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IGPENDUDUKAN

i:entama2, dari segi kependudukan, perlu kita perhitungkan bahwa kira} pada
fahun 2020, yang sebagian besar generasi yang sekarang berumur 20-an
tnasth akan menangi- jumlah penduduk lndonesia akan berjumlah 250 juta.
lanpa perubahan dalam pola distribusi penduduk, hal itu benarti bahwa
jumlah penduduk di pulauJawa saja pada waktu itu akan sama dengan
:elur.uh jumlah penducluls dl seluruh lndonesla sekarang inl,. padahal
{epadatan penduduk di pulau Jawa yang paling tinggi di lndonesia, -dan sudah
l.er,trtung diantara yang oaling tinggi di dunia- sekarangpun sudah lebih dari
i5li ur dng pcr krrr. pur'segi, yaiLu angkir untui< tahun 1985, Baru sesucJah tahun
.10:i() dapat diharapkan bahwa jumlah penduduk lndonesia al<an menjadi
:;tabilpada tingkat kurang lebih350 juta orang. lmplikasi2 keadaan itu sulit
untu( dibayangkan semua, akan tapi lelas akan berdampak atas semua aspek
irehiJupan manusia lndonesia.
Disrni saya hanya akan sebut beberapa saja.

Sekarangpun sebagian besar persoalan yang dilaporkan di surat2 kabar di
negara kita ialah mengenai sengketa tanah. llemang selcarang keperluan
tanan untuk pertanran, industri dan pemukiman, termasuk keper-luan
rekreasi-nya, sudah bertabrakan terus, dan bakal meningkat frekwensi dan
skal anya.

Tidak dapat diharapkan pula bahwa swasembada pangan kita,- suatu
l<ebenhasilan kita yang boleh dibanggakan- akan dapat- dipertahankan hanya
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Fada waktu akhi12 ini sudah diselenggarakan berbagai usaha untuk
rnernikirkan masalah2 yang at<an kita hadapi didalam tahap pembangunan 25
l.ahun kedua, sesudah Pelita ke V sekarang ini.
l(uliah umum ini merupakan suatu masukan dalam usaha bersama ini.
Di clalam kuliah inl saya bermaksud menunjukkan bahwa tahap 25 tahun y.a,d.
Itu ai(an merupakan suatu masa yang penuh tantangan baru samasekall, yang
perlu dihadapi bangsa lndonesia. Plaka usaha pembangunan kita nanti juga
l:idak dapat kita anggap sebagai kelanjutan belaka dari garis2 usaha yang
l.elah kita lat<ukan selama peniode 5 Pelita pertama. Tahap kedua itu
tnerupakan masa di skontinu,tak bersinambung, yang memerlukan ori entasi
lraru dan garis2 kebijakan yang untuk sebagian penting baru juga. Dan
semuanya itu tentu akan mempunyai dampak atas sifat dan sistem
pendidikan kita.
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r;ecara extensif lkasi dan lntenslf il<asi pengadaan pangan. Revolusl hlJau
lredua yang akan kita perlul<an untuk menJamin pengadaan pangan klta, jelas
alcan harus bersifat suatu revolusi bioteknologi.
i-agi pula belum tentu bahwa pulauJawa, Bali dan Sulawesi Selatan dapat
l-erus: menladi gudang beras untuk seluruh lndonesta. Kemungkrn besar ialah
bahw'a penanaman padi dan tebu akan harus dialihkan dari pulauJawa yang
mak in perlu kembangkan hort ikul tura dan menyel enggankan industrial isasi
daerah pedesan, ke tempat2 lain di lndonesia..
fl ndustri a I i sasi pedesan i tu,-berbeda dengan pandangan? lama tentang
"rural development"- akan harus meliputi pembinaan sistem2 produksl
l,erpencar yang menggunakan teknologi madya dan tinggi berdasarkan
strulrtur2 sosial yangada, baik dibidang pertantan maupun di bidang
rnanufaktur yang lepas dani pertanian.

a

I'ENA6A KERJA
t)leh karena setiap tahun jumlah tenaga ker'1a berlambah - secara lebih cepat
,larl bertambannya Junlan penduduk- sebanyak 1.6 sampai l.B Juta, terutama
lerprrsat di Jawa dan Bali, maka mau tak mau diperlukan suatu usaha
indurrtrialisasi baik di pulau2 diluar Jawa * agar dapat menyedot tenaga
ker3a dalam jumlah yang berarti-, maupun industrialisasi daerah pedesan di
.Jelva Industriellsast desa ini Cperlukan untuk menyerap tenaga kerja dan
membuka kesempatan kerja kepada tenaga2 kenja di daerah pedesan yang
tidak dapat diserap oleh pertanian pola tradisional lagi, peningkatan
produktivitas pertanian baru mungkin apabila sebagian tenaga kerja
ffiet]r)zp?t pet<erlaan di lndustri.
Dalam hubungan in khusunya penlu diperhatikan kesenjangan antara
lndonesia Barat dan lndonesia Timur, yang jumlah pendudul< maupun
surnber daya alam, kecuali di bidang perikanan, lebih langka.

