsur? akan nenjadi negara Pasifik.
Kita fuga akan dapat menerka bahva berbagai negara regional akan
memegang peran yang lebih besar di kawasan ini , dibanding dengan masa
sebelumnya, seperti Jepang, China dan India. Jelaslah sudah bahwa dunia
sedang menanggalkan pola bipolar, pola dua Iulub, dan akan menuju ke pola

aneka kutub, multipolar.
TIMUR TENGAH
Kalau perubahanZ ini membuka harapan, biarpun belum dapat dians8ap
kepastian, akan terbukanya pintu penyesuaianZ struktur2 ekonomi
secara damai kepada peta sfategis baru yang mulai menampakkan diri,
keadaan di Timur Tengah tetap belum mendekati penyelesaian. Benar,
kemungkinan bahwa Kemerdekaan Negara Palestina akan dicapai agaknya
sudah bertambah besar,biarpun jalannya masih paniang dan sulit, akan
tetapi konflik dengan Israel tidak dapat menutupi mata kita bahwa konflik
bersenjata anlara bangsa Arab sendiri tetap sangat g,awat..

Dan mau lak mau iuga dunia Islam diluar Timur Tengah san8at prihatin
karena timbulnya pertanyaan pada kita semua, yaitu sampai dimana
a8ama dapat dengan begitu mudah di-manipulasi oleh kekuatan2 politik
semata2, dan sampai dimana kelemahan2 politik di dunia Arab ini juga
melemahkan dunia Islam dan pembaharuan diri kebudayaannya pada
umumnya.T
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menyadaribetapa ekonomiZ nasionat hampir semua negara sekarang sudah
terlibar di dalam suatu ekonomi Slobal. Setlap harl ktta sak,sikan
pemindahan modal dalam jumlah yang sangat besar, yang secara cepat
sekali melintasi batasZ anl,arnegara , dan tidak lagi ada hubungan dengan
perdagangan, melainkan berpindah2 mencari keuntungan yang sebesar2nya
atau risiko yang sekecil2nya. Hutang? negan? berkembang telah
menimbulkan suatu arus dana dari negara2 miskin ini ke negara2 industri,
dan bukan sebaliknya. Artinya kebanyakan negara berkembang makin
miskin ladinya.Dan besar kecilnya arus itu sangat dipengaruhi faktor2
didalam ekonomi global itu.
Bkonomi global ini tidak lagi dapat dikuasai oleh pemerintah negara
manapun iuga sendiri; palingZ ia dapal dikoordinir sedikit oleh sekelompok
negara? industri besar. Didalam usaha itu tidak ada negara2 berkembang
yang turut serta mevakili negara2 berkembang.. Didalam ekonomi global ini
berkembanglah kekuatan dan pengaruh suatu lingkungan transnasional,
yang tidak dapat dikuasai oleh pemerintah2 negara manapun di dunia, dan
yang se-olahZ mempunyai akses yang paling mudah kepada modal,
kerampilan tinggi, teknologi canggih, informasi dan pasaran.
Di dunir {etemng iai tidrk eda setu neneri. brrrimrnr beser iuge
tekuetennle. Iren8 depll nencrpai tuiunnZ solillnye etr.s
tekuttrnqyrle[diri. Setiap negara sekarang harus mampu
me mpengaruhi dan me manfaatkan faktor internasional dan transnasional
iiho i* ingio menoopoi tuium2nyr. Seormg pengucehe naslcnalpun, di
manapun ia berada, kalau dia ingin mendirikan perusahaan, gekarang harus
flfflS$ttfiui sringe*nyn; DUI** *fr# di d,ldrru reeri , usl#ffi**n iwr di l$n
negeri, termasuk dana dan daya yang dapht dikerahkan saingannya iru.

Kalau tidak, bisa salah hitung dia, dan gagal ia dalam usahanya
Dapat dikatatanlah bahva surtu nelrrre yens tidet mampu berseing
recem hternerionrl di bidrnqZ dimrnr dia punyr-kelebihrn (

comprretive edventagel eken ketinsgalaa dan rkan kehilengan
kedudukrnnyr di delrm qehnqorng internerionel denten
persdtrlrtr yrtrg trn{rt tgnflit itu.

