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BUNGARAMPAI 

Kata
Pengantar

Untuk semuanya, 

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pihak yang telah 
membantu menyelesaikan buku ini. Sebagai pihak yang mengorganisir pembuatan 
buku ini, saya sangat kagum dengan semua mahasiswa kita yang telah memberikan 
ide-ide yang sangat inovatif dan brilian dalam buku ini—Sesuai dengan apa yang 
diharapkan dan diperlukan oleh bangsa Indonesia.— Sebagai editor; buku ini bermula 
dari sebuah ide untuk memperingati 70 tahun kolaborasi antara Indonesia dan Amerika 
Serikat— Buku ini terwujud atas kerja keras semua penulis yang telah membantu dan 
berkolaborasi hingga selesainya project ini. 

Buku ini menjelaskan apa yang kita coba raih sebagai Atase Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kita telah bekerja-sama dengan 
berbagai institusi di Amerika Serikat untuk menjembatani koloborasi dengan institusi di 
Indonesia. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan diaspora Indonesia di Amerika 
Serikat, kami mengikutsertakan Permias (Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika 
Serikat) dan bekerjasama dengan mereka untuk menunjukan yang terbaik dari 
mahasiswa kita, dan lebih penting lagi, untuk mengenalkan budaya Indonesia ke 
dalam akademisi di Amerika Serikat. 

Sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan, saya berterima kasih dengan apa yang 
telah mahasiswa dan akademisi kita lakukan selama mereka berada di Amerika 
Serikat. Untuk ke depannya, saya berharap mahasiswa tidak segan untuk 
membagikan apa yang mereka lakukan selama di Amerika Serikat, baik itu hanya 
berupa salam, tulisan, ataupun dalam bentuk lainnya, karena di masa depan, mereka 
adalah kapten sebuah kapal yang bernama Indonesia. 

Salam,

Popy Rufaidah, SE, MBA, Ph.D 

Atase Pendidikan dan Kebudayaan 
Kedutaan Besar Republik Indonesia 
Washington, D.C., Amerika Serikat 
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To all,

First, I would like to say congratulations to those who helped make the completion 
of this book possible. As a person who organized the creation of this book, I must say 
that I am dazzled by all of our students/scholars, which were all so accommodating 
and innovative, contributing brilliant ideas—just what Indonesia needs to hear 
and apply. As the editor: this book—which stemmed as a mere idea as a gift to 
commemorate the 70-year partnership between Indonesia and the United States—
was brought into realization by the hard work of all authors who tirelessly assisted 
and collaborated until this project is finished. Thus, to them I extend my deepest 
gratitude.

This book explain about what we are trying to achieve as the Educational and 
Cultural Attaché, the Embassy of the Republic of Indonesia. We have been engaging 
with numerous institutions here in the United States to bridge collaborations with 
Indonesian institutions. Moreover, to better connect with the Indonesian diaspora 
in the United States, we engage Permias (Persatuan Mahasiswa Indonesia di 
Amerika Serikat / Indonesian Students Association in the United States) and partner 
with them in bringing the most to our students, and more importantly, sharing 
Indonesian culture within United States academia.

 As the Educational and Cultural Attaché, I am always thankful for what all students 
/ scholars have done during their stay in the United States. For the future, I hope our 
students will never be hesitant to share anything they have achieved in the United 
States, either in the form of simple greetings, writing, or by any means— because in 
the future, they will be the sailors of the ship we call Indonesia.

Best wishes,
Popy Rufaidah, SE, MBA, Ph.D
Educational and Cultural Attaché Embassy of the Republic of Indonesia
Washington DC 

Foreword
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Salam sejahtera bagi kita semua,

Saya ingin menyampaikan selamat kepada seluruh pihak yang telah menyumbangkan 
pikirannya untuk penyelesaian buku ini. Buku ini lebih dari sekedar kenang  kenangan 
untuk memperingati 70 tahun hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika 
Serikat; buku ini juga merupakan sebuah produk dari pelajar Indonesia. Banyak yang 
telah memberikan kontribusi ide, harapan, serta impian tentang Indonesia dengan 
visinya masing-masing. Buku ini dapat menjadi kendaraan untuk visi-visi tersebut. 
Karena pada hakikatnya, visi tersebut harus direalisasikan agar menjadi kenyataan. 

Keunggulan Amerika Serikat dalam bidang akademis tentunya telah dikenal oleh 
semua pihak. Sebagai partner, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Republik 
Indonesia telah bekerja-sama dengan Amerika Serikat baik di bidang pendidikan dan 
kebudayaan; salah satunya dengan memfasilitasi pertukaran pelajar dalam bidang 
kebudayaan dan akademik dan juga berbagai kegiatan lainnya. Program yang telah 
diterapkan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) ini, diharapkan dapat membuka 
wawasan dan perspektif baru terhadap budaya akademik di luar negeri.

Saya berharap buku ini dapat menginspirasi banyak anak muda Indonesia di luar 
sana bahwa, tidak ada penghalang untuk dapat berkontribusi demi mewujudkan 
kejayaan bangsa dan negara

Salam hangat,

Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Sambutan
Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan 
Republik Indonesia
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Blessing to all readers,

I would like to congratulate all who have put their minds into completing this book. 
This book speaks as more than just a gift to the 70th bilateral relationship between 
Indonesia and the United states, but it also serves as a product of academic 
proficiency that we, Indonesian scholars, all have. Many have contributed their 
ideas, hopes, and dreams of the Indonesia they envision it will become. This book 
may just become the right vehicle to bring fruition to these visions. Ultimately, these 
visions need to be exercised. 

The United States is well-known by the excellency of its academic culture. As its 
partner, the Ministry of Education and Culture of the Government of Indonesia 
has been engaging the United States both in the educational and cultural sectors, 
particularly by facilitating the exchange of cultural opportunities for academic 
exchange, among many other things. These programs, having been encouraged 
as early as high school, aim to provide insights to Indonesian students on how to 
experience educational culture abroad.

All and all, I hope this book can inspire many young Indonesians out there that there 
is no barrier to contribute to the success of your country.

All the best,

Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P.
Minister of Education and Culture
Republic of Indonesia

Words from the Minister of 
Education and Culture

Sambutan
Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan 
Republik Indonesia
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Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Duta besar Indonesia 
untuk Amerika Serikat, Atase Pendidikan dan Kebudayaan, Kedutaan Besar Republik 
Indonesia di Washington DC, dan mahasiswa yang telah berkontribusi baik dari segi 
tenaga pikiran dan waktu untuk melengkapi buku ini. Buku ini bukan hanya sekedar 
penanda peringatan 70 tahun kerjasama bilateral antara Indonesia dan Amerika 
Serikat, tetapi menunjukan kapabilitas mahasiswa kita dalam menuangkan ide-ide 
mereka untuk bangsa dan negara; dan untuk itu sekali lagi, saya ucapkan terima 
kasih.

Sebagaimana yang kita ketahui, Amerika Serikat telah menjadi partner Indonesia 
dalam bidang akademik  sejak  dahulu. Kami juga bekerja-sama dengan kementerian 
lainnya di dalam pemerintahan Indonesia, untuk mendukung dan memfasiltiasi 
siapa saja yang ingin menempuh pendidikan tinggi di Amerika Serikat. Banyak 
beasiswa yang telah dibuka selebar-lebarnya untuk publik baik yang berasal dari 
pemerintah Indonesia maupun dari pemerintah Amerika Serikat dalam upaya 
memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa untuk mewujudkan mimpinya 
untuk studi di Amerika Serikat;

Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada siapa saja yang 
telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini. Jangan segan untuk selalu 
menginformasikan perkembangan dan ide-ide kalian dan jangan berhenti untuk 
berkontribusi bagi negeri ini.

Salam,

Prof Moh. Nasir, PhD, Ak
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia

Sambutan
Menteri Riset Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi
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Words from the Minister of 
Research, Technology, and 
Higher Education
First and foremost, I would like to send my gratitude to all of our staff at the Attaché 
of Education of the Embassy of the Republic of Indonesia to the United States, and 
likewise, also to the editors and scholars who have contributed their energy, thought 
and time, to the completion of this book. This book marks not only the 70 years of 
the bilateral relationship between Indonesia and the United States, but also the 
capability of our students in breaking down the ideas they have for the country, for 
which I cannot be more grateful.

As we all know, the United States has been our partner since the dawn of time. We 
learn so much from United States, especially academically, as the United States is 
well known for its excellent academic culture. Working with other ministries within 
the Indonesian government, we make sure to facilitate those who are ready to go to 
the United States for their academic ventures. Scholarships both either originating 
from our government or the US government have been opened widely to the public 
to make dreams of future a reality. 

Again, I would like to congratulate everyone that has contributed to the completion 
of this book—and to those who have contributed, please always share your progress 
and ideas, and never stop contributing for the sake of our country.

Best wishes,

Prof H. Moh. Nasir, PhD., Ak
Minister of Research, Technology, and Higher Education 
Republic of Indonesia
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Sambutan
Duta Besar Indonesia 
untuk Amerika Serikat 
Kepada seluruh pembaca, 

Saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam 

penyusunan buku ini. Buku ini menandai 70 tahun kolaborasi antara Amerika Serikat dan Indonesia 

yang dimana bermanfaat bagi kedua belah pihak. Setiap tahun, Kedutaan Indonesia di Amerika 

Serikat menerima banyak pelajar yang belajar di institusi ternama di Amerika Serikat. 

Para pelajar ini telah membuktikan kapabilitasnya bahwa mereka tidak hanya mampu bertahan, 

tetapi juga bisa berkembang dalam lingkungan yang sangat berbeda dari tanah airnya. Selain itu, 

banyak para pelajar kami yang telah membuktikan bahwa mereka punya kapabilitas yang setara 

atau bahkan lebih daripada pelajar dari negara tuan rumah maupun negara lainnya. Terbitnya buku 

ini menjadi bukti pengamatan itu. 

Buku ini dibuat untuk memperingati hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat dengan 

agenda yang berfokus pada sektor pendidikan, terlepas dari sektor-sektor penting lainnya. 

Selama lebih dari tujuh dekade, sejak menjadi negara yang berdaulat pada tanggal 28 Desember 

1949 sampai saat ini, Indonesia telah mengembangkan minat untuk bekerja sama dengan Amerika 

Serikat dalam membangun hubungan diplomatik dimana berbagai kejadian penting telah dicapai 

sebagai hasil dari hubungan ini. Hubungan ini telah menjadi agenda kami bertahun-tahun dan 

sebagai duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat, saya akan memastikan kelanjutan dari 

persahabatan ini sebagai prioritas utama. 

Selain itu, dan yang terpenting, saya mengucapkan selamat kepada tim dibalik pembuatan buku ini, 

terutama ibu Popy Rufaidah, sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memimpin 

proyek ini, kepada semua staff dari kantor Atase Pendidikan dan Kebudayaan atas waktu dan 

usahanya, dan para pelajar Indonesia di Amerika Serikat, atas kontribusi gagasannya untuk 

melengkapi buku ini. 

Semoga buku ini menjadi hadiah untuk hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat. 

Dengan tulus, 

Mahendra Siregar 

Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat 
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Words
Ambassor of the Republic 
of Indonesia for the US 
To all readers, 

I am having been admitted for study at prestigious schools in the United States. These scholars 

have proven themselves not just capable to endure, but to thrive in an environment remarkably 

different from their home country. Furthermore, many among our scholars have proven themselves 

to possess a level of proficiency equal to those of the host country, as well as to students originating 

from other countries, while some may even have surpassed them. This book substantiates that 

observation. 

The decision to publish this book was inspired by an idea to commemorate the years of relationship 

between Indonesia and the United States with a document that focuses on the education sector, 

apart from other important sectors. For over seven decades, from the beginning as a sovereign 

nation on December 28,1949 through the present day, Indonesia has advanced an interest towards 

working with the United States by first establishing diplomatic relations between our two countries, 

from which many important milestones have been reached as the outcome of fruitful working 

relationships between our two nations. This relationship has been on our agenda for many years, 

and as the Indonesian Ambassador to the United States, I hold this to remain a priority high on my 

list to assure continued advancement of our friendship. 

Additionally, and above all, it is my pleasure to offer congratulations and compliments to the team 

behind the creation of this book, namely to Ibu Popy Rufaidah, who as the Educational and Cultural 

Attaché lead the direction of the project, and to the Staff at the office of the Educational and Cultural 

Attaché for their time and effort, and ultimately the Indonesian students/scholars in the United 

States, for their contribution of ideas to round off completion of this book. 

May this book be received as a wonderful gift to a long-lasting bilateral relationship between 

Indonesia and the United States. 

Sincerely, 

Mahendra Siregar 

Ambassador of the Republic of Indonesia for  the US 
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Tujuan Solusi Pembangunan Kesehatan di Indonesia:
Buah Pemikiran dari Pembelajaran di Negara Maju

Introduction

 Indonesia saat ini sedang memasuki periode bonus demografi di mana 
komposisi jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) melebihi jumlah penduduk 
usia non-produktif.1 Dalam memanfaatkan bonus demografi, pembangunan 
kesehatan menjadi penting karena kontribusinya pada kemajuan ekonomi dan 
pembangunan manusia. Namun, sebagai negara kepulauan terbesar dengan jumlah 
penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia memiliki berbagai tantangan 

dr. Jonathan 
Hasian 
Haposan, MPH
Program Studi/Faculty/University: 

MPH in Epidemiology & Global Health Certificate/Graduate School 

of Public Health/University of Pittsburgh

Kota dan State tempat Studi di AS: 

Pittsburgh, Pennsylvania (PA), USA

Bulan, tahun memulai studi:

 August of 2017

Bulan, tahun (rencana) lulus dari program studi: 

28 April, 2019

Nama Beasiswa/Privat: 

USAID Prestasi 3 Cohort 3

Email: 

dr.jonathanhasian@gmail.com / jonathan.haposan@pitt.edu

1.1.

20 Pemikiran Pelajar Indonesia di Amerika Serikat 

BUNGA RAMPAI

Tujuan Solusi Pembangunan Kesehatan di Indonesia:
Buah Pemikiran dari Pembelajaran di Negara Maju

Introduction

 Indonesia saat ini sedang memasuki periode bonus demografi di mana 
komposisi jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) melebihi jumlah penduduk 
usia non-produktif.1 Dalam memanfaatkan bonus demografi, pembangunan 
kesehatan menjadi penting karena kontribusinya pada kemajuan ekonomi dan 
pembangunan manusia. Namun, sebagai negara kepulauan terbesar dengan jumlah 
penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia memiliki berbagai tantangan 

dr. Jonathan 
Hasian 
Haposan, MPH
Program Studi/Faculty/University: 

MPH in Epidemiology & Global Health Certificate/Graduate School 

of Public Health/University of Pittsburgh

Kota dan State tempat Studi di AS: 

Pittsburgh, Pennsylvania (PA), USA

Bulan, tahun memulai studi:

 August of 2017

Bulan, tahun (rencana) lulus dari program studi: 

28 April, 2019

Nama Beasiswa/Privat: 

USAID Prestasi 3 Cohort 3

Email: 

dr.jonathanhasian@gmail.com / jonathan.haposan@pitt.edu

1.1.



BUNGARAMPAI

19

BUNGARAMPAI 

Kata
Pengantar

Untuk semuanya, 

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pihak yang telah 
membantu menyelesaikan buku ini. Sebagai pihak yang mengorganisir pembuatan 
buku ini, saya sangat kagum dengan semua mahasiswa kita yang telah memberikan 
ide-ide yang sangat inovatif dan brilian dalam buku ini—Sesuai dengan apa yang 
diharapkan dan diperlukan oleh bangsa Indonesia.— Sebagai editor; buku ini bermula 
dari sebuah ide untuk memperingati 70 tahun kolaborasi antara Indonesia dan Amerika 
Serikat— Buku ini terwujud atas kerja keras semua penulis yang telah membantu dan 
berkolaborasi hingga selesainya project ini. 

Buku ini menjelaskan apa yang kita coba raih sebagai Atase Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kita telah bekerja-sama dengan 
berbagai institusi di Amerika Serikat untuk menjembatani koloborasi dengan institusi di 
Indonesia. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan diaspora Indonesia di Amerika 
Serikat, kami mengikutsertakan Permias (Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika 
Serikat) dan bekerjasama dengan mereka untuk menunjukan yang terbaik dari 
mahasiswa kita, dan lebih penting lagi, untuk mengenalkan budaya Indonesia ke 
dalam akademisi di Amerika Serikat. 

Sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan, saya berterima kasih dengan apa yang 
telah mahasiswa dan akademisi kita lakukan selama mereka berada di Amerika 
Serikat. Untuk ke depannya, saya berharap mahasiswa tidak segan untuk 
membagikan apa yang mereka lakukan selama di Amerika Serikat, baik itu hanya 
berupa salam, tulisan, ataupun dalam bentuk lainnya, karena di masa depan, mereka 
adalah kapten sebuah kapal yang bernama Indonesia. 

Salam,

Popy Rufaidah, SE, MBA, Ph.D 

Atase Pendidikan dan Kebudayaan 
Kedutaan Besar Republik Indonesia 
Washington, D.C., Amerika Serikat 

3
Pemikiran Pelajar Indonesia di Amerika Serikat 5

21Pemikiran Pelajar Indonesia di Amerika Serikat 

BUNGA RAMPAI

kompleks dalam pembangunan kesehatan. Sebagaimana halnya terjadi di negara-
negara berkembang pada umumnya, Indonesia menghadapi beban ganda oleh 
penyakit menular dan tidak menular (Mboi et al., 2018). 

 Berbagai kebijakan dan program kesehatan telah diterapkan pemerintah 
Indonesia untuk mendukung pembangunan kesehatan. Strategi pembangunan 
kesehatan di Indonesia sendiri telah tertuang dalam undang-undang (UU) nomor 17 
tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) tahun 
2005-2025, tetapi sejarah awal pembangunan kesehatan sudah dimulai sejak Sistem 
Kesehatan Nasional tahun 1982 (Rachmat, 2014). Dewasa ini, pemerintah Indonesia 
tampaknya mulai menemukan ritme dalam arah pembangunan kesehatan. Inovasi 
kolaborasi intersektoral antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan 
Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan riset kesehatan dasar (Riskesdas) 2018 dan 
komitmen berbagai institusi pemerintah di bawah koordinasi Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam memerangi stunting merupakan 
beberapa contoh program kesehatan pemerintah yang patut diapresiasi (Marroli, 
2018; Afandi, 2018).

 Sejak tahun 1990, Indonesia menunjukkan banyak kemajuan di berbagai 
indikator kesehatan, salah satunya adalah peningkatan angka harapan hidup 
penduduk sebanyak 8 tahun menjadi 71.7 pada tahun 2016 (Mboi et al., 2018) dan 
keberhasilan memulai sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Januari 2014 
(Mahendradhata et al., 2017). Kendati demikian, masih banyak indikator kesehatan 
dalam Sustainable Development Goals (SDG) yang tampaknya akan sulit dicapai 
oleh Indonesia tanpa program pemercepatan dan perhatian khusus pemerintah 
(UNDP, n.d.). Salah satu solusi yang dapat dilakukan Indonesia untuk mempercepat 
pembangunan kesehatan di Indonesia adalah melalui pembelajaran dari negara 
maju yang sudah lebih dahulu menerapkan berbagai transisi kebijakan dan program 
kesehatan di negaranya. Berikut ini adalah tujuh solusi pembangunan kesehatan di 
Indonesia sebagai buah pemikiran penulis selama studi di Amerika Serikat (AS).

Issues & Solutions 

 Solusi pertama yang menjadi perhatian penulis adalah penekanan 
pendekatan preventif dibanding kuratif. Penguatan bidang kesehatan masyarakat 
menjadi kunci pencegahan penyakit. Beberapa program konkret yang dapat 
dicontoh Indonesia mencakup pengembangan program kesehatan berbasis 
komunitas, penelitian vaksin baru dengan harga terjangkau, peningkatan cakupan 
imunisasi, pengembangan layanan home-visit untuk penyakit kronis dan mental, 
dan peningkatan fasilitas rekreasi dan olahraga publik. Kedua adalah perbaikan dan 
evaluasi berkelanjutan jaminan kesehatan yang berkeadilan. Meski AS mengadopsi 
sistem jaminan kesehatan campuran, keberhasilan AS untuk melakukan inovasi dan 
evaluasi berbasis bukti terhadap sistem jaminan kesehatannya, terutama Medicaid 
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dan Medicare – program bantuan jaminan kesehatan oleh pemerintah AS kepada 
lanjut usia, kaum difabel, dan masyarakat tak mampu – perlu dicontoh Indonesia. 
Contoh inovasi non-medis berdampak besar juga telah dilakukan oleh pemerintah 
AS adalah program penyediaan tempat tinggal oleh Medicaid kepada tuna wisma 
yang berdampak pada penghematan biaya kesehatan jangka panjang (Doran et al., 
2013).

 Ketiga, penting bagi pemerintah pusat dan daerah di Indonesia untuk 
melakukan reformasi birokrasi kesehatan. Serupa dengan di AS, wewenang kesehatan 
pemerintah Indonesia di tingkat pusat dipegang oleh kementerian kesehatan dan di 
tingkat daerah oleh dinas kesehatan sehingga dapat mempercepat alur komando 
dan koordinasi lembaga di daerah. Namun, sistem desentralisasi ini berdampak pada 
sulitnya menjaga kualitas lembaga di tingkat daerah yang bergantung pada alokasi 
dana kesehatan di daerah, kompetensi pimpinan lembaga dan anggotanya, dan 
keberadaan fasilitas lembaga. Untuk memperbaiki kualitas lembaga kesehatannya 
di tingkat state dan regional, Amerika Serikat memiliki lembaga independen yang 
bertugas melakukan akreditasi berkala terhadap ratusan dinas kesehatan di daerah 
(Riley et al., 2012).

 Solusi keempat yang ditawarkan oleh penulis adalah pembenahan 
data dan informasi kesehatan nasional. Data kesehatan nasional yang berkualitas, 
transparans, dan mudah diakses publik menjadi penting karena perannya dalam 
indikator pencapaian kesehatan suatu negara, pemanfaatannya dalam penelitian, 
pengambilan keputusan kebijakan, dan rencana program kesehatan. Selain itu, 
kebebasan pemanfaatan data kesehatan oleh publik dan lembaga riset non-
pemerintah dapat bertimbal balik secara positif pada pemerintah. Terkait halnya 
dengan ketahanan kesehatan akan potensi wabah penyakit dan bioterrorism, 
penting bagi pemerintah pusat untuk membangun sistem manajemen data rutin 
surveillans aktif yang terintegrasi dengan Public Health Emergency Operation 
Centre (PHEOC) di Indonesia. Kelima, pemanfaatan teknologi kesehatan dapat 
berdampak positif di Indonesia. Melalui pemanfaatan telemedicine, pemerintah 
dapat mengurangi jurang kesehatan di daerah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan). 
AS telah memanfaatkan teknologi telemedicine di Alaska dan berdampak besar bagi 
kesehatan masyarakat dan penghematan layanan kesehatan (Hudson, 2005)

 Solusi keenam adalah peningkatan kualitas dan perlindungan tenaga 
kesehatan. Meski pendidikan berbagai profesi kesehatan di Indonesia telah banyak 
perbaikan, seringkali konflik antar profesi tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, 
interprofessional education (IPE) perlu diterapkan di seluruh sistem pendidikan dan 
pelayanan kesehatan di Indonesia untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan 
yang berpusat pada pasien / patient-centered (Hallin et al., 2011). Terkait dengan 
interaksi terhadap tenaga kesehatan dan pasien-keluarga, edukasi masyarakat 
penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlindungan tenaga 
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kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan. Tidak hanya itu, dengan 
ketidakpastian sistem kesehatan yang berubah-ubah, perlindungan terhadap 
kesejahteraan dan jumlah jam kerja berlebihan para tenaga kesehatan juga 
diperlukan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. 

 Solusi ketujuh adalah perbaikan nutrisi, kebersihan, sanitasi, dan 
kesehatan lingkungan. Perbaikan keempat penentu sosial dalam kesehatan (social 
determinants of health) tersebut juga akan memperbaiki kesehatan secara signifikan. 
Beberapa hal yang dapat dicontoh oleh Indonesia antara lain penguatan lembaga-
lembaga yang berwenang dalam pengawasan makanan dan lingkungan hidup, 
komitment mengurangi asap rokok dan polusi secara signifikan, serta pemilahan 
dan pengolahan sampah yang baik. 

Conclusion

 Jauhnya pencapaian Indonesia terhadap target-target kesehatan dalam 
SDG tidak dapat dipungkiri berkaitan dengan tantangan keadaan geografis, 
sosiodemografis, keterbatasan dana dan fasilitas kesehatan di Indonesia. Namun 
demikian, bukannya tidak mungkin bahwa pemerintah mampu mempercepat roda 
pembangunan kesehatan di Indonesia dengan berbagai kebijakan dan program 
kesehatannya yang optimal dan tepat sasaran. Salah satu cara yang bisa dilakukan 
pemerintah adalah mengadopsi beberapa kebijakan dan program kesehatan dari 
negara lain yang dirasa dapat diimplementasikan di Indonesia dan dapat berdampak 
besar dalam pembangunan kesehatan.