KEI"IISKINAN
Suciah jelas pula bahwa masalah keadilan sosial makin lama makin
men jadi masalah yang merisaukan. Betul, wajah kemiskinan di lndonesia
sudah banyak berubah, namun kesenjangan antara golongan kaya dan miskin
'telalt menjadi lebih besar
Disamping itu proses akumulasi dan pemusatan modal sekarang
berjalan dengan lebih deras, sehingga perbedaan tingkat hidup material yang
men'yolok ditarnbah dengan ketimpangan kekuatan ekonomi dan politik. Perlu
kita sadani bahwa ada batas2 pada kemampuan atau kesediaan masyarakat
untuk menerima ketidak-adilan. Keadaan itu yang paling jelas di Amerika
lenclah sekarang int,telah menelorkan istilah " social sustainability".
Kllapun dt lndonesia lnl perlu memperhatikan batasz itu dan harus menjaga
supaya batasz itn tidak dlterobos..



l:erlu KIta sadari bahwa pola kehidupan golongan ellte klta umumnya sangat
llonsumerls, dan asplrasi2nya serta nubungannya leblh dekat pada pola hldup
rnasyarakat menengah di kota2 metropolitan di berbagai negara industri
dibandingkan dengan ikatan2 yang dirasakan dengan nasib rakyat banyak di
rtegeri kita sendiri. Maka tidak mengheranl<anlah bahwa sedang bangkit
lleprihatinan mengenai mengendornya solidaritas sosial dan solidaritas
rtasional sebagai nilai2 pokok didalam perjuangan bangsa
llaka mau tak mau , dengan segala kemajuan yang telah dicapai, masalah
k'emiskinan tetap merupakan suatu masalah polcok dalam usaha pembangunan
yang tldak dapat dielakl<an.
lSukan saja karena prinsip yang tertera didalam Pancasila dan UUD45, akan
netapi juga karena ternyata kemiskinan merupakan salah satu
penyebab kerusakan lingkungan hidup. Sulitnya dalam menangani
l<emiskinan itu ialah bahwa kebijaksanaan ekonomi semata2 tidak dapat
menqhancurkan belenggu2 struktural yang mengilcat golongan miskrn dan
lemah tni, baik secara kolektif maupun secana individual. Ternyata kendala2
struktural serlng dlperkuat, dan ildak terpecahkan, 0len pendekatan
pemhangunan dari atas dan secara binokratis. yang terpenting ialah
rnenrbuka peluang untuk inisiatif, prakarsa masyarakat di bidang
,ekorlomi , dan untuk berorganisasi untuk itu ,yang dilindungi
hukum dan didukung oleh sistem informasi dan kfedit yang
memadai, dan yang tidak memerlukan setiap saat izin atau restu dari
bir'okrasi setempat. Agaknya didalam tahap 25 tahun berikutnya
pemtlangunan dari atas untuk sebagian penting harus diganti dan dilengkapi
dengan usaha pembangunan dari bawah., (engan usaha pembangunan yang
rmenrperlruat masyarakat sendiri. lndustrial isasi pedesa[yang
irterupakan syaral mutlak untuk rnengatasi pengangguran massal, tidak dapat
icerkernbang tanpa peluang semacam itu. Artinya tanpa usaha2 untuk
memperkuat kemampuan masyarakat sendiri atas usaha sendiri.. Dan hal itu
untuk sebaglan penting juEa akan tergantung dari peningkatan kecerdasan
bangsa, termasuk yang lemah ini., yang untuk sebagian penting pula akan
tergantung dari kwalitas dan relevansi sistem2 pendidikan formal dan
norrf0rmal suatu bangsa