III
PH{GARUH IPTEK
Perubahan2 dalam ekonomi dunia ini, yang dampaknya atas ekonomi setiap
oegara demikian besar itu, didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang sangat pesat .. Kemaiuan2 IPTEK ini di bidang prose$sor
mikro misalnya, telah oerubah proses produksi dengan terbukanya
kemungkinan untuk menggunakan komputer, baik dalam rekayasa dan pola
produksi ( computer aided design and production). Juga pola manaiemen
berubah sebagai akibat perkemban8an ini.
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Selain Oari itu kemaiuanZ di bidang bioteknologi, yanB membuka peluang

untuk merubah sifat tanaman dan binatang dengan cara memanipulasi
gene2, yaitu? kesatuan2 didalam sel2 tempat informasi yang menenentukan
stfat2 turun temurun setiap binatanB dan tanaman, iuga akan sangat
mempeogaruhi pola hidup yanS kita kenal sekarang. Pada satu pihak
bioteknologi membuka peluang untuk mencegah penyakiL? tertentu, dan
untuk meningkatkan produksi pangan. Akan tetapi ia iuga mengandung
banyak bahaya, baik karena kemungkinan bangkit2nya penyakit2 baru
yang tanpa disengaia muncul dari experimen2 didalam laboratoriumZ,
maupun karena dia djuga bisa menghancurkan misalnya pola? pertanian
yang sudah dikenal manusia sejak 15000 tahun.

Potensi bioteknologi juga menimbulkan berbagai pertanyaan rumit yang
pada hakekat etis sifatnya, dan yang berkisar sekitar pertanyaan sampai
dimana manusia berhak untuk memanipulasi secara langsung barang2
hidup, dan sampai dimana tanggung jawabnya dalam hal itu. Juga sampai
dimana komersialisasi penBetahuan itu dapat dipertanggung javabkan.
Sekaran8 boleh dikatakan eksperimen2 yang terpenting dilakukan oleh
perusahaan transnasional yang besar2. Kalau negara2 bertembang tida[
mampu mengembangkan kemampuannya sendiri di bidang ini, maka segala
pengetahuan baru yanS kita af,an perlukan, akan harus dibeli, dan
keterganturgan negaraZ berkembang dari negara2 industri akan menjadi
lebih besar lagi.

TEKNOLOGI BAHAN
Ada perkembangan di bidang ilmu yang ketiga yang sanBat mempengaruhi
keadaan kita sekarang dan lebih lagi akan mempenBaruhi ekonomi dan pola
kehidupan ummat manusia, yaitu perkembaRgan di bidang teknologi
b ahan.( materials technology) Banyak komortiti neBara berke mbang mulai
kehilangan pasarannya karena mulai adanya bahan pengganti yang dibuat
secara industrial, dan mampu menyaingi komoditi2 ffadisiond itu.
Selain dari itu penemuan? bahan?'baru atau perubahan sifat2 bahan2 yatrB
sudah ada, untuk dimanfaatkan secara baru, seperti erperimenZ dibi<lang
supercunductivity, yaitu lcemampuan untuk mengirim listrik secara iauh
lebih effisien, semua itu akarn ada dampaknya.
AIan tetapi dampak yang terbesar barangkali ialah bahura perkembangan

di ketiga bidang IPTEK ini, yaitu bidang mikio-elektronik dan informatik,
dibidang hioteknolo6i dan dibidang bahan ( materials technology) akan - dan
Beman8 sudah mulai -lebih memperbesar kesenjangan antara negata?
iadustri dan negara2 berkembaog, yaitu jurang antara negara2 kaya dan
negara2 miskin. karena peningkatan produktivitas negan? industri itu
sebagai akibat kemampuannya untuk memanfaatkan perkembangan IPTBK
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itu. Hanya'segelintir ekonomi yang agak tecil , seperti Korea Selatan, Taiwan,
Hon8lcong dan barangkall Thallanrl, merupakan pen8ecuallan.

Pokoknya, bangsa yang tidak dapat menguasai IPTEK sendiri, akan tersingkir
dari pengambilan keputusan? di dunia ini yang bagaimanpun iuga akan
berdampaik besar atas bangsa dan lreSara itu. Bahkan trB&r oentt ursnan
IPTEK recerr memrdei nesare dea banqsa yariq bersanEtutun itu
berenurur2 teDi delrm rrrttu yrng sinf,trt etas tehilanEen
otonorpinye. dan tidrt eten memou bersainq di durie den aten
Ietinrqrhn leretr eoi.