 Terdapat tujuh solusi yang penulis tawarkan yang dapat bermanfaat dalam 
percepatan pembangunan kesehatan berdasarkan pemikiran dan pembelajarannya 
di salah satu negara maju, Amerika Serikat. Beberapa solusi berkaitan satu sama 
lain oleh karena sifat alami kompleksitas permasalahan kesehatan di Indonesia. 
Beberapa solusi yang ditawarkan berusaha diuraikan dari berbagai perspektif 
sehingga diharapkan dapat diikuti oleh pembaca dari latar belakang non-kesehatan.  
Meski demikian, masih banyak potensi solusi yang tidak tercakupi dalam tulisan ini 
dan banyak kekurangan dalam tulisan ini terkait dengan keterbatasan pengalaman, 
pengetahuan, dan latar belakang penulis yang bukan berasal dari pemerintahan. 
Penulis juga merekomendasikan pembaca untuk melanjutkan membaca sumber 
dan referensi yang disediakan untuk membuka wawasan atas tulisan ini. 
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 In 2018, I received an offer to participate in a global research by one 
of the leading genetic testing companies in the United States. This study, the 
company claimed, would boost the inclusion of underrepresented populations 
in genetic studies. To be eligible, all four grandparents must be born in the same 
country that had traditionally been underrepresented in their dataset, such as 
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 The principle of genetic testing lies on the fact that the human DNA is more 
than 90% identical from one person to another. Interestingly, only a small number of 
variants in our DNA contribute to our unique traits. Some of these variants have been 
directly associated with particular diseases. A more common case is the occurrence 
of genetic variants that contribute toward increasing or decreasing one’s risk of 
developing a disease. For example, some individuals harbor a particular 4 variant 
in the APOE gene that is associated with greater risk of developing Alzheimer’s 
and an earlier disease onset (Bertram and Tanzi, 2009). A genetic testing company, 
for example, may report the presence of a particular variant in a person’s DNA 
that is associated with a greater propensity to develop Alzheimer’s. However, it is 
possible that this person may never develop Alzheimer’s in their lifetime. Conversely, 
an individual with Alzheimer’s may not actually harbor this variant. A common 
expression in biomedical sciences is that a trait is the sum of our genes and our 
environment. The presence of a disease variant in our genes does not sentence us 
to a disease trait. Rather, it alerts us about the risk factors that are present in our 
genome and helps us make certain adjustments to respond to them. 

 In medicine, adjusting therapeutic strategies based on the unique genetic 
characteristics of each individual is called precision medicine. Medical professionals 
and scientists routinely conduct studies on individualized therapies in the clinic. 
Currently, there are fewer than five private companies that offer genetic testing 
services in Indonesia. Some of these services include non-invasive prenatal testing, 
genomic risk analysis for cancer, and cardiovascular diseases. The high cost of 
sequencing platforms typically translates to a high cost of these services, which 
means that only a fraction of the Indonesian population can afford them. Despite 
the slow rise of genetic testing in Indonesia, its cost will continue to fall as sequencing 
technologies become cheaper. 

 What can genetic analysis do for Indonesia? First, genetic analysis 
empowers both medical professionals and patients to determine the best therapeutic 
course. It is well established that our genetic background plays a substantial role 
in our responsiveness to different therapies. In many oncology and rare diseases 
cases, a drug may exhibit different efficacy in different individuals depending on 
the presence of a certain DNA variant or mutation. Second, genetic analysis allows 
scientists to analyze the occurrence of inherited disorders and genetic anomalies in 
the population. Genetic analysis is particularly important in mapping the potential 
development of fatal genetic diseases within an ethnic group due to inbreeding. 
Building a large-scale, diverse genomic dataset within the Indonesian population 
can be used as a basis of shaping the country’s public health policies and priorities. 
Third, genetic analysis enriches our sphere of scientific knowledge about the patterns 
of migration and peopling of the Indonesian archipelago. Indonesia is located in a 
historically privileged position with regards to the admixture of peoples. To this day, 
Indonesian scientists continue to fill the gap in the history of ancestral migration 
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Southeast Asia and the Pacific islands (Hudjasov, et al., 2017). 

 Genetic analysis, however, is not a silver bullet. A rise in scientific literacy 
needs to parallel the growth of genetic testing in Indonesia. Companies need to 
provide the customers with comprehensive information about the sequencing 
process, its implications, and how they plan to safeguard the privacy of their users. 
On November 21, 2008, the United States passed a federal law called the Genetic 
Information Nondiscrimination Act (GINA) designed to protect people from genetic 
discrimination. This law ensures that someone’s genetic information cannot be used 
as a basis of discrimination in employment and health insurance coverage.2 To this 
date, the legislative branch of the Indonesian government has not released any 
official policy on the use of genetic data. In addition, counseling is extremely crucial 
in helping users understand the limitation of genetic analysis. It is very difficult to 
pin some traits, such as intelligence and athleticism, to a few variations in our DNA. 
There is a strong interplay between these biologically complex traits and societal 
factors that may persist across several generations.  It is not impossible to imagine 
a case where genetic testing is marketed as a form of “genetic astrology”, where 
its predictive abilities are exaggerated. In fact, many such cases already prompted 
policy responses in the United States and Europe (Patch et al., 2009). Lastly, the rise 
of prenatal genetic testing begs the discussion on the ethics of choice in pregnancy, 
which is rarely discussed in Indonesia. 

 Perhaps another implication that we have to be extremely careful of is the 
extension of this genetic analysis to justify nativism. Around the time that I submitted 
my DNA sample, the news cycle in Indonesia was gripped by the controversy 
surrounding the word “pribumi”, a term that was coined in the Dutch colonial era 
to refer to native Indonesians (Charmila, 2017). The rise of nativist sentiment in our 
political space leads to the adoption of this term to privilege certain groups and 
alienate others on the basis of race and ethnicity. Although most scientists agree 
that “race” is not a biological concept, it exists as a social and political concept with 
real consequences. If genetic testing gains popularity in Indonesia, we must protect 
this technology from being used to justify whether someone is truly “pribumi” or not. 
In fact, my genetic report made it clear that I am a mixture of Chinese, Southeast 
Asian, and Austronesian ancestry. Centuries of human migration have birthed 
Indonesia as the nation that we know now. To deny someone the Indonesian 
identity based on his genetic traits is to deny his lived experiences as an Indonesian. 
I argue that we must welcome genetic testing to embrace the wealth of diversity in 
our nation.

2  “The Genetic Information Nondiscrimination Act of 2008.” National Human Genome 
Research Institute (NHGRI), www.genome.gov/27568492/the-genetic-information-nondiscrimina-
tion-act-of-2008/. Accessed on April 3, 2019.
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dengan pembuatan aturan serta pengawasan penerapan aturan di perusahaan.

Upaya Pemerintah Amerika Serikat untuk melindungi pekerja 
dari  penyakit dan kecelakaan akibat kerja

 Di Amerika Serikat, peranan pemerintah dalam perlindungan pekerja dari 
penyakit dan kecelakaan kerja diejawantahkan melalui beberapa badan yang saling 
terkait. Badan-badan tersebut adalah Occupational Safety and Health Adminis-
tration (OSHA), National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), dan 
Bureau of Labor Statistics (BLS). 

 OSHA adalah sebuah badan di bawah The United States Department of 
Labor atau Departemen Ketenagakerjaan Amerika Serikat. Kongres Amerika Serikat 
mendirikan OSHA dalam upaya untuk memastikan kondisi kerja yang aman dan 
sehat untuk pekerja (United States Department of Labor, 2018). Berdasarkan tujuan 
tersebut, OSHA memiliki wewenang dalam penegakan aturan terkait perlindungan 
pekerja dari penyakit dan kecelakaan akibat kerja. Berbagai upaya dilakukan OSHA 
dalam rangka menegakkan aturan terkait kesehatan dan keselamatan kerja. Salah 
satunya adalah mewajibkan setiap unit usaha dengan tingkat bahaya lebih dari 
rendah serta memperkerjakan lebih dari 10 karyawan untuk melakukan pencatatan 
penyakit dan kecelakaan akibat kerja yang terstruktur dengan menggunakan 
dokumen seperti OSHA logs (United States Department of Labor, 2014).

 Apabila OSHA merupakan badan yang bertugas untuk mengawasi 
penerapan aturan terkait kesehatan dan keselamatan kerja, NIOSH merupakan badan 
pemerintah yang bertugas untuk melakukan penelitian serta mempublikasikan 
rekomendasi terkait pencegahaan penyakit dan kecelakaan akibat kerja (CDC, 2019). 
Karena merupakan sebuah badan penelitian, NIOSH tidak memiliki wewenang 
untuk menegakkan aturan yang merupakan produk penelitian dari badan tersebut. 
Seperti diuraikan sebelumnya, penegakkan aturan terkait pencegahan penyakit 
dan kecelakaan kerja di perusahaan sepenuhnya dilakukan oleh OSHA. Pada 
beberapa kesempatan di mana NIOSH tidak memiliki sumber daya yang cukup 
untuk melakukan penelitian guna menentukan rekomendasi terkait kesehatan dan 
keselamatan kerja (K3), NIOSH dapat bekerja sama dengan pusat-pusat penelitian 
atau laboratorium milik universitas-universitas di Amerika. Kerja sama tersebut dapat 
diberikan dalam bentuk pemberian hibah penelitian (CDC, 2018).

 Selain dua badan pemerintah di atas, badan pemerintah lain yang 
secara tidak langsung juga berkontribusi terhadap pencegahan penyakit dan 
kecelakaan akibat kerja adalah BLS. Seperti OSHA, BLS merupakan sebuah badan 
di bawah Departemen Ketenagakerjaan Amerika Serikat. BLS bertugas untuk 
mengumpulkan, memproses, menganalisis, dan menyebarluaskan data statistik 
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penting terkait ketenagakerjaan kepada publik Amerika, Kongres A.S., badan-badan 
Federal lainnya (United States Department of Labor, 2019). Salah satu data yang 
terkait dengan pencegahan penyakit dan kecelakaan kerja yang dikumpulkan oleh 
BLS adalah data penyakit (illness), kecelakaan (injuries), and kematian (fatalities) pada 
pekerja. Ketersediaan data ini menjadi sangat penting karena dengan melakukan 
analisis terhadap data ini, NIOSH atau peneliti keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 
independen dapat melihat tren penyakit dan kecelakaan kerja sehingga penelitian 
yang dilakukan dapat tepat sasaran.

Peluang dan tantangan pemerintah dalam rangka pencegahan 
penyakit dan kecelakaan akibat kerja di Indonesia

 Tidak begitu berbeda dengan Pemerintah Amerika Serikat, Pemerintah 
Indonesia sebenarnya sudah memiliki beberapa lembaga atau badan yang memi-
liki wewenang seperti OSHA dan NIOSH. Penegakan aturan terkait pencegahan 
penyakit dan kecelakaan akibat kerja di perusahaan dilakukan oleh Kantor Wilayah 
Kementerian Ketenagakerjaan. Hanya saja, sepengetahuan penulis, pencatatan ke-
jadian terkait penyakit dan kecelakaan akibat kerja masih terbatas pada kecelakaan 
kerja. Belum ada mekanisme baku yang diwajibkan kepada perusahaan untuk 
mencatat penyakit akibat kerja seperti gangguan otot rangka (musculoskeletal 
disorders). Oleh karena itu, program-program pencegahan penyakit dan kecelakaan 
akibat kerja yang dimiliki perusahaan masih terbatas pada perlindungan pekerja 
dari kecelakaan kerja. Banyak perusahaan yang belum memiliki program ergono-
mika dalam rangka meminimalisasi penyakit akibat kerja seperti gangguan otot 
rangka.

 Berdasarkan Peraturan Menakertrans Nomor PER.07/MEN/IV/2011, Balai K3 
di bawah Kementerian Ketenagakerjaan memiliki wewenang untuk perekayasaan 
dan penerapan teknologi serta pelaksanaan analisis dan pengkajian terapan yang 
terkait dengan pencegahan penyakit dan kecelakaan akibat kerja. Hanya saja, dua 
fungsi tersebut belum mencerminkan secara langsung fungsi penelitian dan pemberi 
rekomendasi seperti yang dimiliki NIOSH di Amerika Serikat. Di sisi lain, banyak 
universitas di Indonesia seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan 
Institut Teknologi Bandung, dan telah memiliki infrastruktur penelitian keselamatan 
dan kesehatan kerja (K3), baik dari segi peralatan dan sumber daya manusia yang 
cukup memadai. Oleh karena itu, usaha penjalinan kerja sama yang baik antara Balai 
K3 dan universitas-universitas di Indonesia perlu diupayakan sehingga ketersediaan 
lembaga penelitian dan pemberi rekomendasi K3 seperti NIOSH di Amerika Serikat 
dapat terwujud dengan baik. Hal ini menjadi sangat penting karena beberapa hasil 
penelitian dan rekomendasi K3 adalah spesifik secara geografis. Hasil penelitian 
dan rekomendasi K3 di luar negeri belum tentu tepat untuk digunakan di Indonesia 
karena beberapa perbedaan seperti perbedaan dimensi tubuh atau antropometri 
(Wickens et al., 1998).
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 Terkait dengan data penyakit, kecelakaan dan kematian akibat kerja, data 
yang ada hingga saat ini masih terbatas di data kecelakaan kerja yang dimiliki oleh 
BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Hanya 
saja, detail dari data tersebut tidak dapat diakses oleh khalayak umum sehingga 
peneliti K3 yang tidak terafiliasi secara langsung dengan dua badan tersebut tidak 
bisa menggunakan data tersebut. Selain itu, data yang ada masih terbatas pada data 
kecelakaan kerja. Data terkait dengan penyakit akibat kerja seperti gangguan otot 
rangka (musculoskeletal disorders) belum tersedia.

Penutup

 Walaupun masih ada beberapa kekurangan, bukan tidak mungkin kita 
dapat menyamai bahkan lebih baik dari Pemerintah Amerika Serikat dalam rangka 
membantu perusahaan mencegah penyakit dan kecelakaan akibat kerja. Bebera-
pa uraian yang saya sebutkan sebelumnya seperti: 1) penambahan regulasi untuk 
meminimalisasi penyakit dan kecelakaan akibat kerja, 2) peningkatan fungsi badan 
penelitian K3, 3) serta perluasan akses data terkait penyakit dan kecelakaan kerja 
merupakan beberapa peluang yang dapat ditempuh dalam rangka meningkatkan 
peran pemerintah dalam pencegahan dan perlindungan penyakit dan kecelakaan 
akibat kerja pada pekerja di Indonesia.  
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Introduction

Being pregnant women in Indonesia might face many challenges compared to 
US. There are 34 provinces in Indonesia, where every province has its own traditions 
and somehow affect pregnant women’s quality of life. One example of unique and 
genuine tradition regarding pregnancy is from Javanese tradition called “Mapati” 
and “Mitoni”. Mapati tradition is held in the fourth month of pregnancy while Mitoni 
is held in the seventh month of pregnancy (Aldy, Selania, Daniel, & Safira, 2013). The 
way parents give meanings to these traditions may affect the pregnancy and the 
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relationship between pregnant women with their partners and their big families. 
Doing these traditions make them feel more confident and calmer in facing the 
birthing process in the next couple of months after the ceremony. Otherwise, they 
feel afraid that something bad will happen to them. Somehow, some families who 
have faith of bad things will happen for not doing it. Hence, they will push themselves 
to celebrate it even though they need to owe money as they are from low social 
economy status. Eventually, they only have limited funds for the treatment during 
pregnancy and labor time as they choose unsafe ways to deliver babies with limited 
health facilities. 

Furthermore, many other traditions from tribes influence pregnant women in 
certain ways, such as: the way they eat (in their nutrition daily intake) and in the way 
they behave. For example, pregnant women in Tengger, Malang, are forbidden to 
eat certain fruits, side dishes, vegetables, foods that are considered hot, and some 
unusual foods as a result of their faith, values, and symbolic meanings of the foods 
(Sholihah & Sartika, 2014). Some traditions forbid women to consume dairy products, 
meat or certain food as a result of their faith. It tends to reduce wellbeing of them 
and the fetus. At some points, their mother or other elderly women in their family play 
important role on what they should or should not eat, use, or do. It will be hard for 
them to break the rule as they will be considered marked as disobedient daughters. 
Lastly, there are some tribes who prefer to get a baby boy to a baby girl in order 
to continue the hereditary inheritance of their families. For instance, in Batak tribe, 
having a baby boy will help the family to continue their tribe and clan (Ambarita, 
2013). Sometimes, women will be blamed if they cannot give what their husband 
and big family want. It eventually brings them into divorce process. Research from 
Rahimah, et. al. (2015) showed that pregnant women’s anxiety in Bantul, Indonesia, 
caused by lack of family support (7 of 10 pregnant women that were interviewed 
reported lack of support from family and it made them more anxiety). Pregnancy 
itself sometimes comes with stress and anxiety as the body grows larger to care 
for the fetus (Simonian, 2015). Previous research also found that support from 
psychosocial groups plays a significant role in helping pregnant women rather than 
those who did not get it (Guardino, Schetter, Bower, Lu, & Smalley, 2014).  

Despite the accompanying stress and anxiety, most women feel happy about their 
pregnancies. Another study showed that, in Indonesia, not only do women experience 
happiness from being pregnant, but also their pregnancy allowed them to satisfy 
and be cared for by their families. These women reported being happy because 
their partners and extended families were happy to know about the pregnancy. 
Especially for newly married women, the first pregnancy is almost always expected 
by both parents and even by other family members (Rahmatika, Fourianalistyawati, 
& Akmal, 2014). Hence, it is important for pregnant women in Indonesia to know that 
their partners and families support them as well as share the same positive feelings 
about their pregnancies.  
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Challenges & Solutions

Expecting a baby can be a challenging situation that tends to affect a couple’s 
relationship quality. Relationship quality refers to how happy or satisfied a person is 
in his or her relationship and how well partners get on together (Reynolds, Houlston & 
Coulman, 2014; Khaddouma, Gordon, & Thomas, 2016). In terms of pregnant women 
and their partners, as they adjust with their new role, they will also need to adjust 
with the way they interact, communicate, and behave in solving conflicts. Expecting 
a baby will totally bring a new dynamic to the relationship. A conflict develops 
because the parents feel that it is difficult to adjust to the new situation and the 
new roles. There is some research that reported a correlation between relationship 
quality and pregnant women’s mental health conditions (Proulx, Helms, & Buehler, 
2007; Kristjánsdóttir, 2014). The results explained that poor relationships quality 
tend to enhance depression in pregnant women. Previous studies have also found 
that a substantial number of women experience symptoms of depression during 
pregnancy (Josefsson, Berg, Nordin, & Sydsjö, 2001; Marcus, Flynn, Barry, & Blow, 
2003). Clearly, there is an urgency to alleviate unhealthy mental conditions such as 
stress, anxiety, and depression most especially during the prenatal period in order to 
enhance pregnant women’s quality of life.  

There have been a lot of interventions that have proven their effectiveness in reducing 
stress and anxiety during the prenatal period, such as relaxation training (Fink, 
Urech, Cavelti, & Alder, 2012) and progressive muscle relaxation techniques (Sadeghi, 
Sirati-Nir, Ebadi, Aliasgari, & Hajiamini, 2015). Previous studies have also shown the 
effectivity of mindfulness-based programs on pregnant women with stress (Dunn, 
Hanieh, Roberts, & Powrie, 2012; Duncan & Bardacke, 2010; Vieten & Astin, 2008). A 
study has shown that mindfulness-based interventions can contribute to quality 
of life during pregnancy, specifically in managing pain, reducing risk of depression, 
and increasing the ability for parents to be more attentive to their newborn child 
(Hughes, Williams, Bardacke, Duncan, Dimidjian, & Goodman, 2009). Mindfulness 
is the ability to be aware and focus on the present experiences, both internal and 
external (Brown & Ryan, 2003). Unlike typical relaxation techniques, it develops an 
individual’s capacity to be more attentive towards the present moment, without 
altering the current state of mind (Kabat-Zinn, 1990). Although both relaxation 
training and mindfulness meditation are equally effective in reducing distress, 
mindfulness meditation also reduces distractive and ruminative thoughts that 
relaxation training is unable to do (Jain, Shapiro, Swanick, Roesch, Mills, Bell, & 
Schwartz, 2007).

The term ‘mindfulness’ is based on the word ‘sati’ in Pali language which means 
to remember the presence of mind (Bodhi in Brown & Ryan, 2003).  Mindfulness 
traits consist of five dimensions: observing, describing, acting with awareness, 
non-judging of inner experience, and non-reactivity to inner experience (Baer, 
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Smith, Hopkins, Krietemeyer, and Toney (2006). Observing means that individuals 
are aware of internal and external stimuli, such as sensations, emotions, cognition, 
vision, hearing, and smell. Describing means that individuals define their experience 
mentally with words. Acting with awareness is the situation where individuals 
become attentive of the actions they take. Non-judging of inner experience is the 
situation when individuals stay away from the mind to evaluate their sensations, 
cognitions, and self-emotions. Non-reactivity to inner experience is condition when 
individuals allow their feelings and thoughts to come and go, without giving more 
attention and emotion to those things.  

Mindfulness-based intervention as an approach has been widely used for various 
stress issues. A mindfulness approach may help pregnant women enhancing their 
quality of life (Reza Yazdanimehr, Omidi, Akbari, & Sadat, 2016), as well as reducing 
their depression (Fourianalistyawati, Uswatunnisa, & Chairunnisa, 2018), which 
associate with psychological well-being (Zilcha-Mano & Langer, 2013). 

Moreover, mindfulness-based programs, specifically Mindfulness-Based Childbirth 
and Parenting (MBCP), have proved to be beneficial in helping women to face their 
pregnancy and the birthing process (Warriner, Dymond, Williams, 2013; Warriner, 
Williams, Bardacke, & Dymond, 2012; Zilcha-Mano & Langer, 2013). Engaging in 
mindfulness meditation, individuals learn to focus on the moment, to be aware of 
what comes to mind and of their feelings. The aim is to actively and consciously 
bring awareness into the present moment.  

This approach can be used both for the pregnant women and their partners. 
Mindfulness-based intervention as an alternative solution might be helpful for 
couples to build their understanding and their meaning of motherhood and 
parenting. It also accommodates them in strengthening their relationship quality. 
Research from Duncan and Bardacke (2010) showed that the partners’ support had 
a significant influence on women’s coping ability on pain.  Furthermore, couples also 
expressed that they felt comfortable to share with other couples who also joined the 
program. They realized that they were not alone facing the common situations, such 
as: fear to be a parent, anxiety on what will be and other mix feelings that escalate 
along the pregnancy time. MBCP program, accommodates couples to practice all 
the sessions together.

Conclusions & Recommendations

There were some implementations of possible interventions to help alleviate 
psychological issues in Indonesia, such as stress, anxiety, and depression that 
may occur during pregnancy, but there is not enough research about how this 
intervention can be implemented for couples during this pregnancy phase. 
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Pilot project that has been done on pregnant women in Indonesia showed that 
dispositional mindfulness and relationship quality had a role on pregnant women’s 
quality of life (Fourianalistyawati, 2019). 

Mindfulness-Based Childbirth and Parenting (MBCP) for couples in 2017 was a program 
provided for pregnant women and their partners by the founder, Nancy Bardacke, 
in order to build their understanding on pregnancy and the birthing process. At the 
end of the session, they described their feelings and their understanding during the 
program. They said that their experience enhanced their perception and it brought 
their relationship to a new level of understanding (Fourianalistyawati, 2017). This is 
also discussed in research on MBCP that Duncan and Bardacke conducted (2010). 
One of the important results of the study showed that the partners’ supports had a 
significant influence on women’s coping ability on pain.

In short, this research can be a good start to develop mindfulness-based intervention 
for pregnant women in Indonesia, as they can enhance their quality of life. The 
research pathway has been built with direct supervision of the Dr. Larissa G. Duncan 
as professor and the expert of this program as well as the founder of MBCP program, 
Nancy Bardacke, CNM, MA. This research collaboration of US and Indonesia is hoped 
to produce a great impact on both of the countries and particularly the development 
of intervention for pregnant women, their partners, and their big families in the long 
run.
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Addressing Maldistributions of Medical Doctors 
in Indonesia

Introduction

The inequity of distribution of healthcare workers is commonly seen in the developing 
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eastern and remote island of Indonesia, only possess 4.6% of total licensed medical 
doctors, with only 1 to 100,000 specialized doctor-to-population ratio (MOH, 2016).

Such uneven placement and production of medical doctors has a continuous impact 
to the health system, creating gap in quality of health services and outcomes.

Maldistribution: Root Causes and Consequences

The inequality in health system delivery is an issue argued to be attributed by the 
maldistribution of doctors. This problem is rooted in its practice; Indonesia has been 
embracing dual practice system in Indonesia, where medical doctors can practice 
in both public and private health centers. It was once set as a policy to cope with 
fast-growing supply of medical doctor (2002). Despite the positive testament of the 
policy as to helping the expansion of role to serve, dual practice policy incentivizes 
health workers to work in private rather than public sector. This leads to crowding in 
of private practice in urban rather than rural, leaving the rural with unavailable with 
doctors. It also might stretch the gap of quality of care between private and public 
sector in healthcare (Rokx et al., 2010).

There is also the notion of limited incentive for working in public sector of care. 
For specialist doctor, for example, fixed salary of private practice only accounts for 
6.6% to 10% of total income, compared to salary obtained from private practice, 
comprising up to 35% of total income (Meliala & Hort, 2013). If adequate, incentives 
can be used as leverage for physician to opt in the rural areas, thus alleviating the 
maldistribution problem (Murthy et al., 2012; Renner et al., 2012).

Numerous initiatives and programs initiated by the government have been noted 
for attracting medical doctors to practice in the underserved area, however, many of 
the programs are only short term. This affects health care center, in which services 
are delayed since majority are often vacantly waiting for replacement or even just 
vacant without one. One of the reasons is due to inadequate salary associated with 
such programs, thus challenges remain on how to create better incentive to attract 
physician to serve in location where their presence is muchly needed.