KEI1ISKINAN DAN EKONOI1I INTERNASIONAL
iYernang masalah kemiskinan berjangkit bukan suatu masalah yang hanya
dihadapi masyarakat lndonesia, llasalah kemiskinan di lndonesia tiOaf lepas
dari masalah kemiskinan internasional, yang melanda hampir semua
neEara berkembang. llasalah ini tidak dapat dilepaskan dari kekuatan2
internasional, baik di bidang ekonomi, keuangan , kebudayaan yang sekarang
ma$(1n besar dampaknya tidak saja atas negara dan bangsa lndoneiia, tapi
juga atas semua negara Derkembang, bankan juga atas negaraz industrl
sendiri.
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Proses globallsasl ekonom12 naslonal dan bangkltnya suatu laplsan
transnasional di dunia yang hampir2 menguasai akses kepada modal,
[eknologi canggih, ketrampilan dan kepakaran tinggi, dan akses kepada
1nf ormasi dan pasanan, mau tak mau akan, dan memang sudah sangat
berpengaruh, dalam usaha pembangunan nasional
,Ketidak stabilan ekonomi internasional, khusus di bidang pasar tukar uarg,
menambah lagi beban hutang dunia ketiga kepada dunia industri sehingga
tlengan segala bantuan luar negeri yang diberikan kepada negara2
DerKembang, arus dana yang keluar darl negara berkembang leblh besar Iagl.
Bagi lndonesia dana yang masuk liwat lGGl !<ira2 4 miljar dollar US dan yang
l<eluar untuk bayar hutanq kurang lebih 6 miljar, Ketidal< adilan sistem
ekonomi internasional telah mengakibatkan proses pemeleratan serius
bac;i banyak negara2 berkembang, khususnya di Amerika Latin dan di
Afril<a., dan beban tenbesar dipikul oleh golongan lemah dan miskin,
termasuk anak2 dan wanita. lndonesia masih terhitung lumayan keadaanya
dibandingkan dengan negara2 1tu. Rencana2 yang telah dlJabarkan oleh [lenlu
,Amerl!<a Bal<er mlsalnya tidak memadai keseriusan masalah hutang ini, dan
tidak dapat diharapkan akan memberi penyelesa!an.

DAI1PAK IPTEK
Pesatnya perkembangan teknologi - khususnya dibidang komputer dan
inf ormatika, disamping bidang teknologi dan teknologi bahan (

materrtalstechnology) merupakan tiga bidang yang sekarang paling berdampak
atas 1rr'uduklivilas 1rr'udui<si ekurrorti, dar,r sampai sei<ai'arrg - kecualloleh
negara2 naga kecrl, seperti Korea selatan, Talwan, Hongkong dan Slngapore-
lebih dapat dimanfaatkan oleh negara2 industri, sehingga kemtskinan
internasional dan jurang antara negara2 Raya dan miskin sedang
menjadi lebih besar lagi.
Kem;rjuan teknologi ini .1uga mempunyai dampak lain. Karena dampak
langsung teknologi atas kemampuan bensaing internasional suatu bangsa,
maka yabg dinamakan " comparative advantage" suatu negara terhadap
negara2 lain berubah terus menerus. Hal ini telah menyebabkan
meningkatnya dan sengltnya persalngan lnternaslonal. Dan dengan
globalisasasi ekonomi2 nasional maka persaingan internasional juga
menjadi faktor penting dalam ekonomi dan persaingan nasional. Bahkan tidak
bakal ada sedrang pengusaha yang dapat mendirikan suatu perusahaan di
dalarn negeni tanpa memperhitungkan kemampuan saingan luar negerinya,
mi:;erlnya tentang kwalitas produknya, kemampuan mengerahkan modal, dan
keml,rmpuan pemasarannya.
llaka yang dlsebut kompetensl lnternaslonal, international competence,
menipakan kemampuan penting yang harus dimiliki oleh masyarakat
lndonesla, kalau kita mau bert,ahan di gelanggang ekonomi internasional. Dan
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hal lf,u berarti ,selaln lcemampuan l<omerslal sendlrl, kemampuan untuk
senantlasa memantau perKembangan? 0lluar negerl, oan response ilme yang
l;ingl:at. llaka arus informasi yang bebas dan penguasaan bahasa asing
merupakan syarat penting pula dalam membina " intei'national competence
ttu". Pada urnumnya dapat dikatakan bahwa di masa mendatang kekuatan
nasional tidak akan begitu tergantung dari kekuatan militer
suatu bangsa, tapi dari kekuatan dan kesanggupan ekonominya,
serta keunggulan diplomasinya..