IV
PERUBAHAN GLOBAL LINGKUNGAN IIIDUP
Perubahan2 di bidang lingkungan hidup global sekarang merupakan faktor
baru yang akan sangat besar pengaruhnya dalam dasawarsa terakhir abad
ke 20 dan dalam abad ke 21.
Dalam suatu lapuran yang sangat berpengaruh Komisi Sedunia mengenai
Lingkungan Hidup dan Pembangutran, dimana Bp. Emil Salim duduk sebagai
anggota. ditemukakan bahwa perubahan2 dalam lingkunSan hidup Blobal
dapat merupakan ancaman terhadap kehidupan seluruh ummat manusia.
Bait yang kaya maupun yang mistin, baik negara industri maupun negara
berkembang, menghadapi bahaya itu.. Tidak bakal ada suatu masa depan
tersendiri bagi manusia dan negara yang kaya,yang terlepas dari nasib
golongan mis&in. Yang tita hadapi ialah suatu " nlrl deprn berllml'"
Kalau tidat bersama maka tidak bakal ada masa depan untuk
siapapun.-ltulrlretrrenr teluruh ummet mlnurir irllh senrsib den
leDer&ntrutruL Sebab sudah ielas bahwa yang menjadi taruhan abad ke
2l lalah apakah ummat manusia akan mampu turut menyelematkan
kehidupan di bumi ini seperti yaug kita kenal sekarang, atau akan hancur
karena perm8 nuklir atau dicekek secara2 pedahan2 karena kerusakan
lingkungan hidup. Konsepsi pokok yary diajukan oleh Komisi tadi sebagai
javaban terhadap masalah ini ialah konsepsi Pembrnqur.rn
Derkerinrmbunean. "susteinable devekromeut". suatu konspesi yang
juga sudah diterima di Indonesia dan sekarang menjadi suatu konspesi
pokok yang tertera dirlalam GBHN.

Pengaruh campur tan3an manusia dengan segala kemampuan industrialnya
serta pota hidup yang menyertainya,telah mengakibatkan perubahan2
didalam sistem2 kimia dan alamiah demikian besar, sehingga ummat
manusia terpaksa oemperhitungkan batas2 daya topang lingkungan hidup
global.
Baru2 ini FAO yaitu cabang PBB yang mengurus pangan dan pertanian
sedunia, telah memberi isyarat bahaya malapetalca ( digunalcunya kaia:
"catastrophic") yang harus dihadapi akibat pencemaran air bavah tanah,

il-
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sungai , tairah dan laut, baik sebagai atibat keaktipan industri maupun
sebagai akibat kemiskinan di negaruZ berkembans..Pencemaran ini,
digabung dengan peningkatan jumlah penduduk yaog deras itu di negara?
berkeurbang, dapat membahayakan pengadaan pangan di dunia., kata tuan
Saouma dari Lebanon, Direktur Jenderal organisasi cabang PBB itu-.
Satu hal lain ialah cepatnya musnahnya jenis2 tumbuhan dan binatang yang

sebenarnya merupafan sumber daya alam yaIIS sangat penting untuk masa

depan ummat manusia. Musnah2nya jumlah jenis yang besar itu merupakan
juga suatu atrcaman terhadap te-rnetr rrB.rrnan bioloBir * biolusicrl
diversitlr- yang turut menentukan stabilitas kehidupan alamiah.

Sebagai akibat pollusi industri, khususnya terlepasnya C02 dan gas2 lain ke
dalam udara karena penggunaan bahan bakar fossil , effek rumah kaca
sudah mulai memanaskan suhu bumi. Padahal dunia ketiga, yaitu negara2.
berkembang baru mulai proses industrialisasinya. Tanpa ind usfiialisasi
negara2 berkembang tidak dapat mengharapkan akan mampu menghidupi
iumlah penduduknya yang meiltrgkat terus; Buat Dunia Ketiga industrialisasl
ialah soal hidup atau oati. Akan tempi dengan teknologi pembuat maupun
teknologi yang menggunakan enersi yang ada sekarang , segala usaha dunia
industri untuk memperkecil effek rumah kaca dengan mengusahakan
pengiritan penggunaan enersi,'enemy efficiency', tidak akan dapat
mengimbangi peningkatan effek rumah kaca yang disebabkan oleh proses
ind ustrialisasi negara2 berkemb ang. Menurut pendapat mayoritas para
pakar, manusia, binatang dan tanaman dapat diharapkan masih mampu
Eeoyesuailcan diri kepada peningkatan suhu sebesar 3 deraiat Celcius , tapi
tidak lebih dari itu.
Maka yang perlu di usahatan bersama oleh ummat manusia seluruhnya
ialah agar supaya pemanssan bumi ini tidak akan melebihi 3 deraiat Celsius
itu Usaha bersama ini iuga harus meliputi pengembtngan teknologi2
pembangkit enersi alternatif yang tidak atau kurang mempengaruhi secara
negatif fingkungan hidup bumi, dan teknologi itu perlu dijabarkan ke semua
pelosok di bumi ini...
Kedua, perlu ditangami usahaZ bersama supaya ummat manusia dapat hidup
dalam suhu yang lebih tinggi itu, dengan segala akibatnya. Diantara
atibat2nya ialah perubahan iklim- beberapa kavasan di bumi ini yang
setarang merupakan gudang gandum atan menjadi gersang, dan beberapa
kawasan lain ataa mendapat hujan terlampau banyak.
Af,ibat lain ialah meningkatnya permukaan laut. Hal ini akan
mengakibatkan tergenangnya daerah2 pantai dimana2 beserta pulau kecit
yang rendah. Air dibawah tanah dekat laut a&an menjadi asin, dan
kelompok2 itan atan pindah ke Selatan ke daerah?yang lebih ding,in
dibanding dengan daerahnya semula. Uraian ini belum menyebut
pengrusakan lapisan ozone di atas kutub2 dunia yang dapat mengakibatkao
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peningkatin penyakit kanker kulil karena lapisan itu mengurangi kekuatan
stnar2 ulravlolet yary menyebabkannya.