There are both intended and unintended consequences with this maldistribution 
issue. Firstly, it provokes inequal access of care. Approximately half (or 49.9%) of the 
operating hospital are now mainly in Java & Bali island, leaving eastern part of 
the island with 9% shares of total functional hospital; within the primary level, 380 
primary health care centers, or Puskesmas, does not even have operating doctors in 
it (NIHRD, 2012). Unequal and limited number of providers then becomes a missed 
opportunity since Indonesia has just been implementing universal health coverage 
through its national health insurance, or Jaminan Kesehatan Nasional, which 
promotes the positive trend towards the utilization of care.
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This gap in service provision also creates demand for unlicensed medical practice. 
In the low- and middle-income countries (LMICs), informal private providers (IPP) 
constitute a significant part of private health providers, with whom patients can 
afford cheaper care but with questionable quality (Shah & Brieger, 2011). Despite 
limited evidence, it is argued that their presence is associated with poor quality 
of care (Rokx et al., 2010). Traditional birth attendant as an informal provider, for 
example, without any close partnership of supervision in giving care, contributed to 
63 out of 76 maternal deaths associated with home births (Mize et al., 2010).

Solution & Conclusion

Based on above assessment, reform is needed particularly focusing on 3 strategies: 1) 
institution-based contracting for medical doctors, 2) providing option for extending 
mandatory internship, and 3) strengthening government’s commitment through – 
providing regional incentives and increasing investment of healthcare capital.

The first being, institution-based contracting, will focus strengthening collaboration 
between teaching hospitals, which are mainly in capital, with satellite providers – 
particularly hospital and clinic in area with limited number of doctors. Doctors 
employed within an institution can go on rotation to also serve in these satellite 
clinics, while providing continued medical education for doctors serving in such area. 
This will ensure quality control and opening career ladder up, which will incentivize 
doctors to serve more in rural area.

Secondly, the option for extending mandatory internship; in order to obtain a license 
to become a medical doctor, recent medical graduates need to enroll into one-
year mandatory placement program to serve in the rural area under the medical 
internship program, in which they achieve averagely US$250 per month salary. 
Many graduates left the area after serving mandatory program once they complete 
the program, leaving the previously occupied health centers empty. Intervention is 
needed so they can opt to serve (optional non-mandatory extension) in the same 
area with better status; a government-employed full-time doctor (same level as civil 
servant – with all the benefits) with upgraded salary (depends on needs assessment).

Maldistribution is an issue within the health system of Indonesia, which is attributed 
to rooted policy and limited incentives in the wake of growing demand. Addressing 
this issue through targeted incentive and contracting system will promote equal 
distribution of medical doctor in Indonesia and increase its retainment, which in 
long term is hoped to positively impact quality of care.
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Kanker adalah sebuah pertumbuhan sel yang tidak normal, terjadi sangat cepat, 
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penyakit keganasan karena penyebaran kanker dapat menyebabkan kematian 
pada penderitanya. Berdasarkan data yang dilansir dari data statistik kanker dunia 
(GLOBOCAN), terdapat 18,1 juta kasus baru dan 9,6 juta kematian akibat kanker di 
dunia pada tahun 2018. Kanker paru, usus besar, lambung, hati, dan payudara adalah 
penyebab utama kematian pada kanker. 
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menjadi 1,8/1.000 penduduk pada tahun 2018 yang juga diikuti oleh peningkatan 
kejadian kanker di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Mayoritas penderita adalah 
perempuan dan penduduk dengan kelompok usia 45-54 dan 55-64 tahun yang 
masuk dalam kelompok usia produktif. Hasil tersebut telah memberikan gambaran 
bahwa kanker bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Pada era 
Jaminan Kesehatan Nasional, kanker dikelompokkan ke dalam kelompok penyakit 
katastropik yang memerlukan waktu perawatan panjang dan membutuhkan biaya 
sangat besar yang menambah beban pembiayaan negara.

Sel normal tubuh dapat mengalami gangguan regulasi siklus pembelahan sel 
akibat kerusakan materi genetik intraseluler. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan 
sel yang tidak terkontrol. Menurut Hanahan dan Weinberg (2011), terdapat sepuluh 
sifat umum kanker, yang memperberat kondisi kesehatan pasien dan menyebabkan 
kematian. Beberapa diantaranya adalah, kanker mampu membelah dirinya sendiri 
secara tidak terbatas; menyebabkan inflamasi sistemik; dan menginvasi jaringan 
di sekitarnya dan tersebar ke organ tubuh lain. Hasil telaah di atas telah membuka 
paradigma dalam mengembangkan agen antikanker yang menarget berbagai jalur 
metabolisme kanker.

Dalam kurun waktu 200 tahun terakhir, para ahli dan peneliti telah berupaya keras 
untuk memberantas kanker, mulai dari pembedahan, radioterapi, kemoterapi, dan 
terapi target yang telah memberikan dampak signifikan dalam pengelolaan kanker. 
Namun demikian, seluruh modalitas ini memiliki permasalahan yang tak kalah rumit 
seperti efek samping obat, kerusakan jaringan sehat, dan kekambuhan kanker. 
Kompleksnya masalah tersebut membawa para ahli memperkenalkan imunoterapi 
yang memungkinkan sel-sel imun tubuh untuk mengenali dan membunuh sel 
kanker. Imunoterapi sangat efektif pada berbagai fase sel kanker dengan respons 
jangka panjang, efek samping yang lebih sedikit, dan bersinergi dengan agen 
kemoterapi lainnya.

Pada tahun 2014, Pemerintah Amerika Serikat, melalui US Center for Disease 
Control and Prevention dan USAID telah bekerjasama dengan Subdirektorat Kanker 
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk melakukan riset pengendalian 
konsumsi tembakau yang berisiko menyebabkan kanker. Namun demikian, 
permasalahan kanker pada kedua negara jauh melebihi sekedar pengendalian 
tembakau. Ada banyak jenis kanker yang tidak secara langsung disebabkan oleh 
rokok, seperti kanker serviks, leukemia, kanker prostat, dll yang membutuhkan 
agen kemoterapi yang efektif untuk penyembuhannya. Kolaborasi kedua negara 
memerlukan inovasi untuk menghasilkan obat kanker yang dapat bekerja secara 
efektif dengan efek samping minimal. 

Penemuan obat baru dilakukan melalui riset transformatif. Riset ini adalah jantung 
utama penelitian kesehatan. Tidak hanya bergerak pada penelitian klinis dan 
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translasional dengan memberikan kepastian efektivitas dan keamanan obat pada 
tingkat molekuler, seluler, dan hewan coba sebelum obat diujikan pada manusia, 
riset transformatif juga merangkul berbagai disiplin ilmu seperti ekonomi, sosial 
budaya, komunikasi, hukum, dll sebagai elemen risetnya. Penelitian ini sangat 
membutuhkan kolaborasi transdisipliner para ahli dari berbagai disiplin ilmu, seperti 
ahli kimia organik, ilmuwan genetika, farmakolog, dokter, perawat, ekonom, pekerja 
sosial, ahli komunikasi, ahli hukum, dan lainnya serta dukungan penuh dari industri 
obat, vaksin, dan alat kesehatan.

Drug discovery and development harus melalui proses yang sangat panjang, dimulai 
dari penemuan senyawa obat, uji keamanan obat pada tingkat seluler dan hewan 
coba, dilanjutkan dengan uji klinis fase I, II, dan III yang melibatkan lebih dari 10.000 
pasien penelitian, serta postmarketing surveillance untuk memastikan keamanan 
dan efek samping obat. Dari 5.000-10.000 senyawa yang ditemukan pada tahap 
drug discovery, hanya terdapat kurang dari 5 obat yang berhasil melalui uji klinis dan 
mendapat persetujuan edar dari Food and Drug Administration (FDA). Selain itu, 
perlu dilakukan pula pendekatan sosial untuk mengetahui penerimaan masyarakat 
terhadap obat baru yang akan diperkenalkan. Seluruh proses ini memakan waktu 
10-15 tahun.

Besarnya investasi dan infrastruktur yang harus dibangun untuk mengembangkan 
obat kanker merupakan sebuah tantangan. Tidak semua obat kanker dapat masuk 
ke Indonesia karena harganya yang sangat mahal. Hal tersebut dipersulit dengan 
kegagalan kemoterapi, kekambuhan, resistensi kemoterapi, serta adanya pemberat 
atau komplikasi penyakit. Berdasarkan pemaparan di atas, permasalahan kanker 
yang meliputi pencegahan, diagnosis dini, penanganan, hingga penemuan obat 
terbaru haruslah menjadi agenda utama kerjasama bilateral kedua negara. 

Sebagai insan yang mengabdikan diri untuk pendidikan, penelitian, dan pelayanan 
kesehatan pada masyarakat, saya memimpikan pada suatu hari nanti, Indonesia 
dapat membangun sebuah pusat pelayanan kanker yang terintegrasi, mengusung 
konsep one-stop solution, menggabungkan pendidikan, penelitian, dan pelayanan 
kesehatan di bawah satu atap, dimana di dalamnya terdapat fasilitas untuk melakukan 
riset preklinis, translasional menggunakan hewan coba, dan riset klinis yang 
berorientasi kepada pasien secara holistik. Sebuah institusi yang terafiliasi dengan 
pusat pendidikan dengan regulasi yang fleksibel, memungkinkan pengembangan 
kerjasama untuk kemaslahatan umat. Hubungan bilateral Republik Indonesia dan 
Amerika Serikat juga dapat diperluas melalui pertukaran tenaga ahli, alih teknologi, 
kolaborasi riset internasional, serta pengembangan iklim investasi pada bidang 
kefarmasian dengan menjadikan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, 
terutama akademisi sebagai indikator kesuksesan kerjasama kedua negara.

Seluruh infrastruktur tersebut dapat dibangun melalui kerjasama multisektoral 
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(pentahelix) yang melibatkan para ilmuwan (Academic), investor (Business), 
masyarakat (Community), pemerintah (Government), dan media massa (Media) 
sebagai kunci pembangunan infrastruktur untuk menjawab permasalahan 
kesehatan di Indonesia kedepannya. Universitas Padjadjaran, Bandung adalah 
lembaga yang pertama kali memperkenalkan dan mejalankan konsep riset 
transformatif dan kemitraan pentahelix untuk menciptakan maslahat (community 
engagement) yang lebih kuat di Indonesia.

Saya yakin, pada suatu hari nanti, Bangsa Indonesia mampu untuk menghasilkan 
obat kanker di negeri sendiri tanpa harus mengimpor dari bangsa lain, malahan 
turut berkontribusi menyelesaikan permasalahan kesehatan bagi negara lain. 
Melalui peringatan hubungan bilateral Indonesia-Amerika Serikat yang ke-70, saya 
berharap akan ada masa depan yang lebih baik bagi para penderita dan penyintas 
kanker di Indonesia dan Amerika Serikat.
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Reformasi Sektor Kesehatan Indonesia

Introduction

Siapa yang tidak suka gratisan? Faktanya, masyarakat rela antre panjang setiap 
diadakan promo oleh platform pembayaran elektronik. Antrean serupa juga dapat 
dijumpai di rumah sakit. Sayangnya, antrean jenis ini tidak berujung kenikmatan 
mendapatkan belanjaan atau makanan. Justru antrean ini bertambah panjang 
semenjak sistem kesehatan Indonesia memasuki babak baru di tahun 2014, yaitu 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
sebagai bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) (GOI, 2004). Setelah 5 tahun 
beroperasi, BPJS Kesehatan menuai banyak pro dan kontra. Satu persoalan yang 
sering menjadi gorengan politik: defisit Rp 9,75 triliun yang diperkirakan melebihi 
Rp 10 triliun di akhir 2018 (CNBC, 2019). Dikutip dalam sebuah wawancara, Direktur 
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Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, menyatakan, “Iuran merupakan komponen 
yang sangat penting, dan belum sesuai dengan hitungan aktuaria, keekonomian, 
atau akademik” (Rachman, 2018). Masih ada gap dalam setiap segmen”. Secara bisnis, 
BPJS Kesehatan merugi karena ketidakseimbangan pemasukan dan pengeluaran.

Untuk memahami skema pembiayaan BPJS Kesehatan, perlu dipahami konsep 
pembiayaan Universal Health Coverage (UHC) di dunia (Hussey & Anderson, 2003; 
Petrou et al., 2018). Single payer (pembayar tunggal) adalah skema pembiayaan yang 
hanya melibatkan satu pihak yang biasanya adalah pemerintah. Negara dengan 
skema ini adalah Kanada, Taiwan, dan Korea Selatan. Multipayer (pembayar ganda) 
adalah skema pembiayaan yang melibatkan lebih dari satu pihak pembayar yang 
merupakan kombinasi pemerintah dan swasta. Negara dengan skema ganda 
adalah Belanda, Perancis, dan Jerman. Selebihnya, terdapat skema campuran yang 
melibatkan pembayar berjenjang. Contohnya adalah Australia, Spanyol, dan Amerika 
Serikat. BPJS Kesehatan merupakan UHC dengan skema pembayar tunggal melalui 
kombinasi subsidi pemerintah dan premi oleh peserta.

Issues and Solutions

Terkait defisit besar yang timbul, BPJS Kesehatan memiliki 4 kelemahan utama:

1. Iuran yang substandar menimbulkan defisit yang kian membesar. 

2. Indonesia Case-Based Groups (INA-CBGs) belum berhasil memotret besa-
ran pengeluaran biaya per kelompok penyakit secara akurat. 

3. Diperlukan metode inovatif untuk menutup gap dalam keikutsertaan 
dan konsistensi pembayaran iuran. 

4. Diperlukan peningkatan efisiensi regulasi. 

Dr. Samuel Josafat Olam, MPH, pakar kesehatan masyarakat, berpendapat, 
“Rendahnya tarif INA-CBGs ditambah dengan kecilnya besaran iuran menyebabkan 
pool uang menjadi sedikit.” Dr. Kristoforus Hendra Djaja, SpPD, MBA, ahli penyakit 
dalam, menuturkan, “Jangan sampai BPJS over-promise tapi under-deliver.”

Benchmarking ke Negeri “Naga Kecil Asia” 

Seperti yang dinobatkan oleh CNN, Taiwan memiliki sistem kesehatan nomor satu 
di dunia. Berdasarkan data Taiwan, tingkat kepuasan masyarakat melebihi 80% dan 
cakupan mencapai 99.6% populasi (MOHW, 2016). Prestasi ini bermula dari buah pikir 
William Hsiao [7], profesor ekonomi dari Harvard University, yang ditunjuk untuk 
mereformasi sistem kesehatan Taiwan pada tahun 1995 dengan mengadopsi sistem 
pembayar tunggal. Sistem ini dikenal dengan nama National Health Insurance (NHI).
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Keunggulan utama NHI adalah universalitas program.

•	 Safety net yang elaboratif: Bila terjadi telat bayar, pinjaman bebas bunga 
dapat diakses. Jika gagal, NHI akan menghubungkan peserta ke jaringan 
sedekah. Jika masih gagal, maka peserta tetap dapat berobat darurat dan 
menangguhkan administrasi.

NHI memiliki paket manfaat yang komprehensif. 

•	 Dari rawat jalan, inap, gigi, obat bebas, sampai alternatif pun tercakup. 

•	 Daftar obat yang ditanggung mencapai 16.000 jenis. 

NHI menjunjung kebebasan memilih dan aksesibiltas.

•	 Pasien memiliki kebebasan memilih dokter dan rumah sakit dari 25.000 
pemberi pelayanan kesehatan (PPK) tanpa rujukan. Hal ini sangat me-
mangkas waktu tunggu.

•	 Bagi peserta di wilayah terpencil, NHI membayar ekstra untuk integrasi 
sistem.

NHI menerapkan pengendalian biaya.

•	 Pembiayaan hanya mengalami dua kali peningkatan premi. Mekanisme 
efisien lainnya berupa pengurangan reimbursement kepada PPK setelah 
kuota pasien tertentu tercapai. 

Transformasi digital adalah kunci keberhasilan NHI.

•	 Transformasi digital menjamin keberkelanjutan. Keberlanjutan menjadi 
penting mengingat penuaan populasi Taiwan diprediksi mencapai ting-
kat hiper pada tahun 2025.

Lessons Learned

Pada prinsipnya, BPJS Kesehatan telah memiliki hampir seluruh kualitas NHI. 
Beberapa detail yang dapat diekstrapolasi adalah:

•	 Kewajiban mengikuti program BPJS Kesehatan harus diperkuat dengan 
insentif dan sanksi.

•	 Pemerintah daerah harus turut andil dalam cost sharing pembiayaan.

•	 Penerapan safety net dapat menjadi solusi yang mampu laksana. 
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•	 Penerapan paket manfaat terlalu ambisius. Apabila kemampuan finansial 
sudah dinilai kuat, maka jumlah dan besar tanggungan dapat di-scale up 
bertahap.

•	 Beberapa aturan, seperti harus mulai berobat ke puskesmas domisili, 
menjadi sumber backlog pasien.

•	 Pemberlakuan copayment berjenjang perlu dipertimbangkan.

•	 Infrastruktur digital harus dipersiapkan sedini mungkin dalam rangka 
menyambut revolusi industri 4.0.

Pendekatan Reformasi Kesehatan Unggulan Harvard

Reformasi sistem kesehatan Taiwan melahirkan sebuah kerangka kerja analitikal 
(analytical framework) yang dikenal dengan sebutan health system control knobs 
(tombol kontrol sistem kesehatan) (lih. Gambar 1). Pendekatan ini memiliki 5 
tombol kontrol menurut Roberts dkk (Roberts et al., 2002): pembiayaan (financing), 
pembayaran (payment), organisasi (organization), peraturan (regulation), dan 
perilaku (behavior). Intervensi pada tombol-tombol ini akan mempengaruhi 
intermediate performance measures (ukuran kinerja menengah): efisiensi, mutu dan 
akses. Kemudian, secara jangka panjang diharapkan mempengaruhi luaran berupa 
status kesehatan, kepuasan pelanggan dan perlindungan risiko populasi target.

Rekomendasi Kunci

Berdasarkan pendekatan ini, berikut adalah rekomendasi kunci untuk reformasi 
BPJS Kesehatan.

1. Pembiayaan: penyesuaian iuran berdasarkan standar perhitungan aktu-
aria, keekonomian dan akademik;

2. Pembiayaan dan Pembayaran: perhitungan reimbursement yang men-
gacu pada INA-CBGs harus melalui proses penghitungan para pakar di 
bidang Health Technology Assessment (HTA) dan bertumpu pada Good 
Clinical Governance;

3. Pembiayaan dan Perilaku: inovasi dalam metode insentif dan sanksi un-
tuk meningkatkan cakupan keikutsertaan program dan konsistensi pem-
bayaran iuran; dan

4. Peraturan: peraturan yang tumpang tindih terkait BPJS Kesehatan yang 
dinilai mempersulit pengembangan fasyankes dan layanan kesehatan 
harus dicabut. Regulasi lainnya yang dinilai baru perlu disosialisasikan 
dengan baik agar tidak terjadi kebingungan dalam implementasi, baik 
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dari perspektif peserta maupun PPK.

Kesimpulan

Upaya menuju perbaikan kinerja BPJS Kesehatan merupakan upaya kolektif dan 
lintas sektor. Perlu dipahami bahwa kerugian yang timbul tidak serta merta berarti 
sistem BPJS Kesehatan defektif, melainkan memerlukan ketajaman perhitungan 
bisnis dan keuangan. Cita-cita untuk dapat menanggung segala bentuk gangguan 
kondisi kesehatan merupakan cita-cita mulia yang menjunjung kesehatan sebagai 
hak asasi manusia, tetapi pelaksanaannya harus sesuai dengan perhitungan yang 
saksama dan mampu laksana agar tidak menimbulkan distrust dan kegundahan 
di masyarakat. Benchmarking terhadap negara Taiwan menunjukkan skema 
serupa dari NHI yang memerlukan proses yang relatif lebih singkat untuk mencapai 
keberhasilan, mengingat total populasi Taiwan kurang dari 10 persen total populasi 
Indonesia serta letak geografis yang lebih menguntungkan. Pendekatan tombol 
kontrol kesehatan merupakan pendekatan analitikal untuk memecahkan persoalan 
defisit anggaran BPJS Kesehatan secara multi aspek.
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An Overview of Prevention of Child Marriage in 
Indonesia

Introduction

UNICEF defines child marriage as a formal or informal marriage of an individual 
under the age of 18 (UNICEF, 2018). Indonesia is one of the top 10 countries with 
the highest absolute number of child marriage worldwide (UNICEF, 2016). In 
2012, 1,348,886 Indonesian girls married before age 18(3). Considering children are 
incapable of giving consent, child marriage is a form of forced marriage; therefore, it 
is a violation of human right (UNICEF, 2018; UN, 2010).

Child marriage is a known risk factor of gender-based violence, sexually transmitted 
diseases, and maternal death (UNICEF, 2013). Women generally have a higher risk 
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to be a child bride compare to men. UNICEF estimated that 14% of girls in Indonesia 
were child brides. Young mothers also have a higher risk to have low birth weight, 
and critically ill baby(6). Overall, child marriage puts a high strain on the country’s 
economy and politics due to increase fertility rates, and decrease of health status 
(UNICEF, 2013).

Prevention and managing child marriage will improve the quality of human 
resources, decrease the burden on the health system and help to accelerate economic 
development by providing women a chance to have a better life and improve their 
well-being. It will help to increase the level of education, and a useful tool to prevent 
gender-based violence. In line with Sustainable Development Goals to eliminate “all 
harmful practices,” and ASEAN Declaration on The Elimination of Violence against 
Women and Violence against Children, the movement toward the elimination of 
child marriage is critical to the improvement of women’s health in Indonesia.

Contents

In recent years, government and local bodies have taken significant strides to 
protect girls from underage marriage, such as ruled out the 1974 Marriage Law – 
Article 7(1) as unconstitutional. The law has been under fire for several years as it 
is differentiated minimum age requirement for marriage with parental consent 
between female and male, 16 years old versus 19 years old respectively. 

The discrimination supported the fact that females have a higher risk to have child 
marriage compare to male. In 2014, the number of female child bride was seven times 
higher compared to their male counterpart (UNICEF, 2013). Customarily, females 
still have a lower position compared to males with limited access to schooling and 
decision making. Notably, in a poverty-stricken area, there is systematic inadequacy 
of support system to protect women, especially adolescent girls. The inequality that 
has been there will aggravate and put girls in a precarious position. 

The guardian does not always mean ill will, especially in the case of financial 
hardship. Marriage is considered a way of giving protection, fulfill a financial need, 
and prevent children from gender-based violence (Glinski et al., 2015). As supported 
by several finding, the majority of parents, marrying their young daughter due to 
the pressure of tumultuous condition (Paik, 2014). The traditional value supports the 
parent to do so.

This is when the law plays a critical role. It has a unique position to shape, protect, 
change, and move the course of society standpoint. It can lead to the development 
of another relevant policy, change the political opinion and agenda, provide funding, 
and secure the country commitment (SADC, n.d.). Development of robust policy that 
assists the country in providing sufficient, well-targeted, and culturally accepted 
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protection for the girls should become a prioritize. However, it is sometimes overlooked. 

Currently, Indonesian laws addressing child marriage are inconsistent. The 2002 
Child Protection Law bans any marriage before age 18 (GOI, 2002). The Marriage Law 
puts 21 as the legal age of marriage, but it still allows female as young as 16 years 
old to marry with parental consent (GOI, 1974). In some cases, the court order can 
legalize marriage with no minimum age (Rumble et al., 2017). The insufficient legal 
basis makes any motion to end child marriage face a roadblock. The CRW, Child of 
Brides, and USAID have consistently recommended the construction of a legal basis 
to prevent underage marriage (Samuels, 2006). The ICRW put the development of 
supportive laws and policies as one of the five primary strategies to support the 
elimination of child marriage (ICRW, 2013).

Ultimately, establishing the minimum age of 18 for marriage with no exception is 
the most important steps that need to be taken. In a place where child marriage 
highly prevalent, the first line of recommendation is to establish the law or to enforce 
existing initiatives(14). The Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
stated that any marriage of child should have no legal consequences and all steps 
should be taken to enumerate minimum age of marriage. Indonesia has ratified the 
regional and international human rights convention that includes the elimination of 
harmful practices directed to women and girls (FAWE, 2013). It is time to finally put 
the promise into action.

Conclusions and Recommendations

Child marriage has been harmful to women and children for decades in Indonesia. 
Constitution revision is the spearhead of social change, therefore, developed robust 
law and justice is a crucial step to protect girls from child marriage. 

Currently, all the loophole in law gives precedent for the parents that child marriage 
is permissible and have no significant detrimental effect on their daughter. In the 
condition where there is robust preexisting law of child marriage, the norm that child 
marriage is detrimental conduct will eventually be embedded in society.

Strengthening the rule of law as a part of child marriage prevention strategy is 
crucial. Implementation of good law has been successfully decreased the prevalence 
of child marriage and provided effective support for child bride prevention program 
(Girls Not Brides & ICRW, 2013). It is a complicated and challenging process with 
multiple stakeholders involved and limited resources. As an indirect intervention, the 
benefit may take a while to be fully shown. However, the systemic change it provides 
will make the time-consuming process worth it.  
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Addressing Cardiovascular Diseases in Indonesia 
through Healthy Food Subsidy

Introduction

Non-communicable diseases were attributed to 36 million (63%) of all premature 
death worldwide in 2011 with 85% of those deaths occurred in working-age 
population of low- and middle-income countries (Rodriguez-Fernandez et al., 2015). 
Cardiovascular diseases, a leading cause of death in non-communicable diseases, 
refer to a number of linked pathologies, regularly defined as coronary heart disease, 
peripheral arterial disease, and cerebrovascular disease (Eric et al., 2014; Stewart et 
al., 2017). In Indonesia, the magnitude of the cardiovascular disease can be seen as 
around a third of all deaths being attributed to cardiovascular diseases, with stroke 
and coronary heart disease being the two leading causes of mortality (Hussain et al., 
2016). Furthermore, the burden of cardiovascular disease was approximately 18,000 
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disability-adjusted life years with 17,500 were years of life due to premature mortality 
and 500 were years of healthy life lost due to disability (CDHRC, 2017).