llidalam keadaan dunia seKa[ang inl, kekuatan e]<onoml suatu bangsa tidak
iuga tergantung dari kekayaan sumber daya alamnya, atau jumlah
penduduknya. Juga tidak [ergantung dari kemahirannya untuk berdagang.
l3ekarang ini , dan apalagi di tahap pembangunan yang akan datang, kekuatan
nasional akan tergantung dari kemampuan intellektual dan
kekuatan wataknya., sesuatu yang dengan sekarang disebut kwalitas
rnantrsianya.

llraKa lcemampuan manusia lndonesia di bldang IPTEK akan sangat menentutcan
t(edudukan lndonesia didalam gelanggang internasional maupun dalam
memberi 3awaban kepada tantangan2 baru yang perlu dihadapi dalam tahap
pembangunan 25 tahun berlkutnya.
Penguasaan IPTEK ialah syarat mutlak untuk bersaing dan menjaga
otonomi bangsa dan negara kita dalam pertarungan di gelanggang
Internasional. Penguasaan IPTEK muilak juga dalam membina masyarakat
adil makmun yang sesuai dengan ketentuan2 Pancaslla dan nilai2 budaya dan
agarna klta, dan bukan Jiplalcan model2 negaraZ laln.
)isarnping itu penguasaan IPTEK itu diperlukan sebagai landasan usaha kita
lntur mengl^radap perubahan2 global yang sedang terjadi dan yang juga akan
lerdampak dr indonesia.

PEI'1I\NASAN BUlll
Kita semua sudah mengetahui gejala pemanasan bumi sebagai akibat ef fek
|unt;ih kcaca. Ada kemungkinan besar bahwa gejala itu al<an merubah pola
cuaca tlan pola pertanian serta perikanan, Apa ef fek lolcal penubahan
cuasa itu di lndonesia belum dapat diterka, dimana hujan akan bertambah dan
dinriina akan dratrarni rnusim kemarau yang lebih panjang yang dapat merubah
lahan pertanian menjadi Iahan gersang. Kemungkinan besar juga bahwa pola
peril<anan akan berpindah ke bagian laut yang lebih dingin kalau suhu air laut
menrngkat. Disamping itu kita sudah harus mempersiapkan diri memberi
respcnse $<ita .trikalau permukaan laut akan naik diantara setengah sampai
iatu meter* perklraan para pakar belum pasil.
Berlragai pulau lecll rlan juga berbagai daerah pantai dan pesisir
akan tergenang, perlu diperhitungkan kemungkinan pemindahan kota2
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l.erte,ntu l<e tempat2yang leblh tinggt. Berbagai negana sudah mulai
rnernDlkin rencana2 semacam itu atau setidakznya mulai mengadakan
llonsr:ltasi nasional dan internasional.
llaka didalam tahap 25 tahun kedua bangsa lndonesia, harus
rneny'elenggarakan pembangunan berkesinambungan,,( sustainable
tleve lopment) sesuai dengan ketentuan GBHN,yai tu menyelenggarakan
llernL,angunan sedemikian rupa sehingga genetasi2 yang akan datang dapat
rnemenuhi2 keperluan2 mereka..Hal rtu akan memerlukan pemakaian sumber
daya alam secara bijaksana dengan perencanaan spatial dan pembangunan
ekonoml, renabllltasl lahan2 Krlils, pengl0laan sumDer daya pantal, sungal
tlan laut, kontrol pollusi yang effektil, khususnya mengenai limbah toxis dan
berbahaya.

,\kan tetapi disam;ing semuanya itu kita akan harus juga menangani dua
rnaszrlah lain yang besar. Pertama, pembatasan, yaitu bekenja sama di
bidarrg internasional untuk mencegah pemanasan bumi itu tidak akan
melewail penlngkatan suhu leblh darl J derajat celslus., yaltu Datas
l<ernermpuan manusia , binatang dan banyak tanaman untuk menyesuaikan diri.
l{al itu diantaranya akan memerlukan suatu usaha internasional untuk
rnertcoba mencegah kenaikan suhu bumi melampaui batas tertentu dengan
merlgurangi secara bersama pemakaian bahan bakar fossil bendasart<an
kesepakatan global, yang juga meliputi teknologi2 pembangkttan dan
pernakaian enersi baru. Hingga kini enersi nuklir masih terlalu tidak aman,
rlan ernersi matahari terlalu inef f isien.