TANTANGAN BARU
Apa yang harus dibuat? Pertama diperlukan secepat?nya suatu perianiian
sedunia yang mengatur pemakaian enersi di dunia dan memperkembangkan
teknologi2 yang dapat. neogurangi atau menghindari effek ruuah kaca ini,
dan memungkinkan juga negua? berkembang untuk memakainya.
Penyebaran tektrologi dan peninSkatan kemampuan Dunia Ketiga untut
memakai dan memperkembang,kan sendiri IPTEK, merupakan syarat mutlak
bagi effektivitas suatu pengaturan pembangkitao maupun penggunaan

enersi secara global Hat ini termasuk kelestarian dan pengembanSafi hutanZ
tropis sebagai penyerap C02 dari udara, dengan cara? yang tidak merugilran
negara? berkembang yang memiliki hutan2 semacam itu.
Perlu iuga dimulai usaha di bidang bioteknologi untuk memperkombangkan
taoaman, misalnya, yang dapat tahan kadar asin yang lebih tinggi, dan
jenisZ padi yang tangkainya panian8 seperti di Bangladesh. Jenis padi itu
dapat mengambang diatas permukaan air, sehin8ga pucuk yang mengandung
beras tidak kena air.Perlu juga dikembangkan melalui -Betretic
gnrineerinq'ini ienis2 tanaman yanS tidak memerlukan pupuk kimia dan
pestisida banyak2, yang sekarang sedang merusak kvalitas tanah subur
dimana? di dunia.

Sudrh ielesleh brhve oerubrhan2 yrnq bersifrt Slubal iili
retarrnq menqhrdeolln unmrt muusir deflgau tuntanqeu2 yrnq
beru mmruefeli- Trntrmrn senrcadr ini belum lrernrh dielemi
um rrrrl nrrnmrir renrnisnrr -qeirrehnvr
Untuk meniavab tantangan2 secara memadai akan diperlukan tingkat
kerjasama internasional yang belum pernah dicapai pula.. Disamping itu
diperlukan suatu pengluasan rese rolidaritas yrng meliputi seluruh
urumrt mrnusie dimenelrun iuge di bumi ini- termasuk renerrri2
yenq eten datenq. Perlu kita sadari bahva bumi ini tak lain yalah titipan
anakZ dan cucuZ kita. Kita tidak boleh meninB8alkan bumi ini dalarn kondisi
yang lebih jelek dari sekarang. Manusia memanB diangkat khalifah di bumi
iai, akQn tetapi kita tidak boleh melupakan bahva pada hari kiamat manusia
juga akan diminta pertangg,ufi8an javab atas perannya sebagai khalifah di
bumi iai.

Secara lambat laun pemerintahZ di dunia,iuga mulai menyadari urgensi
maupun skala permasalahan g"lobal jni. Beberapa bulan yang lalu di Australi
diadakan tonperensi bersama dengan negaraZ kecil di Lautan Pasifik
Selatan mengenai akibatZ naiknya permulcaan laut akibat pemenasan bumi.
Di Den Haag, Negeri Belanda, pada bulan Maret diadakan suatu konperensi
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internasiorial yang membicarakan tindakan2 yang perlu diambil secara

internasional maupun sendiriZ oleh negara? masing2 sehubungan dengan

pema1asatr bumi ini. Maka sebagai hasil pembicaraan itu ditanda tangani
suatu deklarasi - yang tidak mengikat - oleh 30 negara, termasuk
Indonesia, yatrg menganiurkan didirikannya suatu otorita internasional
baru untuk mencoba tnencegah berlangsungnya pemanasan bumi ini. Yang

t€rpeotitrg di antara rekomendasi2nya ialah supaya lembaga baru itu tidak
mengambil keputusan secara konsensus, akan tetapi diberi \veu/enang

utrtuk memafsakan pelafsatraan keputusan?nya. Baru2 ini telah diadatan
konpersensi kedua di Noordviik, dekat Den Haag itu, untuk mencoba
mencapai kesepakatan tentanB batas2 pengeluar an CO?