Indonesia, as a lower-middle income country, is therefore currently experiencing a 
rapid epidemiological transition where there is a shift of burden from communicable 
disease to non-communicable disease (Bloom et al., 2017). As this trend projected to 
continue due to unhealthy lifestyle and increasingly aging population, this major 
public health issue needs to be addressed proactively with urgent and goal-oriented 
care (Rattanavipapong et al., 2016).

Contents

In the status quo, a largely unexplored nation-wide policy to address cardiovascular 
disease is dietary intervention. This creates an impetus for a novel public health 
intervention by the government of Indonesia to address cardiovascular disease. 
One policy solution to address the problem of cardiovascular diseases is the 
implementation of subsidy on healthy food, which is minimally processed healthful 
foods such as fruits, nuts, vegetables, beans, seafood, plain yogurt, and vegetable 
oils (Mozaffarian et al., 2014).

As there has not been any nation-wide policy that specifically addresses 
cardiovascular diseases through dietary intervention, this will be the first policy to 
fill the current gap of a more comprehensive solution to cardiovascular diseases. It 
is important to note that dietary risks were a leading contributor to the disability-
adjusted life years burden in Indonesia, accounting for 13.6% of all disability-adjust 
life years in 2016 (Mboi et al., 2018).

A subsidy on healthy food will create a behavioral change on the pattern of food 
consumption. The subsidy, therefore, functions in two ways, it encourages the 
consumption of healthy food and discourages the consumption of unhealthy food. 
In the United States, a 20% subsidy resulted to an increased purchase of healthy food 
while simultaneously decreased purchase of unhealthy food (Powell et al., 2009).

As an archipelagic nation, health disparity remains a pervasive issue in Indonesia 
both between different islands and rural versus urban area. The most vulnerable 
population in Indonesia, which is the poor community in rural area, are less assisted 
by public spending, which generally benefits the wealthier part of society. Not to 
mention, they incur more cost when accessing medical care for cardiovascular 
diseases due to transportation cost and opportunity cost, as hospitals are 
concentrated mainly on the urban area of Java island (Hussain et al., 2016).

A healthy food subsidy will provide a broad benefit for the rural poor, for whom 
current educational-based initiative has not been particularly successful. As the 
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rural poor are particularly sensitive to price differentials, a subsidy of healthy food 
may also help reduce health disparity (Mozaffarian et al., 2014). Moreover, the benefit 
of healthy food subsidy extends not only from the health sector but might have 
unintended positive consequences from the social sector as a mechanism of poverty 
alleviation.

Conclusions and Recommendations

Subsidization of healthy food, a dietary intervention that addresses cardiovascular 
disease which accounts for one-third of all deaths in Indonesia, is one of policy 
recommendation that should be considered for policymaker. Given the magnitude 
of cardiovascular disease burden for the long-term health of Indonesian, it is 
important that this public health problem addressed in comprehensive manner.
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People Eith Disability: Equality through Technology

Introduction

The ability to perform basic activities of daily living (ADLs) is an essential need for 
every person. If for some reason the body functions and structures are perturbed, 
it may be reduced or even lost resulting in what we call disability. In Indonesia, the 
most common disabilities include vision, hearing and ambulation impairments. 
Approximately, half of the disability population has multiple disabilities. The vast 
majority of disability is caused by acquired diseases and accidents along with a 
smaller portion due to congenital factors.

According to the 2016 Central Bureau of Statistics (BPS) national employment survey 
(Sakernas), it is estimated that 12.15% of the total population of Indonesia (over 
265,000,000) has some form of moderate to severe disability. The survey also reveals 
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that 45.74% of individuals with disabilities have lower or no education whereas those 
without disability (87.31% of the total population) receive education at the minimum 
level of primary (elementary) school with the average of 6.5 years.

Disability has a great impact on a person’s quality of life. Participation and 
interaction in the community may become difficult and restricted.  People with 
disability have lower educational attainment and fewer economic opportunities in 
addition to being marginalized and oftentimes excluded from the society. Therefore, 
participation in the labor market is significantly low for people with disabilities.

Contents

Law No. 8/2016 was passed recently following the ratification of the United Nations 
Convention on the Rights of People with Disabilities in 2011. This committed the 
Indonesian government to the eradication of discrimination against people 
with disabilities and to actively support and provide services to this segment of 
the Indonesian population. The new law also suggests the principle that public 
programs be inclusive and accessible to people with disabilities.

Consequently, as some of us are aware, a number of both non-government and 
government campaigns and programs have advocated to promote inclusion and 
equality for people with disabilities in recent years. Furthermore, people take part 
in celebrating the international day of people with disabilities on December 3 every 
year to increase awareness of disability among society. I believe that one way to 
increase involvement in education and the improvement of economic opportunities 
for people with disabilities is through the use of appropriate assistive technology.

The Rehabilitation Engineering and Assistive Technology Society of North America 
(RESNA) states that assistive technology has been proven to assist people with 
disabilities with ADLs which improves a person’s quality of life. With the technology 
devices specifically tailored to meet the individual’s needs, people with disabilities 
can improve and optimize their daily functioning allowing them to become 
independent, self-sufficient and self-confident.

Depending on the disability and rehabilitation goals, assistive technology includes 
a wide range of technology devices. For example, individuals who have mobility 
impairments can benefit from wheelchair seating systems, artificial limbs and/or 
support braces (prosthetics/orthotics) which increases independence. Students with 
hearing impairments can benefit from assistive listening devices or hearing aids. 
Individuals who have speech impairments can benefit from the use of text-to-speech 
output or augmentative communication devices to assist with communication with 
their teachers and friends. Specialized computer software and adaptive hardware 
can as equally help employees with cognitive disabilities complete their job tasks. 
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Assistive technology can also expand to adaptive driving, home or workstation 
modifications all of which are specified according to the needs of each person with 
a disability. The ultimate goal is to assist their vocational and recreational activities 
in addition to ADLs.

However, access to assistive technology may still be a challenge. The national social 
economic survey (Susenas) depicts that surprisingly there are 25-90% unmet needs 
of assistive technology for people with disability throughout Indonesia. Efforts aimed 
at improving access to assistive technologies have started to come to light. Although 
still inadequate, our governments are responsible for providing some of the assistive 
technology devices needed through the national insurance systems. The national 
health insurance (BPJS Kesehatan) for example, covers 7 assistive technology 
devices yet at a considerably low price. Generally the coverage is so small that a 
person needs to have additional insurance from local government agencies, self-
funds or find other funding sources. An employee who acquired a disability at work 
can benefit from the new provision of mobility devices and can claim insurance 
coverage from the national employment insurance (BPJS Ketenagakerjaan). The 
national employment insurance has also established the “Return to Work” programs 
which provides employees with physical medicine and rehabilitation treatment 
following accidents or injuries.

Following the World Health Organization (WHO) guidelines, a number of type A 
or B public and private hospitals with rehabilitation centers, private companies 
and non-government organizations are focusing on advocating and supplying 
technologies for individuals with disabilities. Providers of assistive technology devices 
are promoting modalities that include but are not limited to: prosthetics/orthotics, 
mobility aids, wheelchair and seating systems. In fact, some assistive technology 
devices have started to become commercially available over the counter such as 
hearing aids, speech output devices and mobility aids just to name a few.

Conclusions and Recommendations

These assistive technology devices can help fulfill the life goals of people with 
disabilities particularly by allowing active participation and interaction in the 
educational and employment aspects of daily living. It is also expected that schools 
and employers are willing to adapt and accommodate the needs of their students 
and employees with disabilities. Moving forward, the Indonesian government and 
residents should become advocates for individuals with disabilities by promoting 
inclusion and equality in daily aspects of life.  Assistive technologies can become one 
of the catalysts to help our country in achieving this goal.
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Urgensi Nomor Identitas Tunggal dalam Mendukung 
Jaminan Kesehatan Nasional

Latar Belakang

Nomor identitas tunggal (NIT) di Indonesia merupakan suatu keniscayaan untuk 
dilakukan di masa depan. Namun, upaya merealisasikan SIN bukan pekerjaan 
rumah yang mudah diselesaikan. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan 
menjadi syarat utama dalam mendorong NIT di Indonesia. Sistem teknologi yang 
mumpuni, landasan hukum yang kuat dan kesatuan visi dan misi menjadi negara 
yang kuat menjadi prasyarat yang harus dipenuhi. Kendati ide ini bukan hal yang 
baru tampaknya jalan terjal masih menaungi implementasi NIT di Indonesia.

Pada beberapa tahun yang lalu kita telah melaksanakan upaya pengintegrasian 
data melalui kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Perekaman data pribadi baik 
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informasi diri hingga data biometrik telah dilakukan. Sayangnya, program tersebut 
tidak berjalan sesuai harapan kendati tetap dan berpotensi dikembangkan di masa 
mendatang. Pertama, proyek tersebut tidak dipersiapkan dengan baik. Proses 
perekaman data pribadi dan data biometrik hingga saat ini masih terus dilakukan, 
padahal target dari program tersebut telah berakhir lama. Kedua, lagi-lagi ulah 
oknum yang tidak bertanggung jawab mengacukan kualitas dari pelaksanaan 
proyek KTP-el. Proyek tersebut menjadi bancaan sejumlah elit politik akibatnya 
sarana dan prasarana dibawah standar. Keamanan data yang telah direkam pun 
dikatakan beberapa ahli IT terbilang cukup rendah. Kondisi ini jelas bukan hanya 
merugikan masyarakat tetapi ikut pula mengancam ketahanan dan keamanan 
nasional. Ketiga, KTP-el yang sudah dimiliki belum memiliki fungsi sebagai NIT. 
KTP-el baru berfungsi sebagai alat bukti identitas, belum menjadi alat otentikasi 
penduduk dalam menerima layanan publik (BPPT, 2017).

Keberadaan NIT menjadi menjadi sangat penting dalam menunjang program 
sosial masyarakat, salah satunya ialah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kendati 
demikan, keberadaan NIT pun membantu meningkatkan efektivitas program 
penanggulangan kemiskinan, seperti program keluarga harapan (PKH), bantuan 
operasional sekolah (BOS), dan program sosial lainnya. Keberadaan dan ketersediaan 
data yang akurat akan meningkatkan efektivitas pemerintah dalam membuat 
dan melaksanakan kebijakan. Maka, kebutuhan NIT sangat diperlukan saat ini dan 
dimasa mendatang.

Konten dan Isu

Penerapan dan pelaksanaan NIT di Indonesia merupakan bukan pekerjaan yang 
mudah. Tantangan teknis dan non-teknis membayangi implementasi NIT. Pertama, 
hadangan politik dari para pemangku kepentingan. Integrasi data yang ada dalam 
NIT, berpotensi meningkatkan keterkaitan data individu dengan aktivitas ekonomi 
(pajak, perbankan dan usaha), layanan publik dan harta kekayaan. Jelas ini akan 
mempermudah penegak hukum dalam melaksanakan pembuktian terbalik atas 
kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Ditengah isu korupsi yang masih cukup 
marak, maka bukan tidak mungkin penerapan dan pelaksanaan NIT akan terhadang.

Kedua, keengganan secara politik pun akan berimplikasi pada pembuatan payung 
hukum sebagai basis keamanan data pribadi. Pembahasan payung hukum NIT 
melibatkan semua pemangku kebijakan. Maka, apabila ada satu atau dua pemangku 
kebijakan tidak memiliki semangat yang sama membangun NIT, sulit rasanya 
implementasi NIT dilakukan di Indonesia.

Ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana penunjang teknologi informasi (TI) di 
Indonesia. Hal ini pun berkaitan erat dengan anggaran yang harus digelontorkan 
tidak-lah murah. Kendati demikian, dana yang besar tidak menjamin pula 
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ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti server, program, 
ketahanan koneksi internet. Pasalnya, pada kasus KTP-el anggaran yang dikucurkan 
malah disalahgunakan dan menjadi bancaan politisi.

Keempat, ahli TI yang mumpuni masih terbilang sedikit di Indonesia. Disisi lain, 
untuk melakukan perekrutan tenaga TI yang mumpuni tidak murah dan mudah. 
Skema yang kurang pas pun menjadi disinsentif bagi para ahli TI untuk bergabung 
dalam pengamanan data pribadi nasional. Payung hukum yang kuat juga diperlukan 
sebagai basis pembentukan tim pembentukan dan pengamanan data pribadi 
nasional dalam kerangka NIT.

Kelima, negara harus mampu menjaga kerahasiaan data pribadi masyarakat. 
Kerahasiaan ini maksudnya hanya bisa diakses oleh otoritas berwenang untuk 
kepentingan penegakkan hukum, pelayanan publik dan perpajakan. Tentu terdapat 
tingkatan informasi yang bisa diakses pada layanan publik dan perpajakan, tetapi 
tidak untuk penegakkan hukum oleh penegak hukum.

NIT dalam mendukung JKN

Keberadaan NIT di negara maju seperti, Amerika Serikat, sangat diandalkan dalam 
menunjang program pemerintah, baik perpajakan, program sosial dan rekam jejak 
individu. Hal ini sangat membantu pemerintah baik federal maupun state dalam 
melihat rekam jejak setiap individu. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia pun dapat 
mengambil manfaat dari penerapan NIT, namun dengan syarat kerahasiaan data 
pribadi terjaga.

Beberapa keuntungan yang mungkin bisa dirasakan Indonesia, apabila mampu 
menerapkan dan melaksanakan NIT secara baik, khususnya bagi pelaksanaan JKN. 
Pertama, keberadaan NIT akan mempermudah penyelenggara JKN, yaitu BPJS-
Kesehatan dalam memantau kepesertaan masyarakat dalam program JKN. Salah 
satu alasan melesetnya target kepersertaan hingga seratus persen pada tahun 2019, 
karena ketidakmampuan BPJS-Kesehatan dalam melacak masyarakat yang belum 
terdaftar. Hal ini pun seiring dengan perekaman data KTP-el yang belum dilakukan 
sejumlah masyarakat Indonesia. Apabila NIT telah ada maka BPJS-Kesehatan akan 
mudah mengetahui siapa, mengapa, dan apa yang dilakukan untuk mengajak 
masyarakat yang belum terdaftar untuk mendaftar.

Kedua, integrasi data dalam NIT, khususnya dalam JKN akan membantu BPJS-
Kesehatan melakukan pemetaan manfaat layanan kesehatan bagi masyarakat. 
Tercatatnya setiap individu yang mendapatkan layanan kesehatan akan 
mempermudah pula mengevaluasi apakah layanan kesehatan yang diterima 
mampu meningkatkan status kesehatan masyarkat? Tentu ini akan menjadi alasan 
dan cara pemerintah untuk mengevaluasi pula paket pembiayaan kesehatan dalam 
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InaCBG’s. 

Ketiga, keberlangsungan BPJS-Kesehatan merupakan salah satu alasan mengapa 
NIT penting. Melalui NIT, BPJS-Kesehatan akan mudah melakukan reward and 
punishment bagi peserta program yang rajin dan menunggak iuran. Ketepatan 
waktu pembayaran iuran dari peserta program ikut memberikan sumbangsih 
keberlangsungan BPJS-Kesehatan. Selain itu pula, ikut menjaga kestabilan fiskal 
nasional karena defisit keuangan BPJS-Kesehatan yang terjadi akan menjadi beban 
pemerintah untuk menutupnya. 

Keempat, tertib administrasi menjadi keunggulan dari NIT, baik dalam menunjang 
program JKN atau program pemerintah lainnya. Ketertiban administrasi mendorong 
pelaksanaan program yang semakin efektif dan tepat sasaran, serta mengurangi 
kebocoran anggaran sosial, yang sering dikeluhkan penerima bantuan sosial. 
Selain itu, ketidaktepatsasaran kepada yang berhak menerima bantuan pun dapat 
diminimalisir. 

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa keberadaan NIT sangat dibutuhkan 
Indonesia masa mendatang. Kendati sejumlah tantangan dalam pelaksanaan dan 
penerapan NIT di Indonesia. Namun, kesatuan visi dan misi untuk menjadi negara 
maju seharusnya mampu menjahit berbagai kepentingan dari pemangku kebijakan 
dan semua pihak, untuk berupaya membangun NIT yang reliable and secure.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Penelitian Handoyo (2019) yang berjudul Impact Evaluation Indonesia’s National 
Health Insurance: Strengthening and Equalization Health Services, dari penemuan 
awal menunjukkan bahwa JKN yang diselenggarakan belum mampu meningkatkan 
status kesehatan masyarakat. Namun demikian, JKN mampu menurunkan 
tingkat pengeluaran kesehatan dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan kendati 
disaat bersamaan meningkatkan pengeluaran kesehatan secara tetap melalui 
premi asuransi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan JKN baru dalam tingkat 
meningkatkan akses masyarakat pada akses kesehatan dan menurunkan 
pengeluaran kesehatan namun pada tingkat tertentu, karena disatu sisi pengeluaran 
kesehatan meningkat karena pengeluran rutin untuk premi.

Keberadaan JKN merupakan suatu langkah maju bangsa Indonesia dalam 
mendukung pembangunan manusia. Namun, perlu disadari bahwa JKN tidak bisa 
berdiri sendiri sebagai suatu program sosial pemerintah. Perlu dukungan sistem 
yang baik dan kuat untuk menopang kerangka JKN yang besar itu. Dukungan 
terhadap JKN tidak hanya sekedar subsidi namun kesatuan sistem yang mendukung 
pelaksanaan program itu sendiri. Melalui transmisi yang tetap, NIT menjadi tulang 
punggung (backbone) keberlangsungan program JKN. 
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NIT dapat mendukung program dana abadi kesehatan. Handoyo (Bisnis Indonesia, 
2018) menyatakan bahwa keberadaan dana abadi kesehatan dapat menjadi 
buffer fiskal pemerintah dalam menghadapi ancaman defisit keuangan yang 
kian melebar. Handoyo menambahkan pelaksanaan dana abadi kesehatan dapat 
dilakukan dengan urunan dana pemerintah, pajak karbon (pabrik, kendaraan 
bermotor, tambang dan perkebunan sawit), pajak rokok dan pajak minuman 
kemasan. Tentunya dana tersebut sebagai modal berinvestasi pada pasar keuangan 
yang aman dan imbal hasilnya dapat digunakan untuk menambal defisitnya BPJS-
Kesehatan. Peran NIT dalam hal ini ialah memastikan urunan tersebut dilakukan oleh 
pihak swasta khususnya, sehingga program JKN dapat tetap berlanjut. Pemantauan 
melalui NIT bisa pula digunakan untuk menghitung kontribusi dari pihak swasta 
melalui produksi, pajak, profit dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.  

Integrasi data dalam NIT pula membantu mengukur kemampuan masyarakat untuk 
berkontribusi dalam urun dan selisih biaya jika diterapkan. Tentu, keberadaan NIT 
mampu memberikan data terkait pendapatan dan kontribusi pajak dari masyarakat 
sehingga penerapan urun dan selisih biaya tidak digeneralisasi namun berbasis pada 
kemampuan dan kondisi ekonomi individu peserta JKN. 

Pentingnya NIT memang bukan isapan jempol belaka, pasalnya pemaparan di atas 
menunjukkan bahwa NIT mampu membantu menyelesaikan berbagai tantangan 
masa depan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Disisi lain, pembangunan ekonomi 
kian efektif dan efisien melalui transmisi kebijakan yang tetap sasaran. Data yang 
baik akan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang baik. Namun, tidak menjamin 
hasil yang baik karena sangat bergantung apakah pemangku kepentingan mau dan 
mampu membuat kebijakan yang tetap. NIT, menjadi salah satu solusi yang tepat, 
maka perlu diperjuangkan di masa mendatang dan kita bisa belajar dari Amerika 
Serikat.
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Latar Belakang

Perekonomian Indonesia dikenal dengan dominasi peran domestik yang kuat. 
Perekonomian Indonesia tumbuh 5,17% pada tahun 2018 (BPS, 2019). Dari sisi 
pengeluaran, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Komponen Pengeluaran 
Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 2,74%; yang diikuti oleh Komponen 
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 2,17%. Konsumsi domestik 
diprediksi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2% 
di 2019 (Bank Dunia, 2018). Namun, investasi memiliki kontribusi yang tidak kalah 
penting dalam meningkatkan produktivitas domestik dari sisi permintaan agregat. 
Dengan kondisi perekonomian global yang saling berkaitan satu sama lain, 
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Latar Belakang
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di 2019 (Bank Dunia, 2018). Namun, investasi memiliki kontribusi yang tidak kalah 
penting dalam meningkatkan produktivitas domestik dari sisi permintaan agregat. 
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perlambatan pertumbuhan ekonomi global juga akan mempengaruhi investasi dan 
pertumbuhan ekonomi domestik. 

Contents

Kondisi Investasi di Indonesia

Berdasarkan data BKPM, total realisasi investasi Indonesia pada tahun 2018 
mencapai Rp721.3 triliun, meningkat 4.1% dibandingkan dengan tahun 2017. Jika 
dilihat berdasarkan semester, total investasi semester I 2018 meningkat 7,12% dengan 
investasi dalam negeri meningkat sebesar 20,77%. Selama 2018, realisasi investasi 
penanaman modal asing (PMA) turun sebesar 8,8% dan penanaman modal dalam 
negeri (PMDN) naik 25,3%, dibanding tahun 2017. Investasi PMDN tertinggi pada 
tahun 2018 adalah di sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi dengan nilai 
Rp58.739,84 miliar. Sementara itu, investasi PMA tertinggi pada tahun 2018 adalah 
pada sektor listrik, gas, dan air dengan nilai sebesar USD4.383,82 juta.

Secara umum, kondisi investasi Indonesia terus membaik dari tahun ke tahun. 
Dalam Indeks Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business Index) dari World 
Bank, Indonesia mencapai peringkat 73 pada tahun 2019. Peningkatan ini masif 
jika dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu peringkat 120 atau dengan tahun 2010 
dengan peringkat 122. Selain itu, Indonesia juga dinyatakan sebagai negara layak 
investasi (Investment Grade) dari tiga lembaga rating utama dunia, Fitch Ratings, 
Standard and Poor’s, dan Moody’s. Hal itu tidak luput dari usaha pemerintah dalam 
mereformasi peraturan dan perijinan investasi di Indonesia.

Selain itu, salah satu tumpuan investasi adalah logistik. Selama empat tahun terakhir, 
pemerintah telah berfokus pada pembangunan infrastruktur dalam mendorong 
kemudahan logistik. Pembangunan infrastruktur yang semakin merata di Indonesia 
meningkatkan Logistics Performance Index (LPI) pada peringkat 46 (2018) dari 
peringkat 53 (2014), dimana menunjukkan daya saing Indonesia yang semakin 
berkualitas (World Bank, 2018). Berkat pembangunan tersebut, investasi Indonesia 
juga mulai semakin menyebar. Kontribusi investasi di luar jawa meningkat dari 29% 
di 2010 dan 43,1% di 2014 menjadi 43,8% di 2018.

Berbagai capaian ini membuat Indonesia lebih atraktif bagi investor untuk 
berinvestasi. Dengan kondisi tren perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, 
Indonesia harus bekerja lebih keras dalam menarik investor dan bersaing dengan 
negara-negara lainnya untuk memperoleh investasi yang diperlukan bagi 
pembangunan. 
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Indonesia dan Amerika Serikat

Dalam rangka menghadapi tren proteksionisme serta perlambatan pertumbuhan 
ekonomi global, Indonesia perlu untuk meningkatkan kerja sama antar negara, 
termasuk dengan Amerika Serikat. Sebagai mitra strategis, kerja sama Indonesia dan 
Amerika Serikat ini perlu dilakukan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi diantara 
kedua negara sehingga mampu mendorong tingkat produktivitas industri. 

Amerika Serikat menempati peringkat ketujuh negara asal investasi PMA di Indonesia 
dengan nilai USD1.217,62 juta dalam 572 proyek pada tahun 2018. Investasi Amerika 
Serikat di Indonesia didominasi oleh investasi pada sektor pertambangan dengan 
nilai sebesar USD964,52 juta, atau 79,2% dari total investasi di Indonesia. Selain itu, 
investasi Amerika Serikat sebagian besar tersebar pada sektor listrik, gas dan air 
(9,25%); sektor hotel dan restoran (4,5%); sektor perdagangan dan reparasi (2,07%); 
dan sektor jasa lainnya (1,46%). 

Selain itu, potensi Investasi Amerika Serikat di Indonesia seharusnya dapat 
ditingkatkan. Sepanjang tahun 2010-2018, investasi yang berasal dari Amerika 
Serikat di Indonesia memiliki rerata nilai USD1-2,5 miliar. Di sisi lain, Amerika Serikat, 
investor terbesar kedua di ASEAN, telah berinvestasi dengan nilai akumulatif sebesar 
USD120,99 miliar dengan kontribusi sebesar 12,8% dari tahun 2010-2017 (ASEAN 
Investment Report 2018). 

Sumber: Badan Koordinator Penanaman Modal, 2018

Gambar 1. Investasi Asal Amerika Serikat di Indonesia

Dalam investasi di bidang teknologi, sebagian besar investor digital di 30 perusahaan 
perintis/ start-up terbesar di ASEAN berasal dari Amerika Serikat. Berdasarkan ASEAN 
Investment Report 2018, 9 dari 30 perusahaan multilateral digital terbesar di ASEAN 
berkantor dan berinvestasi di Indonesia. Sebagai contoh, Apple dari Amerika Serikat 
mendirikan fasilitas penelitian dan pengembangan (Litbang/ R&D) pertama di 
Indonesia. Beberapa perusahaan investasi (Venture Capital/ VC) dari Amerika Serikat 
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juga melakukan investasi di start-up Indonesia. Sebagai contoh, Expedia dan Sequioa 
Capital telah menjadi bagian dari investor di Traveloka, salah satu perusahaan 
teknologi perjalanan yang paling cepat berkembang di ASEAN. Selain itu, Tokopedia, 
salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia, juga menerima sebagian 
pendanaan dari Sequoia Capital. Sampai bulan Agustus 2018, terdapat lebih dari 
13.500 perusahaan digital/ internet di ASEAN, di mana 31% berasal dari Indonesia. 
Selain itu, Indonesia memiliki 14 perusahaan internet yang masuk ke dalam top 50 
terbesar di ASEAN.