Kedua, penyesualan, yaitu memperslapkan dlri menyesualtcan pola
liehidupan pada suhu yang lebih tinggi. Hal itu mung!<in al<an berarti
tnenQembangkan jenis padi tangkai panjang misalnya seperti di Bangladesh,
l/ang memungkinkan padi !tu tumbuh juga jikalau permukaan air meningkat.
llurtgkin juga dikembangkan jenis2 padi yang tidak memenlukan pupuk buatan
dan 6restisida icirnia, tapi yang mampu mengikat nitrogen secara alarniah ("
lriol ogical nitrogen f ixation") dan memakai unsur alamiah untuk
tnemerangi hama dan penyakit. Juga perlu dikembangkan jenis2 tanaman yang
tiapat bertumbun dalam air yang kadar asinnya lebih tinggi, dan seterusnya
Semua lni sekarang pada asasnya mungkin berkat potenst-oioteknologi.
Seperti sudah disinggung tadi, juga usaha menjamin berlangsungnya
r:wasembada pangan akan rnemerlukan kemampuan di bidang bio[eknologi
indonesia yang cukup besar.

l3udat-l barang tentu ada berbagai masalah lain yang mengancam sistem2
penopang hidup di bumi ini. Lobang di lapisan ozon, yang akan dapat
tneningl<atkan bahaya kanker kulit, hanya merupakan satu diantara masalah
t;lobill yang lain itu Tapi lelaslah sudah bahwa penguasaan IpTEK harus
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meliputl kemampuan menanganl masalah2 global lnl, balk pada t,ingtcat
naslonal dan lokal, maupun pada tingkat lnternasional.

Perlu juga disdari bahwa dalam menghadapi situasi yang akan dihadapi
ummat manu:ra :cluruhn.r,a, trngkat pengetahuan dan pengertian ilmiah tidak
rnettc'ukupi. Terdapat banyak sekali kawasan2 pensoalan, dimana tidak ada
kepastian ilmiah ( scientif ic uncertainty). l4aka dengan segala kemaluan
rlmu pengetahuan dan teknologi masih banyaklah hal yang tidak atau belum
diketahui secara pasti.Dan masih akan makan waktu yang cukup lama untuk
menclapatkan kepasUan llmlah itu. l"lal<a ummat manusia sedang memasukl
.iuga suatu masa yang penuh ketidakpastian ("uncertainty'), yang sulit
untul< ditenka ( "unpredictability"), dimana manusia akan merasa sangat
l:erancam (" vulnerabi I ity"),

(:IRI2 DAN KEHAHPUAN2 I1ANUSIA INDONESIA
flaka terhadap latar belakang keadaan dan persoalan2 global dan nasional
tni, penlu l<ita jawab pertanyaan, slfat2 dan kemampuan2 semacam apa yang
harus dimilitci manusia lndonesia di masa mendatang?. Sudah barang [entu, 

-

r;ekarang ini tidak mungkin untuk memberi jawaban yang lengkap. Akan
1;etapi beberapa ciri dan kemampuan yang diperlukan sudah jelas.
Pertama dia harus serba-tahu., -wel I inf ormed'. Dia harus menyadari
llahwa proses belajar tidak pernah akan selesai; bahwa kita harus mampu
tnemasuki era " life-long learning' didalam dunia yang berubah terus
l'nenerus secara sangat pesat, Life long learning itu akan mernbikrn dia
mampu rnemegang 2 atau ilga karlr berturut, semasa hldup.Disamplng itu dla
al<an'harus mampu mencernal<an lnformasl yang banyak seKali, dan mampu
mencernakannya secara tuntas, Hal itu memerlukan selain kemampuan
analisa yang tajam, Juga kemampuan besar untuk berpikir secara
integratif dan konseptual. Hal ini juga akan memungkinkan dia untuk ber-
reaksi cepat, dengan "response-time' pendek, suatu hal yang sangat penlu
rltdalam dunia yang terus berubah dan sangat kompetitif iniini.
l(eadaan yang tidal< menentu itu, juga meminta dari manusia lndonesia
Irernampuan untuk menalar secara rasional, sehtngga reaksinya tidak
diliputi lcetatcutan dan tidak irnaslonal. Kemantapan watak itu serlng
bersumben kepada iman atau kepercayaan yang kuat.

'tapi 
yang terpenting barangkali ialah kemampuan untuk bersikap kreatif

terhadap tantangan baru, bensama dengan suatu kemampuan mengantisipasi
perkembangan, dan ber- innovasi..Konf orm i tas menupakan bahay alerbesar
untuk perkembangan kreativitas. Niscaya, kreativitas perlu juga disertai
lKeberanlan bertanggung Jawab. gangtcitnya neo-feooatisme oan
llemttsatan kelcuasaan untui sebagian penting terjadi t<arena ketidal< beranian
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memlkul tanggung jawab keputusan2pada tingkat yang semestinya, sehingga
lr.epul:usan di serankan kepada atasan.