.Masih ada berbaSai usaha lain semacam ini,dibidang ozone misalnya, yao8

semuanya menunjukkaa bahva pemerintahz di dunia mulai resah mengenai
masalah ini. Bahtan pada pertemuan negara2 C.ommonvealth di Kuala
Lumpur baru2 iai, diperkirakan bahwa biaya yan3 diperlukan untuk
menangaoi masalah rumah kaca ini ialah diaotara l5-20 milliard dollar
Amcrita..Tapi tak seorangpun Eengetahui bagaimatra dana sebanyak ltu
dapat dikerahlan..

v.
DAMPAK DI INDONESIA
Proses2 perubahan global ini iuga memputryai dampak atls keadaan negara
dan bangsa Indonesia serta usaha pembangunan nasionalilya. Bahkan
proses2 perubahan global itu juga terjadi pada tingkat lokal dan nasional di
bumi Indonesia..
Juga oleh bangsa Indonesia perlu disadari bahwa masalahZ yang atan kita
hadapi Dada dasavarsa terakhir abad ini tlan dalam abad ke 2l untuk
$eDatlun penttng rran Eerupat,a! masalah? yaag tldak dihadapi pada
kurun waktu 5 Pslitu psrtama, dan mcmang bclum pcrnah dialami olvh
bangle Indpnesie, Dill lEhhltenar titl,l$allilaAita melihrtlq 2I

1l

|rrrrorhr 4rn rrrnhr Lil,r lrrnl rsdrh.. Iltl porlu dililhlnli,tn ltnpr
menguratrgi kepuasan dan kebanggaam yang dapat dirasakan kalau kita
menilai kemajuaazywrg telah dicapai itu dalam 4 Pelita yang sudah..
Meskipun kemajuan2 itu juga telah membaura masalah2nya sentliri yang
iuga perlu ditangani.

Marilah kita tindjau selayang pandang beberapa masalah pokok yang akan
menandai aasa mendatang

BIDANG GEO-POLITIK.
.Kita harus menyiapkan diri untuk bertahan didalam suatu dunia yang soal
perang/damainya tidak semataZ ditentukan lagi oleh kedua negara
adikuasa,tapi yang mengalami banyak perubahan didalam konstellasi
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keluatan, Uan yang tetap tidak stabil,biarpun secara lain dari dahulu.
Pof,ofnya bahaya perang nukllr temp ada, blarpun barangkall tldak
dilontarkan oleh negara adikuasa tapi oleh negara regional atau kekuatan
terroris. Dan bagaimanapuo juga akibat penggunaaan senjata nuklir akan
menimbulkan bahaya untuk seluruh ummat manusia.
Selain dari itu kita akan harus menyiapkan diri untuk menghadapi situasi
keamanan regional yang berlainan dari sebelumnya.
Akhirnya sudah dapat disimpulkan dari pembicaraan [adi, tetu&]len
nesionel rurtu Regem mrtin lemr metin tidat ter$entung drrl
IgEuatrn militernye- meleinfen deri tefuetrn ekonominye- drn
tecenpfl iten diploul$inye-

BIDANG EKONOMI
Di bidang ekonomi kita akan harus mampu bertanding dan maju di dalam
pasarar iaternasional yaag sangat kompetitif, dan yang saingannya sanBat
ketat. Saingaa itu akan dirasataa juga didalam usaha2 ekonomi dalam
negeri kita.
Sambil kita menyelenggarakan usaha2 ini , perlu kita sadari iuga bahura

iumlah penduduk kita yang sekarang 170 juta, akan naik meniadi 250 iuta
kka? pada tahun 2020,yaitu 75 tahun setelah proklamasi kemerdekaan
kita.
Kemungkinan besar bahwa jumlah penduduk Indonesia birru akan monjadi
mantap, stabil, sesudah tahun 2050, dan kira2 pada iumlah 300-350- iuta.

Masalah potok yang perlu kita iawab dalam dasawarsa? yang akan datang
ialah secara bagaimana kita menyelenggaiakan pembangunan kita sehingga
pada satu pihak kita dapat menghidupi, membuka kesempatan keria dan
meningkatkan tirykat kehidupan bagi iumlah penduduk ini. Akan tetapi
bersamaan dengan itu kita. harus sekaligus, memperkembangkan ekonomi
kita sedemi.kian rupa sehingga tidat merusat atau menghabiskan sumber
daya alam dengan akibat generasi2 sesudah generasi muda sekarang, tidak
akan dapat mengharapkan tingkat hidup yang paline sedikit sama dengan
generasi sekarang. HaI ini memang sesuai dengan konsepsi pembangunan
kesinambungan tadi. Itu berarti bahva kita akan harus menangani
penc€maran yang menyertai proses industrialisasi dan iuga pengerusakan
sumber daya alam yanS diakibatkan oleh kemiskinan Poto&rtyl. tite
etrn herus nenyelergqrrrten Oembrnflunrn nrsionel sedemikrn
rupr sehiHrgr mrnpu menirqr otonomi titr di pru*Sung
internrsionel den retdi*ur meruou menrrrtrri keurish!nrn
dirntare benfgr titr rendiri. rrnbil turut recere rttif uenrelolr
sistemZ penopeng hidu& di bumi titl iri-