Potensi realisasi investasi di bidang teknologi dapat menjadi langkah strategis 
Indonesia dan Amerika Serikat dalam menjalin kerja sama yang lebih erat. Hal ini 
sesuai dengan keinginan pemerintah dalam meningkatkan jumlah start-up unicorn 
asal Indonesia. Pemerintah juga dapat dengan efektif membangun kapasitas 
sumber daya manusia Indonesia dalam mempersiapkan perubahan revolusi industri 
4.0 melalui kerja sama investasi pada sektor pendidikan STEM (Sains, Teknologi, 
Teknik, dan Matematika). Fulbright dan LPDP dapat menjadi salah satu media dalam 
kerja sama bidang ini. Hal ini penting dilakukan bersamaan agar Indonesia dapat 
memenuhi kebutuhan talenta pada sektor teknologi kedepannya.

Selain itu, mengingat dominasi kontribusi investasi Amerika Serikat pada bidang 
pertambangan, perlu adanya inisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan 
insentif dalam upaya melakukan diversifikasi sektor investasi. Salah satu sektor 
yang potensial untuk dikembangkan melalui kerja sama dengan Amerika Serikat 
adalah sektor Energi Baru Terbarukan (EBT). Pengembangan EBT di Indonesia 
masih membutuhkan akses pendanaan, infrastruktur, dan teknologi. Melalui kerja 
sama yang dijalin oleh Indonesia dan Amerika Serikat, Indonesia dapat memenuhi 
komitmen target bauran EBT sebesar 23% pada tahun 2025.

Penutup

Perekonomian Indonesia membutuhkan investasi dalam upaya meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi dan produktivitas domestik. Dengan perekonomian dunia 
yang saling berkaitan, hubungan kerja sama antar negara perlu diperkuat, termasuk 
antara Indonesia dan Amerika Serikat. Berbagai upaya dapat dilakukan oleh 
Indonesia dan Amerika Serikat dalam meningkatkan kerja sama investasi, terutama 
pada bidang teknologi, pendidikan STEM, dan sumber energi alternatif/ EBT.
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Mewujudkan Masyarakat Produktif Melalui 
Perbaikan Sistem Perpajakan

Introduction

Pajak merupakan sumber utama pendapatan suatu negara baik di negara 
berkembang maupun maju. Setiap negara mempunyai regulasi khusus tersendiri 
dalam melakukan pemungutan pajak dan dalam hal penggunaan pendapatan 
pajak untuk kepentingan suatu negara. Di Indonesia, pajak merupakan sumber 
utama pendapatan negara dengan komposisi besaran 78.33% dari total realisasi 
penerimaan negara tahun 2018 (Bank Indonesia, 2018). Di tahun 2018, pemerintah 
merumuskan strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara dengan 
meningkatkan penerimaan negara dari pajak dan mengoptimalkan penggunaan 
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anggaran melalui program perlindungan sosial, pemberian subsidi yang tepat 
sasaran, dan penguatan desentralisasi sosial untuk mengurangi kemiskinan dan 
kesenjangan sosial (Bank Indonesia, 2018). Sebagai sumber pendapatan yang sangat 
vital bagi suatu negara, penetapan regulasi tentang perpajakan menjadi prioritas 
agar negara dapat memungut pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan 
setiap tahunnya. Banyak strategi dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah 
agar masyarakat patuh terhadap peraturan pajak. Sistem pemungutan pajak di 
Indonesia adalah self-assessment system yang mana pemerintah mengharapkan 
kesadaran masyarakat dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan 
pajak sesuai dengan regulasi yang ada. Namun tidak dapat dipungkiri dengan 
sistem tersebut banyak terjadi kasus penipuan pelaporan perpajakan dan bahkan 
karena pengetahuan yang minim masyarakat menjadi enggan untuk melakukan 
proses self-assessment system tersebut. Pada tulisan ini akan dibahas bagaimana 
United State dapat mendorong masyarakatnya untuk bersedia melaporkan pajak 
serta berhasil menerapkan self-assessment system. Selain itu, United State juga 
mengatur hal-hal yang dapat meminimalisir tindakan-tindakan penghindaran 
pajak oleh subjek pajak, jasa professional, atau oknum-oknum perpajakan di Internal 
Revenue Service (IRS).

Contents

Kepatuhan pajak merupakan isu nasional di setiap negara terutama di Indonesia. 
Berbagai strategi telah dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan 
pajak melalui peningkatan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan melalui 
insitutisi pendidikan hingga menerapkan tax amnesty untuk merapikan administrasi 
perpajakan di masyarakat dengan memberikan pengampunan pajak. Di tahun 
2018, salah satu strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong 
kepatuhan masyarakat dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak selanjutnya 
adalah dengan menyederhanakan atau mempercepat pemberian restitusi pajak 
atau pengembalian pajak (Bank Indonesia, 2018). Strategi ini merupakan cara yang 
baik apabila dapat diterapkan segera. Di United State (US), refund atau restitusi 
pajak merupakan hal yang sangat tidak asing dan sangat mudah dilakukan oleh 
masyarakat. Hal ini pula yang mendorong masyarakat untuk lebih bersemangat 
dalam melaporkan pajak karena mereka yakin akan menerima restitusi pajak segera 
melalui self-assessment system. 

Banyak regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah US agar masyarakat mudah 
memperoleh refund atau restitusi. Adapun salah satu regulasi tersebut adalah “tax 
credit, deduction, dan income exclusion” sistem dalam perhitungan pajak terutang 
orang pribadi. Regulasi ini merupakan bagian dari program sosial pemerintahan 
untuk kemajuan masyarakat. Adapun tujuannya adalah untuk mendorong 
masyarakat menjadi lebih produktif dalam mengelola keuangan mereka seperti 
dalam hal memperoleh pendidikan yang layak baik formal maupun informal melalui 
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pelaporan pajak perorangan tahunan. Tax credit merupakan produk pajak yang 
terdiri dari biaya pendidikan, pelatihan, biaya hidup anggota keluarga (anak dan 
anggota keluarga terkait), dan earned income tax credit yang ditawarkan kepada 
masyarakat untuk mengurangi pajak terutang mereka. Tax credit yang sangat 
relevant diterapkan di Indonesia adalah pengakuan biaya pendidikan yang telah 
dikeluarkan oleh subjek pajak selama setahun. Program ini selain dapat mengurangi 
pajak terutang, juga sangat menunjang program pemerintah dalam meningkatkan 
kesempatan seluruh masyarakat dalam mendapatkan pendidikan baik formal 
maupun non formal. Deduction atau pengurangan penghasilan juga merupakan 
sistem andalan dari pemerintah US dalam meringankan subjek pajak. Salah satu 
item deduction yang ditetapkan adalah kontribusi amal yang dikeluarkan oleh subjek 
pajak sebagai pengurangan penghasilan mereka dalam perhitungan penghasilan 
kena pajak tahunan. Regulasi ini bertujuan untuk memindahkan beberapa beban 
keuangan dan administrasi berkenaan dengan program perlindungan sosial dari 
pemerintah ke perusahaan swasta.

Hal lain yang tidak kalah penting dari sistem deduction ini adalah pengakuan 
pembayaran “sales tax, real estate tax, and property tax” yang dilakukan subjek pajak 
selama satu tahun pajak. Sales tax sama halnya dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
di Indonesia. Tujuan dari deduction ini adalah untuk meringankan efek dari pengenaan 
multiple pajak yang bersumber dari satu jenis penghasilan seperti gaji bulanan. 
Pemerintah US mengizinkan subjek pajak untuk mengumpulkan dan menjumlahkan 
seluruh struk belanja yang dikenakan sales tax selama setahun dan mengakuinya 
sebagai “itemized deduction”. PPN merupakan isu yang besar di Indonesia dimana 
banyaknya keluhan dari masyarakat tentang banyaknya jenis pemungutan pajak yang 
bersumber dari satu jenis penghasilan. Satu penghasilan dikenakan beberapa jenis 
produk pajak baik daerah maupun pusat seperti PPh pasal 21, PPN, PPnBM, Pajak 
restoran, dan banyak jenis pajak daerah dan pusat lainnya. Sedangkan di United State, 
seluruh objek pajak yang kemungkinan akan dikenakan pajak berulang kali dapat 
dialihkan ke kepentingan peningkatan pendidikan masyarakatnya melalui mekanisme 
refund atau restitusi atau penundaan pengenaan pajak.

Selanjutnya, penghindaran pajak merupakan isu yang tidak kalah penting 
disetiap negera termasuk di Indonesia. Pemerintah US menerapkan peraturan 
mengharuskan seluruh praktisi pajak untuk mendaftarkan diri kekantor pajak dan 
pengenaan denda bagi praktisi pajak yang melakukan kecurangan. Pendaftaran diri 
bertujuan agar para praktisi bekerja dibawah pengawasan Internal Revenue Service 
(IRS) dan mengurangi tindakan pelanggaran saat mendampingi subjek pajak dalam 
membayar dan melaporkan pajak. Hal ini yang belum ada di Indonesia, dimana para 
pelaku pelanggaran aturan pajak baik professional maupun tidak bertindak dengan 
bebas dan merugikan pendapatan negara setiap tahunnya.
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Conclusions and Recommendations

Penerapan tax credit, deduction, dan income exclusion di United State merupakan 
hal positif yang dapat diterapkan di Indonesia sekaligus mendukung tercapainya 
salah satu strategi pemerintah dalam hal memberikan kemudahan restitusi 
untuk masyarakat. Selain bertujuan meningkatkan pendapatan negara melalui 
kepatuhan subjek pajak dalam membayar dan melaporkan pajak, hal ini juga dapat 
mengedukasi masyarakat dalam hal mengelola penghasilan mereka. Edukasi disini 
tidak hanya dalam hal memberikan pengetahuan tentang ilmu perpajakan akan 
tetapi juga menggiring perilaku belanja masyarakat kearah yang lebih produktif 
seperti investasi real estate, pendidikan baik formal maupun tidak formal, investasi 
saham, membantu orang lain melalui program amal resmi pemerintah, dan hal lain 
yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Meskipun tidak dapat dipungkiri 
dalam perhitungan pajak terutang orang pribadi, Indonesia memiliki “Penghasilan 
Tidak Kena Pajak” (PTKP) yang bertujuan untuk melindungi masyarakat yang 
berpenghasilan rendah. Namun pada kenyataannya, dengan menerapkan sistem 
PTKP belum cukup untuk mendorong masyarakat untuk patuh dalam melaporkan 
pajak setiap tahunnya. Sehingga dalam hal ini, penambahan daftar jenis PTKP 
mungkin akan dapat mendorong masyarakat lebih bersemangat dan terpacu untuk 
membayar dan melaporkan pajak terutang mereka. Penambahan daftar PTKP juga 
dapat dianggap sebagai reward untuk masyarakat melalui restitusi pajak. Selain itu, 
pengaturan regulasi tentang praktisi pajak dalam mendampingi subjek pajak harus 
lebih diperketat karena mengingat banyaknya kasus penghindaran dan pelanggaran 
pajak dilakukan oleh para ahli dan tidak jarang subjek pajak menjadi korban atas 
tindakan tersebut. 

Daftar Pustaka

Bank Indonesia. (2018). Laporan Perekonomian Indonesia 2018. Jakarta: ISSN 0522-2572
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US-Indonesia Trade Relationship:
Closer Than We Think, Yet Not Close Enough
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teman-teman produsen di Balikpapan. Hal ini dilandasi keinginan untuk membantu 
teman-teman sesama produsen untuk menembus peritel dan jejaring pemasaran 
oleh-oleh se-Balikpapan untuk meningkatkan penjualan mereka. Berbekal cerita 
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dan semangat itulah, kami berniat untuk belajar bagaimana untuk menembus pasar 
internasional. Hal ini kami pikirkan untuk bagaimana mendiversifikasikan konsumen 
para produsen oleh-oleh makanan ringan. Kami ingin agar pemasaran produk tidak 
terbatas di satu kota saja, namun ke lingkup nasional bahkan internasional. Bukan 
hal mudah memang, namun, bukan tidak mungkin. Jadilah saya segera bergerak 
untuk memulai memahami mengapa memulai bisnis di negara Paman Sam terlihat 
sangat menarik dan bertenaga. 

Saya mulai berkecimpung di dunia entrepreneurship di komunitas entrepreneur 
lokal di kota Akron. Saya berkecimpung di EXL Center (https://www.uakron.edu/
exl/), mengunjungi Bounce Innovation Hub (https://bouncehub.org/), menghadiri 
pertemuan ArchAngels (https://twitter.com/akronarchangels?lang=en) berkenalan 
dengan teman-teman dari University of Akron Research Fund(UARF, https://www.
uakron.edu/UARF/), The Well Akron (https://thewellakron.com/), berpartisipasi dalam 
UA/eBay Startup Challenge (https://www.uakron.edu/exl/events/pitch), Startup 
Mentorship dengan Paul DeCapua (https://akron.score.org/ & https://www.uakron.
edu/exl/events/mentors), menjadi Student Analyst di North East Ohio Student 
Venture Fund (https://www.neosvf.com/), mengambil mata kuliah Entrepreneurship 
bersama Professor Fox (https://www.uakron.edu/cba/about-us/directory/profile-
detail.dot?u=jfox1), bergabung dengan Institute of Global Business ( https://www.
uakron.edu/cba/centers-and-institutes/igb/) dan beberapa hal lainnya.  Dari sini 
lah, pemahaman dan pandangan tentang dunia usaha dan startup berkembang, 
menjadi lebih mantap, luas dan matang. 

Contents

Yang saya pelajari dari komunitas ini adalah, kota Akron hanya berpenduduk tidak 
sampai 200 ribu jiwa (wikipedia.com), summit county hanya 543 ribu jiwa (wikipedia.
com), Northeast Ohio 5.4juta jiwa (wikipedia.com). Bandingkan dengan kota 
Balikpapan yang berpenduduk 600 ribu jiwa (wikipedia.com), penduduk Kalimantan 
yang 18.59 juta jiwa(wikipedia.com), apalagi kota Jakarta yang bisa dipenuhi sampai 
10 juta jiwa. Pesan yang paling membekas adalah ketika disebutkan brain drain, 
yaitu ketika talenta berbakat muda memilih pindah ke kota atau daerah lain yang 
lebih memberikan kesempatan untuk berkembang dan berinovasi. Bilamana terjadi 
dalam jumlah besar, maka populasi kota tersebut akan menurun, dan berpengaruh 
pada pendapatan pajak kota tersebut. Bilamana pendapatan kota menurun, maka 
kota tersebut akan kesulitan mengembangkan kotanya. Dan juga ketika populasi 
menurun, maka dunia usaha(terutama usaha ritel) juga akan terkena pengaruh 
karena kecilnya “kue” peluang usaha karena warga yang mereka layani berkurang. 
Akibat lainnya adalah berkurangnya penciptaan lapangan kerja, dan bila hal ini 
terjadi, maka umumnya akan meningkatkan tingkat pengangguran dan berujung 
pada menurunnya tingkat keamanan dan kenyamanan. Sehingga, sebelum hal itu 
terjadi, maka pemerintah lokal sepakat untuk membuat ekosistem kewirausahaan 
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(entrepreneurship environment) yang bertujuan untuk menarik talenta dari luar 
daerah untuk berinovasi, berkarya, bekerja, tinggal dan melakukan konsumsi di 
daerah ini sehingga meningkatkan kegiatan ekonomi. Dan bilamana mungkin, akan 
tercipta sektor usaha unggulan yang akan menjadi motor ekonomi.

Lalu siapa sajakah yang berpartisipasi dalam inisiatif ini? Apakah hanya tugas 
pemerintah saja? Bukan, melainkan gabungan dari pemerintah, akademisi, sektor 
swasta, individu (selaku angel investor maupun tenaga kerja). Masing-masing pihak 
memiliki sisi positif yang dapat dipetik dari membangun ekosistem kewirausahaan. 
Pemerintah dapat menumbuhkan kegiatan ekonomi, akademisi dapat menyalurkan 
potensi mahasiswa untuk berinovasi dan berkarya, sektor swasta memperoleh pangsa 
pasar untuk diberikan layanan, tenaga kerja mendapatkan lapangan pekerjaan yang 
lebih luas dan individu sekaligus angel investor mendapatkan peluang investasi 
yang lebih baik ketimbang memarkir dananya di bank. Bagaimana dengan sang 
entrepreneur? Mereka mendapatkan tempat untuk berinovasi, memberikan nilai 
lebih, memudahkan hidup orang lain, dan mendapatkan keuntungan ekonomis 
dari inovasi-inovasi yang mereka buat. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada yang 
dirugikan dari mengimplementasikan dan membangun ekosistem kewirausahaan. 

Beberapa contoh yang dapat saya bagikan adalah ketersediaan inkubator bisnis, 
contohnya Bounce Innovation Hub. Hal ini terselenggara dari ketersediaan bangunan 
kosong milik pemerintah dan kemudian di dayagunakan pihak swasta untuk 
kemudian dijadikan Bounce Innovation Hub. Di gedung ini, Bounce menyediakan 
ruang kerja, ruang produksi, koneksi internet, fundraising event, networking event, 
konsultasi hukum dan bisnis bagi para entrepreneur agar dapat fokus berinovasi 
dan berkarya di satu lokasi saja. Hal yang paling menarik bagi saya adalah, Bounce 
memberikan sarana agar para entrepreneur untuk mengembangkan network/
jejaring dengan mengundang para pelaku industri yang dapat menggunakan 
inovasi yang diciptakan dalam Bounce. Dan hal menarik lainnya adalah fundraising 
event/competition. Di acara ini, para entrepreneur berlomba mempresentasikan 
dan menampilkan ide/inovasi yang mereka lakukan, agar mendapat suntikan dana 
dalam bentuk investasi, baik yang dilakukan oleh angel investor maupun pihak 
lain. Bentuk investasi yang dilakukan bermacam-macam, mulai dari dalam bentuk 
ekuitas/kepemilikan, convertible bond/surat hutang yang bisa ditukar menjadi 
saham/kepemilikan perusahaan dan lain-lain. Para entrepreneur cukup fokus pada 
produk/inovasi/ide mereka. Bounce juga memberikan bimbingan konsultasi hukum, 
bagaimana menjalin hubungan dengan investor, dan bagaimana melakukan 
pitching, yaitu bagaiman melakukan presentasi bisnis yang menarik investasi. 
Semua hal itu dilakukan dalam satu tempat. Efisien, kompak dan membangun.

Conclusions and Recommendations

Yang menjadi harapan saya adalah, ketika membangun ekosistem entrepreneurship 
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ini lebih digaungkan dan tidak tergantung pada BeKraf semata, namun menjadi 
inisiatif bersama antara pemerintah, swasta dan investor. Populasi besar Indonesia 
adalah gudangnya masalah namun juga artinya gudangnya peluang, dan potensi 
pasar yang menggiurkan. Semisal ada inisiatif untuk membuat kluster inovasi, 
semisal Karawang menjadi kluster inovasi manufaktur, Jogjakarta menjadi kluster 
inovasi teknologi informasi, Riau menjadi kluster inovasi perdagangan internasional, 
Balikpapan menjadi kluster inovasi kehutanan dan perkebunan sawit, Palu menjadi 
kluster inovasi kemaritiman, Denpasar menjadi kluster inovasi pariwisata, Sorong 
menjadi kluster inovasi pertambangan emas dan turunannya, dan berbagai kluster 
lainnya sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Hal ini kemudian dapat 
di tindaklanjuti oleh universitas ataupun sekolah tinggi sekitar agar berlomba 
memajukan dan mengembangkan potensi tersebut. Mahasiswa pun menjadi 
termotivasi, karena memperoleh kesempatan magang di perusahaan startup dan 
saat lulus, bisa mengimplementasikan ilmunya untuk membuka pasar baru dari 
hasil studi mereka selama di universitas/sekolah tinggi. Sektor swasta menjadi lebih 
hidup karena kegiatan ekonomi yang meningkat, dan menarik para investor untuk 
berinvestasi pada inovasi-inovasi yang ada dan memperoleh imbal hasil investasi 
menarik. Pada akhirnya, masing-masing daerah merasakan pemerataan ekonomi 
yang diidam-idamkan. 

Kewirausahaan, Entrepreneurship bukanlah hanya sekedar jargon, tren, kekinian, 
apalagi ketenaran belaka namun kebutuhan. Dan dimana ada kesulitan, disitulah 
peluang kita sebagai individu untuk memberikan solusi dan nilai tambah bagi 
masyarakat dan negara. 
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Better Debt Financing for a Better Indonesia

Introduction

The British-Canadian poet Robert Service once famously said that a promise made 
is a debt unpaid. In common terminology, debt refers to money that one party owes 
another party such as student loans, car loans and mortgages. Unfortunately, the 
common terminology is only seen from the aspect of economic discipline, while 
other social disciplines, such as political science, history, and philosophy, may define 
debt differently. 

In order for debt to occur, it needs 2 (two) major components that are a promise 
and a fulfillment. At least two parties must also be involved. The borrowing party 
making the promise (at the beginning to pay the debt plus its installments) and the 
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fulfillment (at the end of a specified period to deliver the full payment of the debt); 
while the other party is the lending party at the receiving end of both actions.

Debt can therefore be viewed not only in terms of being a financial transaction, but 
also as referring to a wider range of actions such as an oath, a promise, or a service 
that has been promised but not yet realized. This could translate into meanings like 
a government’s oath to take care of its people or – in a simpler case – the promise to 
take care of our parents in the latter stages of their lives. 

To understand the means of public (or government) debt, it is important to 
understand the terminology of debt from a broader perspective. For it is not enough 
just to see the nominal amount of debt, but it is also necessary to understand the 
means of public debt in the economy of a country.

Contents

Public debt is defined as how much a country owes to lenders outside of itself and 
can include individuals, businesses, and even other governments. Public debt is the 
accumulation of annual budget deficits resulting from government spending more 
than it can earn in a specific period of time – usually a one-year fiscal period.

Public debt is a good way for countries to obtain additional funds to invest in a bid to 
hasten economic growth. Compared to foreign direct investment (FDI), public debt 
is considered a safer investment for foreign investors to invest in the growth of a 
country. Public debt is also attractive to investors who are risk-averse as it is backed 
by the government itself, while FDI is not. Buying government bonds is an example 
of investing in public debt, while buying a certain interest or ownership in the private 
asset of the country is FDI. When properly used, public debt improves a country’s 
living standards because it allows the government to undertake activities such as 
building new roads and bridges, improving education, and even providing pensions. 
These actions induce citizens to spend which, in turn, will further boost economic 
growth.

According to the World Bank’s International Logistics Performance Index (LPI) as 
of 2018, Indonesia was ranked 46th (with an infrastructure index of 2.89) out of 160 
countries. The LPI index is a benchmarking tool for measuring trade performance 
based on an on-the-ground global operator survey that provides feedback on 
countries’ logistics accessibility. The LPI index consists of 6 (six) indexes, namely: 
customs, infrastructure, international shipments, logistics competence, tracking 
and tracing, and timeliness. As of 2018, Indonesia was still ranked lower than other 
South East Asian countries, such as Singapore which was ranked 7th (with an 
infrastructure index of 4.06), Thailand which was ranked 32nd (3.14), Vietnam which 
was ranked 39th (3.01), and Malaysia which was ranked 41st (3.15). 
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Building infrastructure is a long-term investment and requires long-term financing, 
so it is rational to prefer financing infrastructure growth by issuing government 
bonds rather than raising taxes. There is a positive correlation between the debt 
levels of a country and the development of infrastructure in that country. This can 
be seen from Asian Development Bank’s (ADB) database at Asian Bonds Online 
website where as of 2018, Malaysia has a debt (only considering government bonds) 
to GDP ratio of 50.32%, followed by Thailand at 33.76%, Singapore at 25.64%, Vietnam 
at 19.53%, and Indonesia at 15.96%.

The comparison using a small sample size (i.e. South East Asian countries) shows 
that there is definitely a positive effect of using a better method of managing debt 
financing to boost economic growth. By comparing the GDP (nominal) per capita 
released by the International Monetary Fund (IMF) in 2018, it can be seen that 
countries with a higher debt-to-GDP ratio and LPI index can strive better in their 
economies. As of 2018, Singapore registered GDP per capita of USD64,041; followed 
by Malaysia at USD10,942; Thailand at USD7,187; Indonesia at USD3,781; and Vietnam 
at USD2,551. Only Vietnam, despite having a higher debt-to-GDP ratio and LPI index, 
has a lower GDP per capita compared to Indonesia. 

Conclusions and Recommendations

As a way to foster economic growth, debt financing is an important factor for one 
of the fastest emerging economies like Indonesia. Although Indonesia is still able 
to increase its debt-financing capacity or raise its debt-to-GDP ratio, there are still 
challenges to address. According to ADB’s database as of 2018, Indonesia’s share of 
government bonds with a maturity of more than 10 years is the highest among its 
peers at 40.87%. This indicates that despite having the lowest debt-to-GDP ratio it 
also has the relatively highest funding costs.

Another issue is the ownership of government bonds. According to ADB’s 2018 
database, Indonesia currently holds the highest share of government bonds 
owned by foreign investors at 37.71% compared to its peers. This indicates that the 
government bonds market in Indonesia has the highest volatility compared to the 
markets of its peers since it is less diversified.  