Manusia lndonesia juga memerlukan kepekaan terhadap keadilan sosial
dan solidaritas sosial , nasional dan yang meliputi ummat manusias
seluruhnya, termasuk golongan2 yang lemah dan miskin,dan generasi2 yang
akan datang.
t)ia juga harus peka terhadap batas2 toleransi masyarakat terhadap
grerutrahan sosial dan terhadap t(etida!< adilan.
Dlsarnplng ltu dla narus memlllkt harga dlrl dan lcepercayaan pada dlrl
s;endrri, berdasarkan iman yang kuat. Hal ini akan memungkinkan kesanggupan
ttntuk mandiri, untuk berprakarsa dan berusaha sendiri dan bensaing; tapi hal
itu iuga memungkinkan dia untuk berorganisasi dan bekerja sama
tlcngan oranE atau pthak lain, baik di tingkat. nasional maupun
inlernasional,lepas dari perbedaan kebudayaan, ras atau agama.
Dia juga harus sanggup mengidentif ikasikan dimensi2 moral dan et.is dalam
l)etuhahanz sosial aLau dalam pillhan te]<nologl; dan dia harus sanggup
tnenalar secara moril ("moral reasonlng atau idjilnad") dan memlllki
kemampuan unluk menginterpretasikan ketentu anz agama sehinga
l"erurrgkapkan relevansinya untuk masalah dan perkembangan2 baru.

:JISTII1 PENDIDIKAN
Iiisterm pendidikan semacam apa yangdapat merangsang berkembangnya
cciri2 dan kemampuan semacam itu? Bagaiman mendidik seseorang muda
s;ehingga dia sanggup hidup datam keadaa!r dunla yang ildat( menentu dan
dalarn masyarakat yang sedang mengalml transformasl sosial secara
besar2an?
Iiebenarnya pertanyaan ini tidak begitu menyangl<ut sistem pendidikan. la
Iebrh menyangkut "spirit", j i iwanya pendidikln.
Pertama cara rnendidik harus menqakui dan menenima individualitas setiap
anak didik, dan mencoba merangsang dia untuk berpikir sendiri, secara kritis
rJan kreatif. Konformisme dalam pendidikan ialah musuh kreativitas
yanE terbesar. Konf onmisme bisa berguna pada Lanap2 pertama dalam
rnenc;oba mengejan t(emajuan bangsaz laln, Hal itu menjadi pengalaman
llangsa Jepang sehabts penang, tapi sekarang sistem pendidikarinya sedang
ditinjau kembali dengan maksud mempertinggi daya kreatif generasr baru.
l(e-aneka ragaman tantangan yang harus kita hadapi di dalari tahap
;:embangunan berlkut akan memaksakan kita untuk menanggalkan
l<onformisme formal maupun iformal didalam sistem penoioiran, dan
rnengarahkan pendidikan kita supaya dapat menanggapi secara kr.eatif
tantanganz itu. llaka sifat plurallsme ctalam poia pentllrilkan alcan
tnerupaican bekal dalam menghadapi tantangan ber-aneka ragam itu, yang
:;erirrg juga memerlukan bukan satu jawaba]r, melainkan nebirapa jawanan
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sel<al I gus.Dlsinl kl ta menyentuh pengembangan mot lvasl dan pengembangan
karakter 0ldalam pendldlkan,dua nal yang serlng dlaDalkan karena yang
seolah2 secara eksklusif ditekankan ialah pengalihan pengetahuan positif.
Padanal segala pengetahuan positif yang berlaku, eiok hari sering
sudah basi, dan diganti pengetahuan lain, apalagi di dalam dunia dan
masyanakat yang sedang berubah dengan begitu pesat dan mendalam. yang
harus kita utanakan ialah bukan soal alih-pengetahuan, melainkan
peni ngkatan (' I earni ng capaci ty'),kemampuan be lajar bangsa, dan belajar
se-umur hidup tanpa hent.inya. Hal ini berarti perlu kita tanggalkan
selekas2nya sistem pengajaran secara apalan diluar kepala, secara
memorisast, pada semua tingkat sistem pendidikan. Pada tingkat universitas
perlu tekanan utama supaya dialihkan dari kuliah2 ke bekerja di
perpustakaan dan di laboratorium.Kuliah2 itu hanya sarana pembantu, sarana
pemirndu.