KEMISKINAN
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Memang suOafr mulai diakui di dunia umumnya bahura pencremaran dan
peng,rusakan lingkungan hidup iuga disebabkan oleh kemiskinan yary
memaksakan golongan miskin untuk menyambung hidupnya dengan cara?
yang merusak lingkungan. Masalah kemiskinan ini memang suatu masalah
yang pelik dan yang sudah ielas sekaratrB , tidat dapat diatasi hanya dengan
cara? dan sarana ekonomi atau amal.
Betul, wajah kemiskinan di Indonesia sudah berubah dan lebih baik
dibandingkan dengan masa2 yang sudah. Namun dualisme ekonomi dan
sosial, warisan zaman feodal dan kolonialisme,yang membagi masyaralrat
lndonesia dalam golongan atas dan golongan takyat kecil . masih tetap ada.

Negara pejabat kita sekaraog pada hakekatnya masih uerupakan kelaniutan
dualisme struktural tadi itu, biarpun dalam bentuk yang lebih modern.
Dualisme itu hanya dapat diatasi dengan meniadakan hambatan struktural,
dengan jalan pendidikan, pemberian akses kepada informasi ilmiah yang
relevan untuk mereka, dalam bentuk yanE dapat di cenernakannya,
teknologi yang lebih canggih serta sistem kredit yang memadai, dan dengan
memberi peluang untuk berorganisasi, untuk berinitiatif dan berusaha.
sesuai dengan Undang2 Dasar {5.
Kemiskinan tidak dapat diatasi melalui birokrasi saja. Dan kemiskinan itu

akan terus menghalangi kita mevujudnyatakan sila keadilan sosial, dan
dengan demikian akan terus menghalangi kita mempersiapkan diri untuk
menghadapi tantangan2 Abad ke 2l.yang baru lagi besar itu.

KEPENDUDUKAN
Pada tahun 202l,yang kebanyakan generasi yang sekarang kiral 20 tahun
usianya, masih akan menangi, seiumlah penduduk yang sama besarnya
dengan seluruh penduduk Indonesia sekarang, akan tinggal di Pulau Java.
Padahal sekarangpun kita sudah melihat kurangnya lahan untuk memenuhi
keperluan,. pertanian, indusfii'dan- pemukiman. Dalam waktu yang tidak
terlalu lama lagi , sebagai akibat erosi ,air di pulau Jrwa tidak akan dapat
meoenuhi keperluan tiga bidang poko& itu lagi. Artinya sekarangpun daya
topang lingkungan hidup pulau Java sudah terlampaui batas2nya. Maka
menjadi sang,at perlu pada permulaan abad ke 2l sudah dimulai peralihan
pertanian pflngatr pulau Java ke hortikulura cang,gih dan industrialisasi
daera[ pedesaan.

Perlu juga dimulai industrialisasi pulau2 diluar Jawa agar supaya dapat
menyedot secara sukarela penduduk ke pusat2 industri di luar Jawa itu, dan
pula agar supaya tidak timbul keseniangan antara pulau Jawa dan pulau lain
di Indonesia. Khususnya daerah Indonesia Timur yang rendah kepadatan
penduduknya dan masih Lurang ditembangkan sumberZ dayanya, perlu
mendapat perhatian khusus dalam hubungan ini.



Sudah ielai pula bahvr swasembada pangan, suatu keberhasilan besar yaog

telah dicapai, tidak atan dapat dipertahankan dalam rangka penambahan

iumlah pendudut tita tanpa mengerahkan kemampuan bioteknologi
canggih. Baik intensifikasi Baupun ertensifikasi produksi panS,an tidak akan

mampu meniamin kesvasembadaan kita itu. f,,Iskr blit keperlurn
DerBan.dm teperluan iudurtrialireli . trpi iuqr. reuerti etrn titr
brher nerti.teperluen titr menshedaoi totsetsreusi2 pemrnasan
bumi . memttsrkrn kite untut mensuasai dakm vektu y$no
sesiuBtetnyr ilmu oenqetehuen drn teknolo8i modcrn laBi crnlgih.
Belum lagi, keperluan kita membuka peluang kepada generasi muda
sekarang dan yang meadatang untuk bekerja, mencari nafkah secara halal
dan sesuai dengan martabat manusia.