Another important factor in government bonds is that they are used not only as part 
of fiscal policy, but also in undertaking monetary policy as well. One example is the 
policy of Quantitative Easing launched by Ben Bernanke, who was at the time Chair 
of the U.S. Federal Reserve. The policy initially received mixed views, but ultimately 
proved to be a very effective monetary policy in the latter stages.

With the world economy’s dynamics spinning faster than ever before, debt financing 
management can be one of the key factors influencing the economic growth of 
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a country. Better debt financing management has been shown to enhance the 
economic growth of a country not only in the short term but also in the long term. 
Therefore, improving debt financing management in an effort to drive economic 
growth should be a priority for Indonesia.
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Will Accountants be Extinct In the Future?

Introduction

Everyone is talking about the fourth industrial revolution. Everyone is excited for what 
is to come. Yet, everyone is anxious whether their professions will be still available 
in the future or taken over by robots. The accountant is one of the professions who 
are anxious about their uncertain future. Stereotyped as one of the most boring 
professions thanks to the tedious steps in the making of financial statements, 
the accounting profession is endangered. “CPAs must be aware of emerging 
technologies that have the potential to disrupt their profession”, said Alarcon and 
Cory (1). However, the accountant has become an endangered profession since 
decades ago, and it survived. Although some people say that robot and artificial 
intelligence will replace accountants in the future, the profession still has a bright 
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future for those who are willing to acquire additional preparation in analytical and 
technological skills.

Back in the 1970s when IBM launched the personal computers which can do 
accounting computation on a spreadsheet, accountants were afraid that they will 
lose the jobs, but they did not. The technology made lots of accounting jobs done 
with software that installed on computers, but they still needed bookkeepers to input 
the data and accountants to analyze the output. Today, there is cloud accounting, 
where we do not need to install anything. We can operate it anywhere. Most of the 
providers also give the android or IOS version of the application so we can open it 
directly from our smartphones as well. ‘Fortunately’, this recent innovation still needs 
a process run by people to input the data into the app.

Contents

Since accountant’s jobs are tedious and repetitive, it is vulnerable to be automated. 
The main accounting goal is to provide financial statements. They do it by 
transforming transaction, one by one, posting into the general ledger, and then into 
various financial statements. Decades ago, they did it manually. Since the invention 
of the computer, accountants have been helped by accounting software. What 
they need to do were just to input the data. Once all the data have been input, the 
software will generate income statements. 

With the software available today, the accounting process still needs human to 
input the data based on the transaction evidence (e.g. receipt) to the software. 
Also, transactions that are unusual - such as loss because of natural disaster, 
merger, acquisition - still need accountants to judge and make the journal entries 
manually. What if we have technology that can do that faster and cheaper, to 
replace human? Actually, it has already happened. Whitney and Juras indicate 
that “Artificial intelligence (AI) and robotic process automation (RPA) are already 
here and displacing blue-collar workers and professionals including management 
accounting profession” (1). For example, Smacc, a software company based in 
Berlin, Germany, has initiated an automation of the accounting process. They 
provide service and tools called AI Extractor. It can do an extraction of up to 74 data 
points and all invoiced item information from financial invoices and turn them into 
financial statements. No more manual input process is needed. Another company 
from Switzerland, Auditchain, provides the new framework of reporting and auditing 
with blockchain technology. “The blockchain technology can have big implications 
for the accounting profession.” (Kokina, et.all., 1).  They are already here, and not the 
future dream anymore.

Blockchain is an exciting phenomenon that is predicted to be the next evolutionary 
explosion after the internet. It allows a secure data storage process and a 
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decentralized authentication process. With online accounting software that exists 
today, the database is centrally stored. If there is a problem in the data center, then all 
the users will have the same problem. Since blockchain is decentralized, it will solve 
this problem by providing more security on accounting data. Combined with the 
artificial intelligence, blockchain technology will become the future of accounting. 

What is the role of accountants in this new technology era? Blockchain can be a 
new opportunity rather than a threat for accountants. The focus of the blockchain 
enthusiast today is still on the cryptocurrency. Sooner or later, this technology will 
be implemented in the accounting industry. Accountant who takes initiative to 
understand the blockchain nature will have advantages over the others who do 
not want to embrace the change. With the blockchain knowledge, accountants will 
be able to collaborate with technology experts to build a blockchain accounting 
ecosystem and then become the leading professions in the implementation process.

With those signs of progress, accountants still have a strategic role behind the 
new technologies. Nevertheless, they need to “shift from back-office accountant to 
strategic business partner”, which robots still are not able to do, or at least human 
can do better than robots (Tucker, 5). In other words, accountants can focus on 
enhancing their business intelligence skills to present the analysis and provide 
advice in the decision-making process. Additionally, the financial statements are 
not the final product on the accounting process. We still need human intelligence to 
analyze the financial data in decision making process.

Conclusions and Recommendations

One thing for sure, the old accountants who are only able to compute, account, or 
input the data will be replaced by the new generation of accountants with more 
technological savvy. Dai and Vasarhelyi suggest that “managers, accountants, and 
auditors should obtain necessary training and cooperation from IT professionals in 
using this technology correctly and efficiently” (13). The new accountants will need to 
learn more about analytical and technological skills. Although the specialist experts 
in technology will still do the programming things, accountants will need to know 
how it works. Especially with the blockchain disruption, accountants need to learn 
it deeply, so they know how it works and how it can help our accounting profession 
better. 

To conclude, accountants must be aware that changes will not only occur but are 
already happening. All we can do is arm yourself with more competency, so we do 
not drift away. The two main phenomena are artificial intelligence and blockchain. 
Artificial intelligence makes accountants have to shift slightly to focus on analyzing 
financial statement products, not how to produce financial statements. Accountants 
should understand how blockchain works because programmers certainly need 
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the role of accountants to be able to apply blockchain in the accounting industry. 
The accountants that have knowledge of artificial intelligence and the blockchain 
are the accountants 4.0. Will accountants be extinct in the future? Yes, there will be 
changes. Old accountants will be extinct, but a new generation of accountants 4.0 
will be born.
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Indonesia and the United States: 
Increasing the Judicial Activism in Assuring Individual 
Rights or Liberties Through Judicial Review Practices

Introduction

Started by acknowledging the duty of the Courts to say what the law is (Marbury, 
2803) that enables the Court to conduct a judicial review, the Supreme Court of the 
United States has been showing its judicial activism (Nuno et al., 2016) in assuring 
the rights or liberties of its citizens (Marbury, 1803). Brown v. Board of Education that 
declared separate but equal school denying the Equal Protection Clause is one 
of the major examples (Baker & Williams, 2003). While in the Indonesian context, 
Constitutional Court also has shown judicial activism in guaranteeing the rights or 
liberties of its citizen. For example, is the decision of the Court that gave the same 
administrative rights towards aliran kepercayaan’s (Sudarto, 2017) adherents and 
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official religions’ adherents in 2016 (Constitutional Court 97/PUU-XIV/2016). Although 
the Courts have been contributing to the realization of individual rights or liberties, 
however, to some extent the Court still remain restraining its activism in defending 
the rights/liberties.

In the US context, the Supreme Court has established the right to marry as a 
fundamental right in Loving v. Virginia (Chemerinsky, 2013), constitute the same-
sex couples have a fundamental right to marry in Obergefell v. Hodges (Obergerfell, 
2015), recognized and affirmed the right to abortion (Roe v. Wade) (Chemerinsky, 
2013), made it permissible to engage in private consensual homosexual activity 
in Lawrence v. Texas, and many others. Although the Court has been a medium 
in guaranteeing the constitutional/human rights and constitutional liberties to 
citizens, the Court apparently has also been reluctant to uphold the individual rights 
or liberties. Take, for example, the contemporary case of the US Supreme Court 
that upheld the constitutionality of Presidential Proclamation No. 9645, 82 Fed. 
Reg. 45161 (2017) by President Trump in Trump v. Hawaii decision. The Presidential 
Proclamation set a suspension for 50 days of the entry of foreign nationals from 
eight countries those are Chad, Iran, Iraq, Libya, North Korea, Syria, Venezuela, and 
Yemen (Trump v. Hawaii, 2018), that were deemed possessing heightened terrorism 
risks. The Court in the decision upheld that the Government has set forth a sufficient 
national security justification to survive rational basis review. Although the law has 
religion bias because there are 6 predominantly Muslim countries, the Court still 
deemed it as constitutional. Without revision of the Presidential Proclamation, the 
order basically discriminates against seven predominantly Muslim countries (Trump 
v. Hawaii, 2018). However, the revision of the order blurred the bias itself.

While in the Indonesian context, judicial review that is conducted by Constitutional 
Court has bestowed candidacy rights for former communist party members 
(Indonesian Constitutional Court 011-017/PUUI/2003, 2003), declaring the authority 
of Attorney General in supervising the distribution of printed materials without 
court’s decision (due process of law) is unconstitutional (Indonesian Constitutional 
Court 6-13-20/PUU-VIII/2010, 2010),  recognizing the independent candidates in 
local elections (Indonesian Constitutional Court 006/PUU-III/2005, 2005), and many 
others (Saldi, 2014; Gaffar, 2013). By number, until May 29, 2019, the Constitutional 
Court has struck down legislation as unconstitutional in 261 its decision over 442 
rejected lawsuits (Mahkamah Konstitusi, 2019). One of the rejected lawsuits is 
in considering the constitutionality of a Presidential Decree Number 1 Year 1965 
regarding the Prevention of the Abuse and/or Blasphemy. Although the law gives 
different treatment over non-official religions and has been becoming legitimate 
sources of freedom of religion violations such as restricting certain kind of sects or 
religion in Indonesia, the Constitutional Court deemed it constitutional due to the 
need to preserve the public order (Constitutional Court 140/PUU-VII/2009).
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Seemingly, they both guarantee individuals rights or liberties. The US Supreme Court 
has been contributing significant major changes to the American society, while in 
Indonesian context Constitutional Court also contributes to the development of the 
law of the country. However, to some extent the both judiciaries are still restraining 
themselves in fulfilling constitutional/human rights and constitutional liberties 
to their citizens. The fact that violations of individuals rights and liberties by rules 
still occur until the contemporary moment, the Courts should be the last resort in 
guaranteeing the rights and liberties of the citizens. Judicial restraints should be 
weighed by the interest of the Courts in upholding constitutional right/human rights 
and constitutional liberties of citizens. Therefore, the function of the Courts as the 
last bastion of democracy is positively manifested in the society.
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Di negara demokrasi seperti Indonesia dan Amerika Serikat, perbedaan pandangan 
politik adalah suatu keniscayaan. Kebebasan untuk memilih partai politik dan 
memiliki pandangan politik yang berbeda adalah hak konstitusional warga negara 
dalam suatu negara demokrasi. Oleh karena itu, di dalam suatu negara demokrasi, 
jumlah partai politik umumnya lebih dari satu. Lebih dari itu, tidak boleh ada paksaan 
agar masyarakat hanya memilih satu partai politik tertentu seperti yang pernah 
terjadi di Indonesia di waktu yang lalu. 

Keberadaan partai politik yang berbeda diharapkan membawa keuntungan bagi 
masyarakat. Partai politik yang berbeda diharapkan menawarkan pilihan kebijakan 
yang berbeda untuk menyelesaikan suatu isu di masyarakat, sebagaimana tujuan 
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dari suatu kebijakan publik. Tawaran kebijakan yang berbeda dari tiap partai politik 
ini juga dapat menjadi cirikhas dari tiap partai politik tersebut, karena kebijakan 
yang ditawarkan umumnya didasari oleh cara pandang, nilai-nilai dan filosofi yang 
dianut oleh partai tersebut. Dan yang lebih menguntungkan dari keberadaan 
pilihan kebijakan yang berbeda ini adalah memudahkan masyarakat untuk memilih 
kebijakan yang terbaik menurut masyarakat. 

Di lain pihak, perbedaan pandangan politik dapat mengakibatkan polarisasi 
politik, sebagaimana yang terjadi di Indonesia dan Amerika Serikat. Yang lebih 
mengkhawatirkan adalah ketika polarisasi politik dihubungkan dengan perbedaan 
identitas seperti ras dan agama, dan semakin tidak berhubungan dengan perbedaan 
pilihan kebijakan dan pandangan politik. Masyarakat diajak untuk semakin tidak 
rasional dalam memilih berdasarkan preferensi kebijakan, melainkan semata-mata 
hanya berdasarkan emosi, yaitu terhadap kesamaan dan perbedaan suku dan 
agama. 

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai polarisasi 
politik yang terjadi di Amerika Serikat dan bagaimana hal itu dapat menjurus pada 
konflik berdasarkan identitas. Situasi yang sama juga terjadi di Indonesia. Diperlukan 
upaya agar polarisasi politik tidak merugikan masyarakat. Melainkan sebaliknya, agar 
perbedaan pandangan politik membawa manfaat bagi masyarakat.

Konten: Polarisasi Politik dan Konflik Identitas

Polarisasi politik dapat diartikan sebagai pemisahan dua kelompok yang 
berseberangan pandangan politik. Berbagai penelitian di Amerika menunjukkan 
adanya polarisasi politik, terutama dikalangan elit politik. Namun ada perbedaan 
pendapat antara beberapa peneliti, terutama mengenai apakah polarisasi juga 
terjadi di masyarakat umum di Amerika atau tidak. Di satu pihak, beberapa peneliti 
mengatakan bahwa mayoritas masyarakat Amerika tidak terpolarisasi. Di pihak 
lainnya, beberapa peneliti mengatakan bahwa polarisasi politik terjadi di kalangan 
masyarakat Amerika dan semakin meningkat setiap waktu. 

Dalam bukunya, ‘Culture War?: The Myth of Polarized America’ (2005), Fiorina, 
Abrams dan Pope mengatakan bahwa polarisasi politik hanya terjadi di kalangan elit 
dan tidak terjadi di masyarakat umum. Secara umum, masyarakat Amerika masih 
berpandangan moderat. Dari tujuh skala ideologi, yaitu sangat liberal sampai sangat 
konservatif, mayoritas masyarakat Amerika masih menempatkan dirinya di tengah, 
sebagai moderat. Kondisi ini juga terjadi di daerah-daerah yang disebut ‘red state’ 
(negara bagian yang didominasi oleh Partai Republik) maupun ‘blue-state’ (negara 
bagian yang didominasi oleh Partai Demokrat).    

Namun sebaliknya, peneliti lain seperti Abramowitz dan Sunders mengatakan 
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bahwa polarisasi tidak hanya terjadi di elit politik, tapi juga diantara masyarakat 
Amerika. Mereka menemukan bahwa semakin seseorang mengidentifikasikan 
dirinya sebagai seorang Republikan (konservatif) – atau Demokrat (liberal), semakin 
kuat orang tersebut mendukung kebijakan yang berhubungan dengan partainya. 
Polarisasi politik bahkan semakin kuat terjadi di kalangan orang-orang yang lebih 
mempunyai pengetahuan politik, tertarik pada kampanye politik dan terlibat 
dalam penggalangan dana untuk kampanye politik. Keterlibatan dan keaktifan 
masyarakat dalam politik menunjukkan kewarganegaraan yang baik. Tapi pada saat 
yang bersamaan, masyarakat yang terlibat dan aktif dalam politik yang mengalami 
polarisasi. Semakina terlibat dan aktif dalam berpolitik, semakin kuat polarisasi 
yang terjadi. Hal ini dijelaskan oleh Alan Abramowitz (2010) dalam bukunya, ‘The 
Disappearing Center’.  

Pew Research Center, salah satu lembaga penelitian di Amerika, menunjukkan 
penurunan prosentasi masyarakat Amerika yang memiliki pandangan politik yang 
moderat, yaitu dari 49% di tahun 1994 ke 39% di tahun 2014, atau menurun sebesar 
10% dalam 20 tahun. Sementara itu prosentase masyarakat Amerika yang secara 
konsisten memiliki pandangan liberal (Demokrat) atau konservatif (Republikan) 
meningkat dua kali lipat, dari 10% di tahun 1994 ke 21% di tahun 2004. Hasil ini 
menunjukkan bahwa meskipun mayoritas masyarakat Amerika masih memiliki 
pandangan moderat, tetapi polarisasi politik semakin meningkat dari tahun ke 
tahun.    

Sementara itu, peneliti lainnya seperti Iyengar, Sood dan Lelkes (2012) melakukan 
penelitian terhadap polarisasi afeksi untuk melihat bagaimana masyarakat Amerika 
menilai pihak yang berbeda pandangan politik dengannya. Dengan menggunakan 
alat ukur ‘thermometer perasaan’, mereka menemukan bahwa masyarakat Amerika 
semakin lama semakin tidak menyukai pihak yang berseberangan pandangan 
politik dengannya. Mereka juga menemukan bahwa semakin banyak responden 
yang tidak senang jika anak mereka menikah dengan anak dari orang yang memiliki 
pandangan politik yang berseberangan dengannya. Selain itu, responden juga 
semakin mempunyai stereotype bahwa orang-orang dari partai yang didukungnya 
lebih pintar, dan orang-orang dari partai yang berseberangan lebih mementingkan 
diri sendiri.   

Polarisasi politik dan konflik identitas dapat dijelaskan dengan menggunakan teori 
etnosentrisme (Sumner, 1906) maupun teori identitas sosial (Tajfel dan Turner, 1979). 
Kedua teori ini menjelaskan proses psikologi yang terjadi dalam menilai kelompok 
sosial, dimana kelompok sendiri dinilai secara positif dan secara bersamaan 
kelompok lainnya dinilai secara negatif, sebagai akibat dari pembentukan identitas 
sosial melalui kategorisasi dan perbandingan sosial. Menurut Fisher (2000), melalui 
kategorisasi sosial, bias dan diskriminasi antar kelompok bahkan sudah bisa terjadi 
dalam konteks kompetisi sosial yang minimal sekalipun. Akibatnya, permusuhan 
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terjadi bukan karena kompetisi terhadap penguasaan sumberdaya, melainkan 
kompetisi identitas. 

Namun teori lainnya mengatakan bahwa penilaian kelompok lainnya secara negatif 
tidak serta merta terjadi akibat penilaian positif terhadap kelompok sendiri. Harus 
ada konflik kepentingan yang obyektif yang menyebabkan penilaian negatif dan 
permusuhan terhadap kelompok lain. Teori ini disebut teori konflik realistis (Sherif 
dkk, 1961). Meskipun demikian, baik teori identitas sosial maupun teori konflik realistis 
sebenarnya menunjukkan bagaimana polarisasi politik dapat mengakibatkan 
permusuhan dan konflik antar kelompok berdasarkan identitas. Yang lebih 
membahayakan adalah ketika identitas politik bersinggungan, terkait, atau bahkan 
dikaitkan dengan identitas ras maupun agama. Di Amerika misalnya, mayoritas ras 
Afro-Amerika adalah pendukung partai Demokrat, sedangkan mayoritas laki-laki 
dangan ras putih adalah pendukung partai Republik.

Conclusions & Recommendations

Konteks polarisasi politik di Indonesia juga cukup serupa dengan konteks polarisasi 
politik di Amerika. Di Indonesia, meskipun ada banyak partai politik, namun polarisasi 
politik juga terjadi, terutama sejak pemilihan gubernur DKI pada tahun 2016 yang 
lalu. Situasi tersebut terbawa juga dalam konteks pemilihan presiden pada tahun 
2019 ini. Yang membedakan adalah bahwa polarisasi politik di Indonesia diawali oleh 
penggunaan identitas agama, sedangkan polarisasi politik di Amerika diawali oleh 
perbedaan preferensi kebijakan. Meskipun demikian, polarisasi politik di Amerika 
juga semakin melibatkan isu agama, sebagaimana yang terjadi dalam pemilihan 
presiden US di tahun 2016 yang lalu. 

Sebagaimana disampaikan pada awal tulisan ini, penggunaan identitas ras dan 
agama dalam polarisasi politik sebenarnya sangat membahayakan. Polarisasi 
politik dengan menunggangi isu identitas kelompok dapat berujung pada konflik 
identitas yang tidak membangun, tetapi merusak. Untuk itu segala upaya juga harus 
dilakukan untuk menghindari hal ini. Para elit politik maupun masyarakat yang aktif 
dalam berpolitik harusnya semakin cerdas dan rasional dalam berpolitik, dengan 
tidak membawa identitas ras dan agama dalam kontestasi politik. 
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disebut dengan permainan “hide and seek”. Dalam permainan ini, satu orang yang 
bertugas berada di posko (bisa berupa tiang atau pohon) berusaha untuk mencari 
temannya yang bersembunyi alias “ngumpet”. Jika ketemu ia harus secepatnya 
berlari menuju posko nya sambil menyebut nama anak yang ia dapatkan. Jika 
sampai keduluan anak yang bersembunyi, maka permainan harus diulang lagi. 
Dalam tulisan ini saya ingin menguraikan beberapa kesamaan antara permainan 
petak umpet dan permainan korupsi di elit pemerintahan Indonesia. Dengan tujuan 
untuk menjelaskan betapa pentingnya tindak andil pemerintah untuk meregulasi 
jalannya permainan tersebut.
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Sebagaimana yang telah kita ketahui, beberapa tahun ini kita dihebohkan dengan 
berbagai kasus korupsi oleh elit-elit partai atau pejabat negara di Indonesia. Beberapa 
nama tokoh nasional yang dikenal dan sempat heboh di kalangan masyarakat adalah 
ketika ditangkapnya Setya Novanto dan Muhammad Romahurmuziy. Belum lagi 
banyaknya tokoh provinsi berasal dari kalangan Hakim, Bupati atau Gubernur yang 
ditangkap hanya dalam kurun waktu setahun saja di tahun 2018, seperti Iswahyu 
Widodo, Irvan Rivano dan Irwandi Yusuf dan 27 pejabat provinsi lainnya. 

Konten

Mengapa korupsi sangat marak terjadi di Indonesia? Seolah-olah menjadi seorang 
koruptor sudah merupakan hal yang lumrah dan mungkin dianggap sebagai sebuah 
kewajiban oleh seorang pejabat? Dalam tulisan ini saya mengajak pembaca untuk 
memahami dan mengevaluasi akar masalah korupsi di Indonesia serta simbiosis nya 
dalam perpolitikan di negara kita melalui kaca mata permainan petak umpet yang 
saya rasa peraturan permainannya perlu disempurnakan. 

Yang pertama adalah insitusi yang dianggap masyarakat sebagai pahlawan yakni 
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam pandangan permainan petak 
umpet, KPK yang bertugas menangkap koruptor, adalah bagaikan seorang penjaga 
posko dalam permainan petak umpetnya para koruptor. Layaknya permainan petak 
umpet, lebih banyak yang bersembunyi dibandingkan yang mencari. Sama halnya 
dengan kondisi di Indonesia, lebih banyak pejabat publik yang menyembunyikan 
kegiatan korupsi, kolusi dan nepotismenya dibandingkan petugas KPK yang 
mencoba menangkap mereka. 

Yang kedua, penjaga posko dalam permainan petak umpet harus mengamankan 
markasnya. Jangan sampai dalam proses mencari pemain yang bersembunyi 
justru posko nya sendiri keduluan di kuasai pemain lain. Begitu juga dengan KPK, 
disamping mencari para koruptor, ia harus mampu menjaga keamanan dan 
integritas markasnya agar tidak dimasuki oleh para pejabat pemerintah yang ingin 
melindungi koruptor atau menghambat fungsi KPK. 

Akan tetapi disisi lain, harusnya dalam filosofi petak umpet sang penjaga posko tidak 
perlu mengkhawatirkan keamanan pribadinya diserang oleh yang bersembunyi 
ketika bermain. Namun sayangnya, di negara yang demokrasinya masih muda, 
KPK dipaksa untuk tidak hanya menjadi penjaga posko dan pencari koruptor, tapi 
juga harus mampu menjaga keamanan pribadi nya sendiri. Hal ini terefleksikan 
dari tindakan kriminal yang dilakukan kepada Novel Baswedan yang sampai ini 
pemerintah belum mampu atau tidak serius mengusut pelakunya.

Isu korupsi adalah suatu masalah yang sudah lama dan terus berulang-ulang terjadi 
di kalangan pejabat pemerintahan di Indonesia. Perlu diketahui bahwa banyaknya 
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koruptor yang ditangkap oleh KPK dapat bermakna dua hal. Disatu sisi kita dapat 
mengatakan bahwa sistim di Indonesia semakin membaik karena semakin banyak 
koruptor yang dapat ditangkap. Namun disisi lain dapat juga dinilai bahwa sistim 
politik di Indonesia semakin buruk, karena korupsi semakin marak dijalankan di 
seluruh pelosok negeri kita. Meskipun demikian, saya yakin dan percaya Indonesia 
bisa keluar dari permasalahan ini apabila pemerintah Indonesia berani melakukan 
perubahan sistim perpolitikan di Indonesia secara signifikan. Berikut beberapa 
perubahan yang perlu dijalankan. 

Yang pertama adalah peristiwa money politic yang dimana perubahan ini 
membutuhkan sebuah perubahan sistim yang mendasar. Adapun akar masalahnya 
terletak pada political financing maupun sistim pemilu secara umum di Indonesia 
yang harus diperbaiki. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia harus mau secara 
serius mengatur pembiayan politik dalam negara dan harus memproteksi pejabat 
negara untuk tidak korupsi. Salah satu caranya adalah pemerintah menanggung 
atau setidaknya melakukan kontribusi terhadap biaya kampanye atau campaign 
fund. Di Eropa Barat, biaya politik sangatlah murah. Negara memfasilitisasi dan 
membiayai kampanye kandidat politik untuk berbicara dan menjelaskan visi misi 
nya kepada rakyat (Mendilow, 2012). Siapa saja yang dianggap masyarakat kompeten 
untuk memimpin, dapat berpartisipasi dalam pemilu dengan mudah tanpa perlu 
menjadikan biaya kampanye sebagai kekhawatiran utama. 