Periu luga sistem pendidikan di sesuaikan lebih banyak pada
keperluan usaha industrialisasi kita. sekanang sistem pendidikan
rmenelorkan leblh banyak orang yang akrab dengan btdang2 Ilmu soslal dan
remanusiaan daripada jumlah lulusan insinyur dan palcar2 dibidang ilmu
yang keras., seolah2 misi sistem pendidikan itu masih sama seperti di
zaman kolonial, dimana sekolah2 tinggi dimaksudkan mengisi lowongan2
untuk spesialis2 di dalam birokrasi. Sedangkan yang diperlukan sekarang
ialalt proporsi insinyur dan ilmuwan untuk mengisi keperluan kita dalarn
rsaha industrial isasi.
selain peningkatan jumlah insinyur dan pakar di bidang ilmu murni, ke-
anella ragaman dl blrtang llmu tlan teknologl perlu dilcembangkan.
Seperti telah disarankan pada pertengahan makalah Ini, ilmu dan teknologi
yang paling besar dampaknya atas perkembangan masyarakat dan keadaan
manr:sia dalarn tahap pembangunan yang akan datang, ialah bidang
bioteknologi, milfo-elektronika dan informatika, dan juga teknoipgi bahan (

maLeria ls technology)"
Untuk sebagian juga sudah digambarkan tadi untuk keperluan2 apa misalnya
kemampuan k!ta di bidang bioteknologi harus dikembangkan, dengan fokus
yang jelas dan terpadu, yaitu supaya dapat menangani baik pembatasan
maupun adaptasl kepada pemanasan buml. unlversitas perlu kembangkan
rlisiplin2 ilmiah yang melandasi tcetiga bidang teknologi inl,
seperti solid state physics dan matematil<a untuk bidang mikroelektnonica
dan biologi mikro serta genetika untut< bioteknologi.

PILIHAN TEKNOLOGI DAN ETIKA SOSIAL
Dalam proses pembangunan sudah barang tentu banyak masalah akan muncul
di bidang pilthan teknotogt, seilap tekiotogt ad; dampak sostat dan
etls;nya. Kita tidak boleh melupakan bahwa masalah yang barangkall
terbesar diantara masalah2 yang kita hadapi ialah masalah dual isme
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ekonomi dan sosial , dan banwa segala usaha perlu diarahkan untuk
rnenqatasi dualisme ini ,lcarena hal itu menjadi syarat mutlak bagi negara
llita untuk menjadi masyarakat modern dan demokratis.llaka pilihan
teknologi tidak boleh diserahkan kepada par^a teknolog dan ekonom sala,
melainkan memerlukan pengikut sertaan dalam pengambilan keputusan oleh
berbagai wakil2 masyarakat, lermasuk pemuka2 golongan2 agama.dan para
cendek iawan serta budayawan.
.,Pada satu pihak golongan teknolog dan ilmuwan harus mengerti implikasi2
sosial dan etis yang meletcat pada cara memakai teknologi tertentu itu. Pada
plhalt lain, golongan agama dan budaya perlu melek huruf mengenal teknologl.
llaka agaknya penting bahwa pada tingkat pertama universitas semua
rnahasiswa semuanya selama wal<tu yang sama panjangnya, berl<ecimpung di
."i bicanE, yaitu ilmu pengetahuan dan te!<nologi, ilmu2 sosial dan ilmu2
rnanusia, dan baru sesudah itu mulai studi jurusan pilihannya.Keakraban
rlengran ketiga bidang yang berbeda ini perlu ditambah dengan ke-akraban
l<omputer dan caraZ memanfaatkannya. Tugas pendidikan sekarang ialah
r"lntui< memperslapl<an sebaik2nya generasi baru untuk hidup di dalam suatu
sltuasi baru, yang belum pernah dialaml ummat manusla maupun
hangsa lndonesia.Usaha mempersiaplcan generasr baru itu barangkali dapat
Jipandu oleh satu atau dua "graduate school' yang multidispliner dan
bert ingkat internasional
Dalarn pada itu perlu kita sadari betapa pentinglah peningkatan kemampuan
reseerch universitas2 kita. Universitas2 kita akan hanus berorientasi pada