KBSEMPATAN KERJA

Masalah kesempatan kerja memang merupakan masalah ysng sulit.
Pada satu pihak keperluan kita untuk mampu bersaing di pasaran

internasioual mendorong tita untuk memakai teknologl dan metodaZ
canggih. namun teknologi canggih itu sering tidak memerlukatr tenaga keria
banyak. Maka perlu dikembangkan disamping sektor erpor ini, cara
produksi yang bait canggih maupun padat-karya tapi tetap effisien ,

khususnya untuk memenuhi keperluan dalam negeri.

Usahajndurtrirlisrsi p berdasarkan pembauran teknologi canggih
dan madya dengan struktur2 sosial tradisional. dapat mewujudkan sistem2
produksi di daerah pedesan yang terpencar tapi effisien. Konsepsi ini
memang di aniurkan oleh suatu letompok studi PBB meneenai industrialisasi
pedesaan,yang dipimpin oleh Umberto Colombo, pemimpin Lembaga Bnersi
Atom dan Alternatif ltali, yang telah memegang peranan penting dalam
industrialisasi Lembah Prato dekat kota Florenm. Lembah itu sekarang
meniadi daerah industri yang sangat subur dan yang menguasai sebagian
penting pasaran internasional.di bidang bahan dan barang jadi wol dan
kulit..

Selaiu dari itu perlu sekali sikap hirlup dan aspirasi generasi muda tidak
hanya ditujukan kepada pekeriaan-upah, tapi juga kepada kemandirian,
kerja-untuk-diri sendiri dan berusaha sendiri ( relf-effioloyment)-

SISTBM PBNDIDIKAN
Sangat pedu pula sistem pendidikan umum pada tingkat dasar sampai
tingkat universitas, yang hingga kini seolah2 hanyt mempersiapkan generasi
muda untuk menjadi pegawai ,disesuaifian kepada keperluan industrialisasi
baik di sektor modern maupun di sektor informal dan pedesan. Proporsi
lulusan universitas di bidang ilmuZ sosial dan kemanusiaan iauh melibihi
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proporsi ltitusan di bidang ilmu dan teknotogi. Untuk memenuhi keperluan
suatu negara yang sedang dalam prosei industrialisasi proporsi ini tidak
tepat. Jumlah lulusan insinyur harus jauh melibihi iumlah lulusan ilmu lain.
Dalam pada itu perlu juga disadari bahwa pemakaian dan pilihan teknologi
bukan sesuatu yaflg harus diserahkan kepada ahli2 teknologi saja. Dampak

sosial dan etis yang selalu ada dalam setiap pilihan teknologi , akan harus
ditinfau dengan seksama, juga oleh ilmuwan sosial dan pakar ilmu
kemanusiaan, serta cendekiawan dan pemimpin? agama, agar supaya
dijavab lebih dahulu apakah pilihan tertentu membawa kita lebih dekat
kepada sila2 Pancasila atau justru akan menjauhkan kita dari tujuan2 itu.

MENGUASAI IPTEK
Untuk menjavab tantangan abad ke 2l kitapun harus secara lebih cepat
metrguasai ilmu petrgetahuan dan teknologi. Tanpa IPTEK kita tidak dapat
menjadi negara industri modern,dengan tatanan masyarakat yaflg sesuai
dengan idam2an kita sendiri. Tanpa IPTEK kita tidak akan dapat
memecahIan masalah sandang ,pangan dan papan kita, tidak atan dapat
mengatasi dualisme struktural dan kemiskinan, tidak akan dapat bersaing
dengan luar negeri, tidak akan maiu tanpa merusak lingkungan hidup kita ,

tidak akan dapat mempertahankan diri kita sebagai bangsa dan negara yang
merdeka, dan tidak akan dapat turut serta atas dasar kesamaan derajat
dalam keria oama internasional untuk mewujudkan suatu tatanarr global
yang mampu menjaga kelestarian sumber daya dan sistem penopang
kehidupan manusia di bumi ini. Pengembangan kemampuan negara
berkembang di bidang IPTBK ini iuga perlu menjadi bagian dari suatu
program kerjasama internasional, bukan sebagai tindal(an amal, melainkan
sebagai persiapan seluruh ummat manusia untuk keperluan? abad ke 21.