Di Amerika Serikat juga terdapat Political Action Committee (PAC) yang diregulasi 
oleh Federal Election Comission (FEC) yang bertugas untuk memonitori dan 
meningkatkan transparansi proses pembiayaan dana kampanye. Melalui undang-
undang Federal Election Campaign Act, apabila seorang kandidat melakukan 
fundraising, semua dana yang diperoleh dan telah dilaporkan kepada FEC dapat 
menjadi uang yang sah dan resmi untuk digunakan dalam kampanye, siapapun 
donaturnya. Melalui PAC, seorang kandidat atau partai yang memperjuangkan 
sebuah ideologi atau kebijakan tertentu juga dapat mengakses dana yang sudah 
tersedia untuk dibiayai oleh instansi negara dan semua hal ini dilindungi oleh 
konstitusi (Magleby, 2019). 

Akan tetapi dalam perpolitikan di Indonesia, uang yang masuk untuk membiayai 
kampanye seorang kandidat banyak yang tidak jelas asalnya dan masih bersifat 
rahasia. Akibatnya terbentuklah budaya conflict of interest atau konflik kepentingan 
politik yang tidak netral di kalangan pejabat negara. Setelah dipilih oleh rakyat 
dan menjadi pemenang pemilu, daripada berperan sebagai pejabat yang bekerja 
untuk kepentingan masyarakat umum, banyak pejabat malah menjadi pekerja 
kepentingan pihak donatur atau supporter tententu. Tanpa perlu menyebut nama 
atau kasus tertentu, dapat ditemukan banyak kasus korupsi di Indonesia yang 
diungkap oleh KPK diakibatkan karena terbelitnya jasa seorang pejabat negara 
dengan donatur biaya kampanyenya sendiri. 
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Oleh sebab itu, dengan mengimplementasikan metode pembiayaan dan 
pengontrolan dana kampanye oleh pemerintah, masyarakat diharapkan mampu 
memperoleh kelompok kandidat yang mumpuni untuk mencalonkan diri dan 
menduduki kursi di pemerintahan. Sekaligus dengan metode ini pemerintah melalui 
KPK juga dapat menciptakan praktik hukum yang jujur, adil serta meningkatkan 
transparansi check and balances di sistim kenegaraan. Dalam istilah latin dikenal 
dengan fasit occasio furem , atau orang barat menyebutnya sebagai opportunity 
makes a thief, yang artinya kesempatan membuat orang menjadi pencuri. 
Pembiayaan dana politik oleh pemerintah dapat mencegah kesempatan pihak-
pihak kriminal tertentu untuk menguasai perpolitikan di Indonesia. Dengan kata lain, 
demi mengatasi maraknya korupsi di Indonesia, akar masalahnya harus dipotong 
agar peristiwa money politik maupun korupsi politik dapat menurun drastis dan 
good governance atau pemerintahan yang bersih dapat diciptakan secara utuh.

Yang kedua adalah trading of influence atau transaksi pengaruh politik di Indonesia 
juga masih belum memiliki kejelasan peraturan undang-undangnya. Saat ini 
pemerintah Indonesia mengatasi pengaruh politik untuk menerima uang, hadiah 
atau janji melalui rumusan pasal 5, pasal 11 dan 12 UU Tipikor. Di Amerika Serikat, 
kegiatan pengaruh politik dapat disalurkan melalui aktivitas lobbying atau lobi yang 
dilegalkan melalui peraturan the Lobbying Disclosure Act of 1995 asalkan kegiatan 
dan kelompok lobi tersebut mendaftar dengan sah kepada institusi pemerintah 
dan diketahui oleh masyarakat secara umum. Pada tahun 2015 saja, ada sekitar 
$64 juta dollar amerika atau sekitar 1 triliun rupiah tersalurkan untuk kegiatan lobi 
(Magleby, 2019). Adapun salah satu manfaat legalisasi dan monitor lobi adalah untuk 
meningkatkan participatory democracy atau demokrasi yang melibatkan seluruh 
kalangan masyarakat. Kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat kita adalah 
memaknai bahwa lobi itu merupakan perilaku suap. Di Amerika, lobi itu merupakan 
kegiatan kampanye publik yang masif yang digunakan untuk memberikan tekanan 
kepada pemerintah untuk menyelesaikan isu-isu tertentu di kehidupan masyarakat. 
Dengan mengizinkan kegiatan lobi secara terbuka, tidak hanya masyarakat yang 
memperoleh peran aktif, pemerintah pun dapat mengawasi aktivitas politik, dan 
mencegah adanya transaksi pengaruh politik ilegal layakhalnya kegiatan lobi Setya 
Novanto dalam kasus “papa minta saham”. 

Kesimpulan

Singkat kata, layakhalnya dalam permainan petak umpet, pemain yang bersembunyi 
tidak diperbolehkan sembunyi sangat jauh dari posko penjagaan. Peraturan ini dibuat 
oleh para pendahulu kita memiliki tujuan penting yaitu agar penjaga posko mampu 
mencari seluruh pemain yang bersembunyi. Begitu juga dengan perpolitikan di 
Indonesia, dengan mengawasi dan menyalurkan dana kampanye serta melegalkan 
sekaligus membatasi kegiatan lobi, pemerintah dapat meminimalisir kegiatan politik 
ilegal di Indonesia. Ingat, KPK bukanlah satgas pungli dan tidak boleh hanya menjadi 
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satgas pungli. KPK harus bisa menjadi institusi yang menyelesaikan masalah besar 
dan struktural di Indonesia. Dengan rekomendasi tersebut, baik KPK maupun 
masyarakat melalui PP Nomor 43 Tahun 2018, akan lebih mudah dan sistimatis untuk 
mendeteksi, melaporkan dan menangkap koruptor di seluruh pelosok nusantara. 
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Menjadi Kritis dan Dewasa dengan Konflik

Latar Belakang

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menjadi kritis dan dewasa dengan konflik. 
Indonesia tidak terkecuali asalkan mampu memahami dan mencegah konflik atau 
mengelolanya dengan baik. Caranya dengan mempelajari fenomena konflik dan 
perdamaian secara serius dan juga mengimbanginya dengan kiat-kiat memelihara 
perdamaian. Hal ini semakin mendesak karena benturan antar-pihak semakin 
sering terjadi seiring berkembangnya Indonesia sebagai negara yang demokratis. 
Mengingat pentingnya menumbuhkan sikap kritis dan dewasa itu, tulisan ini akan 
mengaitkan dan mendiskusikannya dengan pola konflik etnis dan praktik-praktik 
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perdamaian berdasarkan pengalaman Indonesia. Selaras dengan tujuan tersebut, 
karya tulis ini dibuat dalam rangka memperingati hubungan diplomatik Amerika 
Serikat-Indonesia yang telah dibangun bersama-sama selama 70 tahun.             

Konten

Pola konflik etnis telah mengalami perubahan. Konflik yang bersifat periodik 
(frekuensi kejadiannya relatif rutin) lebih sering terjadi saat ini daripada konflik 
yang sebelumnya bersifat episodik (frekuensi kejadiannya jarang). Konflik episodik 
bernuansa suku dan agama diyakini merupakan yang paling mematikan di 
Indonesia—insidennya yang terjadi antara tahun 1990 dan 2003 tergolong kecil 
(16,6%), tetapi akibat kematiannya sangat besar mencapai 89,3% (United Nations 
Support Facility for Indonesian Recovery/UNSFIR 2004). Apabila diuraikan lebih 
rinci, konflik agama dengan pemilahan Kristen-Muslim merupakan yang paling 
fatal dengan mengakibatkan korban jiwa sebesar 57% selama kurun waktu yang 
sama (UNSFIR 2004). Perjanjian Damai Malino II (Februari 2002) menandai usainya 
konflik Kristen-Muslim di Ambon sekaligus konflik yang bersifat episodik di tanah 
air. Sementara itu, konflik yang bersifat periodik mengalami peningkatan insiden 
(Barron, Jaffrey, dan Varshney 2014). Dua di antaranya menjadi batu ganjalan dalam 
kehidupan demokrasi di Indonesia, yaitu konflik antar- dan intra-kelompok agama 
yang menyangkut tempat ibadah, keyakinan pokok (akidah), dan lain sebagainya.  

Semua jenis konflik yang disebutkan di atas sama seperti fenomena sosial dan politik 
lainnya. Ia adalah hasil rekaan manusia yang tidak terjadi secara acak, tetapi ada 
pola sistematis. Oleh sebab itu, peristiwa konflik bisa dan perlu dipelajari dengan 
sikap kritis untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang memadai mengenai 
konflik, apalagi mengingat studinya masih langka. Bangsa kita mulai menjadi kritis 
dengan, misalnya, demokrasi dan politik Islam karena studi mengenai kedua topik 
berkembang cukup pesat. Akan tetapi tidak demikian dengan konflik etnis beserta 
penanganannya.        

Maksud dari sikap kritis di sini adalah yang mewujud ke dalam kemauan keras 
mengkaji fenomena konflik melalui serangkaian penelitian, selain mendiskusikannya 
melalui pengajaran. Sikap kritis biasanya melampaui rasa penasaran dengan cara 
mencari tahu kira-kira apa jawaban yang dibutuhkan untuk memuaskan rasa 
penasaran tersebut. Sebagian jawaban diperoleh dari hasil menganalisis literatur-
literatur yang relevan. Sebagian jawaban lainnya didapatkan dari pengalaman 
empiris peneliti itu sendiri. Dengan bersandar pada keyakinan bahwa konflik etnis 
sulit dipahami tanpa mempelajari perdamaian etnis, kejelian dalam memadukan 
penguasaan literatur dengan dukungan empiris dapat menghasilkan teori konflik 
yang kukuh dan penanganan konflik yang efektif. Kesimpulan ini didapatkan dari 
hasil mengamati terobosan-terobosan baru yang muncul dalam studi konflik etnis 
di dalam dan luar Indonesia. 
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Misalnya, membandingkan antara kota-kota damai dan kota-kota yang mengalami 
konflik Hindu-Muslim di India, Varshney (2001; 2002) berargumen bahwa faktor kunci 
yang membedakan keduanya terletak pada peran aktif asosiasi masyarakat sipil lintas 
suku dan agama. Karena adanya asosiasi tersebut, Kota Calicut, Lucknow, dan Surat 
terhindar dari konflik. Karena ketiadaan asosiasi sejenis, Kota Aligarh, Hyderabad, 
dan Ahmedabad hancur akibat konflik. Dengan mengkaji kasus berpasangan 
antara kota damai dan kota yang tertimpa konflik di Indonesia, Yogyakarta-Solo 
dan Manado-Ambon, Panggabean (2011; 2015; 2018) menemukan bahwa hipotesis 
Varshney yang menekankan faktor asosiasi masyarakat sipil lintas suku dan agama 
tidak teruji dan lalu mengajukan jawaban lain bahwa peran dan strategi aktor negara 
lebih mampu menjelaskan mengapa Kota Yogyakarta dan Manado terhindar dari 
konflik, sedangkan Kota Solo dan Ambon tidak. Kendatipun perdebatan mengenai 
fenomena konflik dan perdamaian akan terus berlanjut, kedua pakar perdamaian 
tersebut sepakat bahwa teori konflik etnis sulit dirumuskan secara utuh tanpa 
mempelajari kondisi-kondisi yang mendorong perdamaian etnis di suatu tempat 
ketika tempat-tempat lain mengalami konflik. Mereka juga sependapat bahwa 
usaha-usaha memelihara perdamaian akan lebih nyata dan tepat sasaran jika 
langkah-langkah itu diambil berdasarkan pengalaman komunitas yang berhasil 
menghindari konflik, bukan berdasarkan pengalaman komunitas yang berkonflik.  

Mengenai praktik-praktik perdamaian di tanah air, beberapa masyarakat Indonesia—
mereka sedikit jumlahnya tetapi setia dengan kebaikan—tidak tinggal diam; mereka 
memperjuangkan perdamaian. Di level individu, misalnya, kita sebelumnya jarang 
mendengar seseorang melakukan aksi protes menentang pandangan agama 
yang sarat dengan kebencian. Kini aksi individual tersebut mulai muncul di forum-
forum pengajian seiring dengan maraknya ceramah-ceramah agama yang dengan 
vulgar merendahkan kelompok lain. Di level kelompok masyarakat, misalnya, Forum 
Kerukunan Umat Beragama (FKUB) terus meningkatkan kapasitasnya dalam 
mengelola konflik antar-umat beragama, seperti tampak dalam usaha mereka 
melembagakan mediasi antar-iman yang dipelopori oleh Pusat Studi Agama dan 
Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina, dan Magister Perdamaian dan Resolusi 
Konflik (MPRK), Universitas Gadjah Mada. Kedua upaya binadamai ini merupakan 
contoh sikap bertanggung jawab warga negara yang peduli terhadap perdamaian 
di Indonesia. Bertanggung jawab adalah ciri utama sikap dewasa, yang berarti 
memahami akibat buruk dari suatu konflik atau masalah dan lantas berupaya 
mencegahnya supaya tidak terjadi dan/atau menanganinya supaya tidak memburuk.  

Selain masih langkanya studi mengenai konflik etnis berikut penyelesaiannya 
dan masih minimnya praktik-praktik perdamaian di masyarakat, tantangan lain 
yang bisa memperberat kerja-kerja di bidang binadamai di masa mendatang 
adalah ajaran intoleransi melalui sosialisasi di masyarakat dan sekolah. Anak-
anak cenderung meresapi pandangan dan perilaku orang dewasa di lingkungan 
sekitarnya karena dianggap benar, sekalipun bertentangan dengan nilai-nilai 
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kebenaran dan kemanusiaan. Akibatnya, anak-anak rentan terpapar kekerasan 
dalam segala bentuknya. Sosialisasi serupa kadang-kadang juga terjadi di sekolah 
melalui ajaran agama yang menganggap kelompoknya sendiri yang paling benar. 
Kedua lingkungan yang telah dipengaruhi ajaran intoleransi ini saling mengisi antara 
satu sama lain sehingga merusak sikap anak dalam bermasyarakat; pengaruh buruk 
keduanya bisa merobohkan benteng keluarga. Salah satu hasil survei dari Lembaga 
Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) menunjukkan bahwa 52,3 persen siswa/i 
menyetujui tindakan warga menyegel atau merusak tempat ibadah agama lain yang 
dianggap bermasalah, 41,1 persen bersedia ikut serta menyegel atau merusaknya, 
dan 1,1 persen pernah melakukannya; padahal tindakan tersebut melanggar hukum 
dan mencederai hubungan antar-umat beragama. Kegiatan survei ini dilakukan 
selama bulan Oktober 2010 hingga Januari 2011 dengan melibatkan 993 murid 
sebagai sampel dari total populasi 611.678 siswa/i sekolah menengah negeri dan 
swasta se-Jabodetabek. Hasil survei tersebut mengibaratkan buah jatuh tak jauh dari 
pohonnya, yang artinya sikap anak mencerminkan sikap masyarakat dan sekolah 
yang membesarkannya. Anak bersikap intoleran sebab masyarakat dan sekolah 
mencontohinya.        

Kesimpulan & Rekomendasi

Bukti di atas menunjukkan bahwa sistem pendidikan dan sistem sosial gagal 
menciptakan proses bawaan yang membangun sikap prososial anak didik. Bagaikan 
pohon beringin yang tetap berdiri kukuh meski dihantam badai, proses bawaan itu 
seharusnya menghasilkan anak-anak yang berpendirian kuat membela nilai-nilai 
kebenaran dan kemanusiaan walau diterjang ajaran intoleransi. Dengan tumbuhnya 
benih-benih kekerasan tersebut, sikap intoleransi di kalangan anak-anak adalah 
cermin apa kebajikan yang diajarkan dan yang tidak diajarkan di sekolah dan 
masyarakat. Jika benih-benih kekerasan dibiarkan tumbuh dalam diri generasi muda, 
maka Indonesia akan dapat menuai konflik dan kekerasan di kemudian hari, alih-alih 
perdamaian. Masyarakat Indonesia, khususnya para peneliti dan pegiat perdamaian, 
harus siap menghadapi tantangan ini.   

Dengan mempertimbangkan berbagai fakta tentang konflik dan perdamaian di 
Indonesia, akhirnya perlu disadari bersama bahwa kemajemukan tanpa konflik 
adalah sebuah kemustahilan, tetapi hidup berkonflik tanpa kekerasan adalah 
sebuah kemungkinan. Kuncinya sederhana sekaligus menantang: Konflik perlu 
dikaji mendalam dan, jika gagal dicegah, konflik perlu dikelola dengan baik supaya 
tidak berubah menjadi kekerasan. Pewujudan harapan ini bergantung pada 
komitmen dalam meningkatkan sikap kritis melalui penelitian dan/atau pengajaran 
serta menanamkan sikap dewasa melalui keterampilan manajemen konflik. Banyak 
orang memandang bahwa Amerika Serikat merupakan tempat yang tepat dalam 
memenuhi komitmen tersebut karena lingkungan intelektualnya senantiasa 
menantang peserta didik untuk giat memberikan sumbangan teoretis yang berguna 
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bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dalam hal ini konflik dan perdamaian, serta 
bagi kemajuan masyarakat. Pada gilirannya, komitmen penulis yang terbentuk dari 
lingkungan intelektual semacam itu diharapkan bisa membantu bangsa Indonesia 
menjadi kritis dan dewasa dengan konflik. Andai kata angan-angan ini memang 
muskil dicapai, penulis akan tetap bertekad mewujudkannya.  
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Disleksia Itu Ada, Mereka di Sekitar Kita

Latar Belakang

Sepulang mempelajari disleksia di Amerika pada tahun 2018, saya memutuskan 
untuk mengabdikan diri di pendidikan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), 
tepatnya di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, sebuah kabupaten pemekaran 
yang jauhnya + 150km dari Kota Pontianak. Disana saya bertemu dengan Arkan, 
siswa yang menarik perhatian saya. Arkan adalah seorang siswa berbakat kelas 4 SD 
di sekitar tempat saya tinggal. Seorang anak yang sangat aktif dan sangat menguasai 
hal-hal yang berbau dengan alam. Ketika sudah berbicara tentang fauna, dia tahu 
segalanya, mulai dari istilah, anatomi, dan juga keunikan hewan yang dia sebutkan. 
Dia memiliki kemampuan mengingat setiap detil kecil dari hewan yang pernah dia 
temui dan membuat saya kagum dengan kelebihannya. Akan tetapi, ketika sudah 
berhubungan dengan membaca, entah tentang hewan atau lainnya, dia mulai 
menangis dan membutuhkan waktu yang lama bagi dia untuk membaca walau 
satu kalimat saja. Keringat dingin disertai tangis menjadi pemandangan biasa ketika 
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dia membaca. Setiap kata yang keluar dari mulutnya kebanyakan adalah tebakan 
lotere yang dia ingat dari bacaan-bacaan sebelumnya dari tema yang sama. Keadaan 
semakin memburuk ketika sang guru menyuruhnya membaca di depan kelas. 

Membaca seakan menjadi hal yang menakutkan sekaligus memalukan bagi siswa 
seperti Arkan. Bahkan, wali kelasnya beranggapan bahwa Arkan adalah siswa bodoh 
yang takkan bisa mengejar ketertinggalannya dengan siswa yang lain. Fenomena 
pelabelan seperti ini adalah hal yang sudah dianggap wajar oleh para pendidik di 
Indonesia. Parahnya, Arkan hanyalah satu dari sekian banyak siswa yang masih 
mendapat pelabelan bodoh dikarenakan memiliki progress yang lambat dalam 
membaca.

Contents
Status Quo di Indonesia

Ketika siswa lambat atau tidak dapat membaca, mereka akan mendapat anggapan 
sebagai siswa bodoh dikarenakan ketidakmampuan tersebut (Ercole, 2009).  Padahal, 
untuk siswa seperti Arkan, sangat jelas bahwa masalah bukan terletak pada sisi 
kognitif, tetapi cara dia mengurai simbol (decoding), hal yang sangat lumrah dialami 
anak dengan disleksia.

Sebagai negara berkembang, kita masih berjuang dengan kasus-kasus seperti di atas. 
Menurut data UNESCO tahun 2016 tentang tingkat literasi di Indonesia, menunjukan 
bahwa presentasi tingkat literasi hanya menyentuh angka 65.5% (termasuk disleksia) 
dan menempati posisi reading ke 64 dari 70 negara pada negara yang mengikuti 
Program for International Student Association (PISA). Sering saya jumpai para siswa 
SMA dan mahasiswa yang masih kesulitan dalam membaca, bahkan beberapa rekan 
dosen mengeluh karena mereka harus mengajarkan membaca ketika mengadakan 
konsultasi akademik. 

Sejauh ini pemerintah telah melakukan upaya untuk memperkecil gap tersebut 
melalui program pemberantasan buta aksara. Akan tetapi, masih saja ditemukan 
siswa-siswa kita yang belum bisa membaca ditingkat SMA bahkan universitas. 
Metode konvensional seperti mengeja masih menjadi satu-satunya alternatif untuk 
mengajarkan membaca.  Belum adanya reading assessment yang secara spesifik 
mendiagnosa jenis kesulitan membaca (reading difficulties) seperti disleksia 
membuat kami, para pelaku pendidikan menjadi kesulitan karena dari segi motivasi, 
para siswa sudah mendapat penilaian sebagai individu yang bodoh dan merelakan 
mimpinya dengan hanya menjadi buruh di tengah potensi mereka yang belum 
dioptimalkan dengan baik.
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Disleksia dan Asesmennya

Mengacu pada definisi dari International Dyslexia Association (IDA), disleksia adalah 
keadaan dimana siswa memiliki kesulitan dalam pemahaman kata dan membaca. 
Disleksia berhubungan dengan isu neurologi (Peterson dan Pennington, 2012) dan 
ditandai dengan masalah pada kemampuan decoding (penguraian simbol) dan/
atau encoding (pemahaman simbol) secara oral maupun tertulis. Masalah-masalah 
tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan masalah kognitif (Cossu, Maggeti, dan 
Marshal, 1998), tidak peduli apapun bahasa dan sistem abjadnya, disleksia akan 
sangat mungkin terjadi pada siapapun dan dimanapun.

Kasus Arkan mengingatkan kita tentang kurangnya kesadaran dengan keberadaan 
disleksia di sekitar kita. Saat ini reading assessment di Indonesia masih terfokus 
pada level fluency, spelling, membaca kata, dan kalimat sehingga belum ada 
pengklasifikasian pada reading difficulties yang dialami para siswa. Hal ini 
menyebabkan penyeragaman perlakuan pada siswa, baik mereka yang dianggap 
struggling reader atau disleksia. Efeknya, secara tidak sadar kita telah menghambat 
potensi pertumbuhan para siswa. Untuk menghadapi hal tersebut, yang paling 
mungkin dilakukan oleh seluruh stakeholder pendidikan adalah melakukan riset 
tentang instrumen asesmen khusus membaca. Dalam perwujudannya, kita perlu 
memulai dengan mensosialisasikan penggunaan asesmen yang berhubungan 
dengan membaca dasar seperti decoding dan spelling sembari melakukan penelitian 
yang terfokus pada disleksia. Asesmen seperti Single-word test, pseudoword (kata 
tak bermakna), atau diktasi akan sangat mungkin dilakukan para guru dalam 
pendiagnosaan awal pada reading difficulties siswa. Ada dua alasan utama mengapa 
asesmen-asesmen tersebut dapat digunakan:

Single-word test, pseudoword dan diktasi dapat mengukur kemampuan decoding 
melalui pemahaman kata;

Komprehensi linguistik dapat diukur dari pemilihan kata yang menunjukan 
kecepatan siswa dalam decoding dan/atau encoding.

Kesimpulan & Harapan

Harus diakui bahwa menganalisa permasalahan-permasalahan disleksia di Indonesia 
sangatlah kompleks. Masih minimnya studi dan asesmen tentang disleksia memberi 
tantangan tersendiri bagi kita dalam mengakomodasi kebutuhan para siswa. Sebagai 
contoh, kebanyakan guru masih menggunakan tes standar seperti mengeja dan 
membaca kata atau kalimat untuk menilai apakah siswa dapat membaca. Padahal, 
tes tersebut tidak dapat digunakan untuk mendiagnosa siswa yang terkena disleksia.

Penelitian disleksia yang telah dilakukan pada Bahasa transparan (transparent 
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language) memperlihatkan bahwa mendiagnosa siswa disleksia dapat dilakukan 
sejak dini dan sangat mungkin untuk dilakukan, termasuk dalam Bahasa Indonesia. 
Wagner et al (1999) menjelaskan bahwa rapid naming, verbal short-term memory 
dan phonological awareness yang terdapat pada asesmen Single-word test, 
pseudoword (kata tak bermakna), dan diktasi adalah komponen yang harus ada 
dalam mendiagnosa disleksia pada transparent language. Ditambah, asesmen-
asesmen tersebut sangat dekat dengan para guru di Indonesia. 