':engembangan 
pengetahuan baru agan kita bisa menghadapi tantangan baru

ru!a Keadaan yang akan dlhadapi bangsakita dl abad ke2l berlainan sekall
dibandinglcankeadaan kita sekarang. Pengetahuan klta akan harus memadai
perkembangan2 baru i tu., seh ingga kebi jaksanaan nasional berdasarkan
pengetahuan yang selengkap2nya. Disamping itu kemampuan universitas di
bidang research harus dilengkapi dengan hubungan2 baik dengan jala2
research sedunia,
Perlu sel<ali kita memiliki pakar2 muda yang dapat menangani tantangan2
baru itu pada tingkat nasional, tetapi yang JUga mempu mempertahankan
kepentingan nas ional da I am perudinganZ internasiona I tentang masalah
global yang pasttr akan diadakan untuk menyelamatkan ummat manusia.
Response generasi muda yang diperlukan terhadap tantangan2 baru itu yang
mert:ka akan hadapi , ktta sel<arang belum tahu, dan mungkin sekali tida!<
bakal kita tahu secara pasti, maka yang perlu kita coba kembangkan ialah
pengetahuan yarig luas dan kemarnpuan yang f leksibel serta kneativitas
Itnggi.;ebab yang akan terladi ialah perubahan niiai2 dan pola ketakuan
manusia Dan yang diperlukan ialah keberanian hidup sebagai manusia
berahlak. initah tantangan pendidikan yang sangat berat. mak;penting
sekalt para nnahasiswa tidal< dinilai dani sudut perlunya kestabilan politik



t-agi pula, motivasi, sikap ingin tahu,(" intellectual cuniosity"), disiplin ,

l<ode etik dan tanggung jawab ilmiah merupakan bidang2 yang akan

memerlul<an perhatian dan usaha yang jauh lebih besar dan cermat. Akan

tetapl lebih pentlng danl segalaslf alz inl lalan lntegrltas dan
keberanian intellektual, sebab tanpa sifat ini segala sifat yang
disebut tadi itu, tidak at<an ada arti. Ada sebuah hadith yang

dicer"itakan oleh Abi Said El Khoudri, dan akan saya ceriterakan secara
bebas, mengenai pertanyaan kepada Nabi lluhamad kalau seandainya
seseorang yang telah ikut pada suatu peristiwa dimana ia hendak
mengatakan sesuatu, ia tidak jadi bicara, Nabi Pluhamad menjawab bahwa
pada harl kiamat Tuhan akan bertanYa apa yang mencegah kamu untuk
menyatakannya. Dan lcalau jawabannya ialah karena dia tal<ut kepada orang2,
mak;a Tuhan akan menjawabnya:"Kamu hanya harus takut kepada Aku". Hal itu
perlrr l<ita carnkan"dalam usaha pendidikan kita.

SI5;I EIl PENDIDIKAN DAN HASYARAKAT.
Sudah barang lentu sistern pendidikan suatu bangsa ialah sebagian dari
rnzcrranak at nzrlz l tmt ln\r2

}/uvs v'

Ciri2 dan Kernarnpuan2 yang dlbicanal<an lnl hanya dapat dil<embangkan dl
dalam masyarakat, yang bebas/rlemokratls dan yang mudah aksesnya
kepada inf ormasi yang lengkap dan dini. Terkembangnya masyarakat
inf ormasi di selunuh dunia , termasuk lndonesia sendiri, telah
mengakibatkan perubahan sosial yang demikian pesat dan mendalam sehingga
melampaui kemampuan penyesuaian kebanyakan lembaga ( institusi),
terrnasuk benbagai sistem politik di dunia. Juga suatu negana pejabat
menjadi usang karena peningkatan kecerdasan dan kompleksitas
masyanak atny a send i ri.
Diderlam era informasi masyarakat sendlrl harus mampu

,berorganisasi secara cepat dan tepat, dengan cara2 yang seimbang
denrlan tantangan?yang dihadapinya. Suatu masyarakat yang kuat dan matang
mefirpunyai daya mengorganisasi diri sendiri( self -organisation) yang
merupakan bekal yg. penting untuk pembangunan,la menupakan sumber daya
bangsa yang potensinya belum cukup dimanfaatkan.
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pada waktu sekanang lni saja, melainkan Juga darl sudut penlunya mereka
mempersiapkan diri untuk menangani rnasalah?baru di masa depan mereka.
l'lerekalah yang atcan harus mampu memberi jawaban yang tepat pada

tantangan zaman meneka, selcal igus mempertinggi ketahanan masyarakat
menghadapi perubahan2 sosial yang besar itu.