Bukan huny-.1 di bagian folmal *istem pendidikan kita diperlukan
penyesyuaian pada keperluan abad ke 21, iuga pendidikan non-formal
perlu di kembangkan secara sistematis sebagai penopang proses
industrialisasi dalam batas daya topang lingkungan hidup.. Usaha semacam
itu dapat diperkembangkan meniadi sistem belaiar effettif utrtuk anak?
yary bekeria membantu orang tua, anak2 terlatrtar, drop-out dsb. baik di
pedesan maupun di sektorZ informal dikota?. Sistem non-formal ini
hendatnya merupakan suatu sistem interaktif dan multi-media, artinya
yang memakai dan ditopang oleh semua media, baik yang oetak maupun
yang elektronik. Disamping itu ditopang pula oleh pusat2 informasi indusri
lengkap dengan contoh mesin2 dan alat2 tain yang dapat dicoba sendiri
ditempat itu oleh peminat. Sudah barang tentu usaha ini perlu ditopang iuga
oleh sistem perkreditan yang sesual, dan suatu sistem pendidikan ymg
merangsang sikap mandiri, semangat wirasvasta, dan keberanian hidup.
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Dengan tatai belatang ini perlu diiavab pertanyaan secara bagaimana dan
dimana pesantren dapat memberi sumbangan yang ru.p.niin*"**r
pembang unan nasional seterusnya.
saya kira javabannya sudah jelas. pesantren2 di Indonesia sudah
mempunya sejarah lama sebagai lembaga pendidikan non-formal. Di uamaf,pembangunan ini sebagian pesantren sudah melebarkan sayapnya dan
mulai berkecimpung di bidang pembangunan daerah pedesan i*ngon
macam2 cara. untuk masa depan agaknya cakrawala wawasan dan
keaktipan sebai(nya diperluas tagi, seoemikian rupa sehingga oesrntren2da.rt menirdi oeropo. d"lum usEfrr iodustriariouri d"*"- truit

itu-
usaha ini memerlukan suatu penggabunBan potensi pesantren, pakar
unversitas2 , pengusaha surasta termasuk p.irgrngi kecil dan menengah
dan LSM2 (Lembaga svadaya Masyarakatl. Beriada2 dapar ditririkanpusat2 pengembangan industri desa, yang dapat memberi bimbingan praktis
kepada pemuda/pemudi di desa.

Keakraban para ulama dengan teknologi desa , baik yang m,adyamaupunyang canggih'atan memudahkan juSa Jumbargan para ulame dalam pilihaoZteknologi, suatu keperluan yang sangat penting.
setiap teknorogi ada damp.t sJsiat dan itis, sialu ada pihak yang di_untungkan dan pihak yang dirugikan. Maka masaiatr keadilan'sosll dan luga,dampak iarak dekat dan jarak paniane d., .**:;;af,ar menjadi persoalan.
Curs ruslu reY.tlutrxt dioatcai iuta dapii *"*p*iieuruhi keseimbangan antarap€rti0tbflu8anz yailB rerin8 oirGuranan itu. paoibeberapa kesempatan lainsudah saya kemukatan p*itunyu para pemimpin agama kembangkankemampuan canggi[ untuk turlt bicara dalan hal pilihan teknologi. Dandalam.hubungan ceramah ini, sekali taei sayalrgin rurukakan hal inio.Pendiditao aea{l hanya bisa pertahankan'releiansinya untuk generasi2
mendatang apabila ia mampu - selain pendidikar, ,g.*, yang konvensional-memberi bimbingan juga pada masyaraf,at dan generasi yang sedangberind ustrialisasi, Iang dihadapkan dengan macaml persoalan.
dile ma,keresahan, kek u atiran i an_keoios ung * y;;g ;lrri'ilrnvrrtai m asager.atifal-masyaratat yang besar. peruuatrariz **iut besar yaoS akan kitahadapi tidat hanya atio disebabkan oleh usaha pembangunan lcita sendiri,dan usaha industrialisasi didalamnya. perubahanz it, juga akan terjadikarena perubahan global di bidang strategis/politit, di bidang ekonomiglobal, di bidang lingtungan hidui rokar, nrrionri oan grobar, yang perludiiawab . Perubahan?yangbesar lagi ,roJU* itu atan menimbulkanberbagai masalah etis dan moril baru yang perlu dijawab pura.Tepatnya
iawabaaz itu banyak atan terganiung iarikemampuanz pemimpin z agama
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uotuk meniartikan kaidah? agapa sedemikian rupa sehingga ummatnya

dan manusia2 didalam ummat itu merasakan bimbingan moril dalam

menghadapi situasi2 yang baru dan sering tidak menentu itu.

.U m mat matusia, ter masuk b angsa Indonesia,dalam d asawars aZ Y anr akan

datang akan meogarungi suatu samudra yang tidak dikenal ;yan8 belum di

ietaiahi dan di peta-kan lebih dahulu,dan penuh bahaya. YanB dapat

membantu kita menghadapi tantangan2 baru itu ialah pengetahuan yang

luas dan canggih, dan moralitas yang beratar pada iman yafrg kuat. Saya

kira bahva tantangan pendidikan otak dan ahlak. beserta ketrampilan itu
tnampu dijavab secara memuaskan oleh pesantrenZ di Indonesia.
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