 Dengan kemungkinan-kemungkinan di atas, kita, khususnya para stakeholder 
pendidikan diharapkan dapat mempertimbangkan penggunaan berbagai variasi 
asesmen membaca dalam pendiagnosaan disleksia dan reading difficulties. Hal ini 
bertujuan untuk menghindari kasus-kasus pelabelan yang membebani psikologi 
para siswa. Dihadapkan dengan tingkat kompleksitas tentang disleksia di Indonesia, 
besar harapannya bahwa temuan ini dapat menginisiasi dan menjadi acuan studi 
disleksia kedepannya serta memberikan kesadaran tentang pentingnya pemahaman 
disleksia di Indonesia. Perlunya kolaborasi dan sinergi antara para stakeholder 
pendidikan mulai dari tingkat bawah sampai para elit dalam memberikan perhatian 
pada kasus disleksia juga sangat dibutuhkan demi tercapainya tujuan untuk 
menciptakan sumber daya manusia yang optimal demi kemajuan bangsa.
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Critical Elements of a Policy Framework to the 
Development of the Private Sector in Developing 

Countries

Introduction

The topic of private sector development has been a noteworthy discussion among 
government officials, scholars, and policy experts in both developed and developing 
countries. Positive private sector development will contribute significantly to a 
developing country’s economic growth and development, particularly with poverty 
reduction. In other words, there are many trickle-down benefits the private sector 
could bring to the country. This paper addresses the potential benefits of private 
sector development in developing countries, in particular when stable and efficient 
state institutions and advanced human capital are present within that country’s 
policy framework. 
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When there are jobs available in the market, people’s disposable income would 
increase, and they will likely use the additional capital to spend on education and 
healthcare for their families, thus lifting them up from poverty. Additionally, private 
sector development also brings more tax revenue for the government (Argote, 2005). 
It is a common understanding for the government to implement corporate taxes 
on businesses operating in their country, enabling them to increase tax revenues. 
These additional funds would ideally be directed towards government public 
spending, such as health care and education, as well as measures to reduce poverty. 
For instance, investing in the education sector and enhancing the country’s human 
capital could mean more educated labor that will help the country transform its 
economic focus from agricultural to industrial. 

Furthermore, private sector development through its corporate social responsibility 
(CSR) initiative contributes vibrantly to social objectives. Brainard and LaFleur explain 
that a firm could “[support] education and youth development projects, [build] 
community leaders’ capacity, [train] local specialist in environmental management, 
and [establish] microcredit programs” in a particular community (Brainard and 
LaFleur, 19, 2006). These activities will be a part of the corporate philanthropy and 
has proven to have a positive impact towards poverty reduction. 

Contents

Political and macroeconomic stability plays a critical role in attracting the flow 
of foreign direct investment by multinational corporations. This sort of stability 
also plays an integral role in spurring growth for local firms. Political stability in 
developing countries refer to the state of the country where there is security from 
violence and security of property rights (WDR, 2005). Violence in the form of war, 
riots, or crimes is indicated to hamper private sector development as investors or 
businesses do not feel safe in investing their energy and resources fully in a country 
(WDR, 2005). Crime, in particular, is a hurdle for private sector development. Latin 
America is a compelling case that illustrates the impact of crime on Latin countries’ 
economy.  A quarter of the region’s GDP corresponds to the cost of extensive crime 
(WDR, 2005). Additionally, under the pillar of security, as stipulated by the Global 
Competitiveness Report, factors such as business costs of organized crime, homicide 
rate, terrorism incidence, and reliability of police services all serve as important factors 
in determining the security of a country (Schwab, 11, 2018). Hence, politically stable 
nations will implement numerous measures in creating a conducive environment 
for businesses to grow and develop. 

Good and efficient state institutions is another important element that can 
determine the development of private sector in developing countries. A well-
functioning state institution will have the ability to regulate market failures, create 
an effective financial institution, and implement sound domestic regulation in the 
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country. The government’s ability to correct market failures is crucial. Market failure 
refers to an inherent condition to the market causing an inefficient equilibrium 
allocation (Morey, 2018). The types of market failures that can occur within an 
economy are “common property, externalities, public commodities, excess market 
power, lack of markets and distortions in capital markets” (Morey, 2018). Effective 
government institutions would implement measures to regulate market failures, as 
market failures hinder private sector development. For instance, if the government 
lacks an agency that oversees competition in the market and thus allows monopoly 
in that sector, this condition will deter private sector development. Opportunities, 
incentives, and innovation for the private sector are denied when there are barriers to 
market competition (WDR, 2005). The government’s ability to address failures within 
a market must also be translated into domestic regulation. The enhancement of 
domestic regulation is a crucial factor that determines the overall investment climate 
in the country. Therefore, through curbing unnecessary bureaucracy, simplifying tax 
structures, removing barriers to competition, as well as reducing uncertainty and 
risk within the country’s regulatory framework, the government will nurture private 
sector development in developing countries (WDR, 2005).

The improvement of workforce through advancing human capital in developing 
countries acts as important element to private sector development. The rationale 
behind this theory is that a skilled workforce available in the market creates 
incentives for the private sector to continue operating in a country (WDR, 2005). A 
skilled workforce allows firms to use the country’s labor force for their research and 
development, product innovation, and to improve the firms’ value chains (Dunbar, 
2013). Nevertheless, key government policies related to labor and the workforce, 
specifically on creating conducive environments for its workers, determine whether 
private sector development will thrive in a developing country. These policies include 
wage adaptability, ensuring safe workplace environments, and workers protection 
(WDR, 2005). Furthermore, the private sector also sees a number of components in 
the country that correlate with labor market environment, which includes the labor 
tax rate, cooperation in labor employer relations, internal labor mobility, and active 
labor policies (Schwab, 2018). Hence, by having an advanced human capital through 
government support of education and training and regulatory policies, private 
sector development will thrive in developing countries. 

Conclusions & Recommendations

The conditions and business climate within developing countries may have a 
degree of uncertainty and unpredictability. Therefore, relevant stakeholders within 
the private sector development needed to implement measures in their framework 
to navigate these challenges. Firms who are operating in developing countries 
will need to have a flexible business model, as they must anticipate the vast 
changing climate, whether in terms of political stability or macroeconomic stability. 
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Additionally, policymakers will also need to be aware a certain policy framework 
related to private sector development, as one policy framework for one developing 
country may not work for all developing countries. This is because different country 
has different government structure, society, geography and for some colonial past. 
Hence, an effective framework must be aligned with the local context. 
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Effectively Addressing Sexual Violence through 
RUU P-KS

Introduction

Starting with a series of studies on sexual violence in 2001 by the National 
Commission on Violence Against Women or Komnas Perempuan and FPL (a forum 
of service providers for female victims of violence), the draft bill for the Elimination 
of Sexual Violence (RUU P-KS) was first drafted in 2014 and presented to the House 
of Representatives, or DPR, in 2016. Since then, the DPR has held meetings and 
conversations with Komnas Perempuan and FPL on the draft bill and took the RUU 
P-KS as the DPR’s priority national legislation program in 2016. The bill proposed 
by the DPR aims to eradicate sexual violence by addressing the root cause by 
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criminalizing 9 types of sexual violence3. It elaborated an integrated prevention 
strategy in the sectors of education, infrastructure and public service, government 
and institutional governance, economy, and the socio-cultural sector.

Even though sexual violence disproportionately affects women, it is not exclusively 
women’s problem. That is why the series of meetings and the draft bill itself mark 
positive progress towards the protection of all Indonesian people. In the spirit of the 
70th anniversary celebration of the relationship between Indonesia and the United 
States, I will share my perspective based on my cultural understanding as a born-
and-raised Indonesian who learned valuable lessons studying gender equality in 
New York, and point out some important reasons why, in order to effectively combat 
sexual violence in Indonesia with the RUU P-KS, the government must focus the 
issue as a violation of human rights, while also addressing the need for cultural 
change with respect to gender norms.

Contents

In December 2017, the Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) published a 
policy brief detailing the differences between the DPR’s version of the bill, and the 
revised version published by the ministers of various departments appointed by the 
President to represent the executive branch of the government, known as the DIM. 
The DIM trimmed down the DPR-proposed RUU P-KS from 152 articles to 50. The 
brief by the ICJR argued (and I agree) that “the government still sees sexual violence 
as a violation of peace and public order.” The DIM shifted the focus away from sexual 
violence as a violation of human rights by adding in the preamble “disturbance to 
peace and public order” as a policy consideration of why sexual violence matters. 
Despite anger and uneasiness in Indonesian society caused by some highly-covered 
sexual violence cases in the national media, this language should be removed from 
the preamble and the government should focus on the protection of the human 
rights of prospective victims of sexual violence. 

The consideration of whether or not a case of sexual violence disturbs “public order” 
ignores victims as individuals whose rights should be protected by the government. 
Indonesia has committed itself to certain language through treaties and conventions 
to uphold the human rights of its people. The DIM should take into consideration 
the Universal Declaration on Human Rights (UDHR) as a legal instrument, which is 
internationally the most fundamental reference in the protection of human rights 
efforts. Article 1 of the document, which states that “all human beings are born free 
and equal in dignity and rights,” draws our attention to the inherent rights that the 

3  The 9 types of sexual violence according to DPR draft bill are sexual 
harassment, sexual exploitation, forced contraception, forced abortion, 
rape, forced marriage, forced prostitution, sexual slavery, and sexual tor-
ture.
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victims of sexual violence have regardless of the level of publicity or ‘disturbance’ the 
case has caused in broader society. Every victim should not have to make their case 
public to deserve a proper judiciary process, which is stated in the article 8 of UDHR: 
“everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals 
for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.”

Sexual violence can only be effectively addressed if the victims recognize they have 
rights they could assert. In the 2017 violence against women report published in 
2018, Komnas Perempuan recorded 348,446 reported cases of violence against 
women in year 2017. This is an approximate 25% increase from 2016, which saw 
259,150 cases. But the DIM failed to understand one important point of the drafting 
of this bill: Komnas Perempuan stated in the 2018 report that the number of cases 
recorded increased not because instances of sexual violence occurred more often, 
but because of the increase of the number of victims who were courageous enough 
to speak up, and the improvement of their trust in the service provider agencies. 
United Nations Economic and Social Affairs wrote in its 2015 report that less than 
40% of women who experience violence seek any sort of help in the majority of 
countries with available data. This demonstrates how important it is for a human-
rights approach to be the center of the discourse.

One important reason why sexual violence persists is the effect of patriarchal 
elements entrenched in the broader culture, which sees women’s bodies as a symbol 
of sanctity and honor, rather than the living bodies of individuals. When women are 
ripped away from their ‘sanctity and honor’ by rape, the most customary solution 
to this ‘problem’ is to forcefully marry the woman with the rapist. Comments and 
questions asking what the victim, who are mostly women, was wearing at the time 
of the violence are just one example of the victims’ suffering proving secondary 
to the gender norms they might have violated. The UN Special Rapporteur on 
Violence Against Women since 2009, Rashida Manjoo, said that the government 
should “acknowledge that violence against women is not the root problem, but that 
violence occurs because other forms of discrimination are allowed to flourish.” These 
acts of discrimination stem from patriarchal notions, and the gender norms that 
come with them.

In the prevention strategy, an exhaustive multi-sectoral plan, like the one in DPR’s 
draft bill, should be favored. This type of comprehensive and holistic plan is needed 
to create a norm change in the society. The Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), which was ratified by Indonesia 
in 1984, obliges the government to lead the reconstruction of norms and culture 
which cause a power imbalance between genders and facilitate the perpetuation 
of sexual violence. Article 5 of CEDAW states:
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“States Parties shall take all appropriate measures:

(a) To modify the social and cultural patterns of conduct of men and women, with 
a view to achieving the elimination of prejudices and customary and all other 
practices which are based on the idea of the inferiority or the superiority of either of 
the sexes or on stereotyped roles for men and women”

Conclusions & Recommendations

Indonesia’s international commitment to protect its people, including against 
the act of sexual violence, makes it responsible and liable to write the RUU P-KS 
in a way that protects the victims, upholds their human rights, and acknowledges 
the systemic cultural causes of sexual violence. By focusing on the violation of the 
victim’s human rights, rather than showing paternalistic attitudes that see the harm 
as socially costly, the bill would be more effective in eradicating sexual violence and 
securing the victim’s protection. The people, through the DPR, are reaching out to 
the government to help solve this problem. To agree to participate in the drafting of 
the bill only to then “tone it down” and eliminate the true purpose of the bill will erase 
the voice of every victim of sexual violence.
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Budaya Hukum dan Perspektif Baru Atas Hak Cipta

Latar Belakang

Di hari pertama saya menempuh studi doktoral ilmu hukum di Indiana University 
(IU) Bloomington, salah satu First Day Assignment yang harus saya kerjakan adalah 
mengikuti Plagiarism Tutorial and Test yang hasilnya dikirimkan kepada Profesor 
serta menulis ringkasan tak lebih dari 500 kata atas sebuah artikel berjudul “I Cant 
Believe I Taped the Whole Thing The Case against VCRs”.  Elemen pertama dari tugas 
tersebut rupanya merupakan program wajib bagi seluruh mahasiswa IU. Selain 
materi tentang pengertian dan bentuk-bentuk plagiarisme dalam tutorial terkait, 
saya juga diwajibkan mengikuti tes untuk bisa dinyatakan lulus dari program tersebut 
serta mendapatkan sertifikat kelulusan. Untuk saya yang memang berlatar belakang 
sebagai pendidik di perguruan tinggi, plagiarisme dan bagaimana menghindari agar 
kita menjadi pelakunya bukan hal yang benar-benar baru. Namun, yang menarik 
bagi saya adalah bahwa untuk dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat, saya 
harus menjawab benar minimal 9 dari 10 pertanyaan dalam tes. Saya menangkap 
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kesan, bahwa perlindungan hak cipta benar-benar sesuatu yang ditegakkan secara 
konkrit.  Bahkan dimulai dari pertama kali mahasiswa memulai kelas di hari pertama. 

Berangkat dari pengalaman akan tugas tersebut, selama hampir 1 tahun pertama 
saya menempuh studi di Maurer School of Law, kesan perlindungan hak cipta 
yang tegas aturan hukum dan penegakannya semakin banyak saya temui dalam 
beragam momen. Tidak hanya bagaimana peraturan perundang-undangan yang 
dirumuskan dengan jelas, tetapi juga bagaimana substansi hukum yang sedemikian 
rupa berangkat dari budaya hukum yang juga kuat. Indikator terkuat yang saya lihat 
adalah bagaimana masyarakat di Amerika terbiasa memberikan apresiasi tinggi 
bagi seseorang yang punya pencapaian atau kontribusi bagi sebuah institusi atau 
komunitasnya.

Konten

Struktur hukum dan budaya hukum sebagaimana disebut di atas, menurut 
Lawrence M. Friedman, Profesor di Stanford University dalam salah satu artikelnya 
yang berjudul “Legal Culture and Social Development” adalah dua elemen dari 
tiga elemen utama yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu sistem 
hukum di sebuah Negara telah berjalan dengan baik. Friedman menuliskan bahwa 
substansi hukum yang berbentuk produk hukum dalam berbagai bentuk (undang-
undang, yurisprudensi, doktrin dll) merupakan luaran yang dihasilkan oleh kerja 
struktur hukum yaitu lembaga legislatif yang bertugas sebagai institusi pembuat 
produk hukum. Sementara budaya hukum adalah nilai dan sikap yang mengikat 
keseluruhan sistem hukum tersebut. Budaya hukum ini dapat dilihat antara lain dari 
bagaimana masyarakat menaruh respek terhadap penegak hukum dan undang-
undang yang berlaku, selain itu juga dapat dilihat dari apakah ada sistem sosial 
yang secara informal dipatuhi oleh masyarakat sebelum mematuhi hukum sebagai 
norma utama.

Kebiasaan filantropi adalah hal utama yang saya lihat besar pengaruhnya terhadap 
apresiasi masyarakat atau pemberian kredit atas kontribusi atau karya seseorang, 
sebuah konsep dasar atas hak cipta. Dari titik ini, dalam waktu 1 tahun pertama saya 
tinggal dan menetap di Bloomington, saya melihat bentuk konkrit dari manisfestasi 
ketiga elemen di atas. Dalam konteks budaya hukum, salah satu contoh yang konkrit 
adalah pemberian nama gedung bagi mereka yang berkontribusi atau tribut kepada 
sosok yang berjasa besar atas perjalanan sebuah institusi tersebut. Tindakan inilah 
yang kemudian mendasari penamaan terhadap School of Law tempat saya kuliah, 
Michale S. Maurer. Maurer adalah alumni program Doctor of Jurisprudence tahun 
1967 yang bersama sang istri merupakan salah satu alumni yang berperan besar 
terhadap perkembangan Law School hingga saat ini. Hal yang sama juga terjadi 
pada penamaan gedung Law School yang diambil dari nama alumni 1964 Lowell E. 
Baier. Menariknya, Baier meminta agar perpustakaan dinamai Jerome Hall, nama 
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dosen favoritnya sekaligus mentornya selama kuliah. Saya melihat budaya filantropi 
yang kemudian dikonklusikan dengan penghargaan dan apresiasi tertinggi inilah 
yang membentuk budaya hukum yang kuat atas karya seseorang dan kemudian 
terwujud dalam sistem hukum yang solid.

Tegasnya perlindungan hak cipta di Amerika juga bisa dilihat dari substansi 
hukum sebagai elemen berikutnya. Dimana isu perlindungan hak cipta ternyata 
juga termaktub dalam the U.S. Constitution yang berbunyi sebagai berikut “The 
Congress shall have Power [...] to promote the Progress of Science and useful Arts, 
by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their 
respective Writings and Discoveries.” Terlepas bahwa legislasi perlindungan hak cipta 
membutuhkan pencantuman dalam produk hukum yang lebih spesifik (Copyright 
Act), perumusan klausul perlindungan hak cipta di dalam konstitusi yang menjadi 
dasar Negara Amerika Serikat menunjukkan bahwa hak cipta adalah isu utama yang 
perlu dilindungi dengan membentuk peraturan yang memiliki rumusan mendasar 
dan pasti. Indikasi lainnya adalah bagaimana limitasi perlindungan hak cipta diatur 
dengan baik, salah satunya adalah Fair Use Doctrine. Doktrin ini menjelaskan bahwa 
terdapat pembatasan perlindungan hak cipta eksis ketika bersinggungan dengan 
karya seperti parodi atau penggunaannya untuk ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Dari sinilah kemudian para penegak hukum sebagai perwujudan dari elemen 
struktur hukum bisa menjalankan aturan atas hak cipta. 

Dalam konteks Indonesia, kita bisa mencontoh dan mengadopsi beberapa aspek 
seperti bagaimana menumbuhkan atau secara perlahan merubah budaya hukum 
agar perlindungan hak cipta di Indonesia berjalan dengan lebih baik. Indonesia 
sudah punya struktur hukum dan substansi hukum yang baik, namun budaya 
hukum juga dapat menjadi salah satu titik awal perubahan tersebut.

Kesimpulan & Rekomendasi

Ada kecenderungan bahwa perlindungan hak cipta di Indonesia masih bersifat 
represif. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 memiliki banyak rumusan 
pasal, pun di dalam ratusan pasal tersebut terdapat beberapa pasal terkait mendorong 
masyarakat agar lebih teredukasi atas pentingnya hak cipta, termasuk penerapan 
fair use doctrine yang nampaknya belum benar-benar diimplementasikan. Namun 
membentuk budaya hukum semacam itu tentu membutuhkan implementasi yang 
lebih konkrit. 

Menurut saya, masyarakat di Indonesia bisa memulai menanamkan sikap apresiasi 
atas karya tersebut dari lingkup paling kecil dan sederhana sekalipun. Seperti 
sekolah atau perguruan tinggi. Ketika beberapa tempat jasa fotokopi sudah 
menolak mengerjakan fotokopi 1 buku utuh atau dokumen-dokumen resmi seperti 
ijazah dengan alasan hak cipta, sebetulnya hal ini bisa diterapkan oleh sekolah 



BUNGARAMPAI

121

BUNGARAMPAI 

Kata
Pengantar

Untuk semuanya, 

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pihak yang telah 
membantu menyelesaikan buku ini. Sebagai pihak yang mengorganisir pembuatan 
buku ini, saya sangat kagum dengan semua mahasiswa kita yang telah memberikan 
ide-ide yang sangat inovatif dan brilian dalam buku ini—Sesuai dengan apa yang 
diharapkan dan diperlukan oleh bangsa Indonesia.— Sebagai editor; buku ini bermula 
dari sebuah ide untuk memperingati 70 tahun kolaborasi antara Indonesia dan Amerika 
Serikat— Buku ini terwujud atas kerja keras semua penulis yang telah membantu dan 
berkolaborasi hingga selesainya project ini. 

Buku ini menjelaskan apa yang kita coba raih sebagai Atase Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kita telah bekerja-sama dengan 
berbagai institusi di Amerika Serikat untuk menjembatani koloborasi dengan institusi di 
Indonesia. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan diaspora Indonesia di Amerika 
Serikat, kami mengikutsertakan Permias (Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika 
Serikat) dan bekerjasama dengan mereka untuk menunjukan yang terbaik dari 
mahasiswa kita, dan lebih penting lagi, untuk mengenalkan budaya Indonesia ke 
dalam akademisi di Amerika Serikat. 

Sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan, saya berterima kasih dengan apa yang 
telah mahasiswa dan akademisi kita lakukan selama mereka berada di Amerika 
Serikat. Untuk ke depannya, saya berharap mahasiswa tidak segan untuk 
membagikan apa yang mereka lakukan selama di Amerika Serikat, baik itu hanya 
berupa salam, tulisan, ataupun dalam bentuk lainnya, karena di masa depan, mereka 
adalah kapten sebuah kapal yang bernama Indonesia. 

Salam,

Popy Rufaidah, SE, MBA, Ph.D 

Atase Pendidikan dan Kebudayaan 
Kedutaan Besar Republik Indonesia 
Washington, D.C., Amerika Serikat 

3
Pemikiran Pelajar Indonesia di Amerika Serikat 5

123Pemikiran Pelajar Indonesia di Amerika Serikat 

BUNGA RAMPAI

dan perguruan tinggi kita dalam rangka menumbuhkan budaya hukum atas 
hak cipta. Hal ini akan selaras dengan penerapan anti plagiasi ketika ujian atau 
tugas akhir, sehingga pengalaman siswa atau mahasiswa yang didapatkan dan 
diimplementasikan berasal dari dalam dan luar kelas.  

Ketiga elemen struktur, substansi dan budaya hukum punya kedudukan sama 
penting. Namun sebagaimana Friedman tegaskan, adalah budaya hukum, sebagai 
jaringan atas nilai dan sikap atas hukum yang melekat pada masyarakat sebagai 
penentu. Budaya hukum masyarakat yang kuat dapat menunjukkan respon 
dan respek masyarakat kepada hukum dan pemerintah, apakah mematuhinya 
atau justru menjauhinya.  Pada konteks hak cipta secara spesifik, Amerika sudah 
menerapkan ini dengan budaya filantropi dan penghargaan tinggi terhadap mereka 
yang berkontribusi. Sementara Indonesia sudah punya struktur dan substansi hukum 
yang kuat, kini saatnya mendorong dan membangun budaya hukum tersebut. 
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Adapting to the Future of Technology: 
Regulatory and Policy Framework Proposal for 

Blockchain System in Indonesia

Introduction

Since the creation of bitcoin by Satoshi Nakamoto triggered by the 2008 United 
States’ financial crisis, blockchain — as the foundation that runs bitcoin — has 
developed tremendously through various forms of improvements and slowly 
changed into today’s impactful breakthrough that transforms the involvement of 
people and industries in transactions. 

Unlike the usual technology system where a ‘central authority’ controls transactions, 
blockchain technology offers novel innovation where authentication and 
authorization of transactions are conducted in a ‘decentralized’ manner, hence 
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creating transparency and equality among societies. Through this decentralization, 
digital data of a transaction is organized into ‘blocks’ and distributed across 
thousands of computers by establishing a chronological list (called as the ‘chain’) of 
these cryptographically signed blocks (Kevin W., 2018).

By removing the middleman, blockchain also promotes high efficiency, cost 
reduction, and revenue escalation, making it compatible as a lucrative solution for 
Indonesia, the world’s largest archipelago country comprising more than 17,000 
islands, to administer the data and transaction of 260 million people – 25.9 millions 
of which still suffer below the poverty line –  and eventually to simplify the way people 
live on a day-to-day basis. This raises the question: is it true that blockchain may 
become a solution to Indonesia? If so, what should the government provide to create 
a better infrastructure for blockchain to grow in Indonesia?  

Contents

James Grimmelmann, a law professor from Cornell Law School, describes three 
overarching characteristics that construct blockchain architecture: cryptographically 
secure, distributed ledger and consensus protocol (Grimmelmann, 2019). 

Blockchain is ‘cryptographically secure’ because every transaction must be digitally 
signed by a relevant party using a private key that they should only know. A blockchain 
is at heart a ‘distributed ledger’, where every participant has a complete copy of 
the entire blockchain and is equally authoritative without centralized recordkeeper. 
Because everyone can submit the data to the blockchain, it is necessary to have 
‘consensus protocols’ that work as guidelines to review and confirm the blocks 
before they are incorporated into the blockchain. When a participant in the 
blockchain (called as the ‘miner’) broadcasts the block to other miners, the other 
miners compete to perform computational works for examining the blocks. If one 
miner succeeds to verify them into valid blocks for all participants, he will receive 
rewards and transaction fees.  

Imagine if this blockchain system is applied in the procurement of government 
service across Indonesia which is commonly limited by the infrastructure scarcity 
and the discrepancy on recordkeeping ability between various regions. Through the 
pivotal features of blockchain, regional governments are able to access information 
inputted by the central government and to process data exchange more efficiently 
with other entities for public service benefits.  

This sophisticated ecosystem, nevertheless, does not hinder irresponsible parties 
from causing any substantial oversight. In 2016, a famous case called “DAO attack” 
happened, where a venture capital fund built with blockchain was hacked by an 
unidentified user, causing it to lose almost $70 million worth of Ether (the currency 
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of Ethereum blockchain) (Falkon S., 2017). In the end, the major developers took a 
decision to unwind the DAO and return all the funds to the original investors (‘hard 
fork’ mechanism), which was in contradictory with the irreversibility principle of 
blockchain where past transactions cannot be modified. Another fear could also be 
where the newer version of the blockchain with higher privacy protection is used 
for an illicit purpose, for instance, the development of Zach as a highly confidential 
money transfer organizer is inferred for tax evasion (https://e-estonia.com/, 2019). 

Given Indonesia’s diverse characteristics, a similar peril can potentially risk the 
blockchain future growth. Should we give up on blockchain? I believe there are 
things we can prepare before this technology evolves rapidly in the government and 
private sector. 

Let us learn from Estonia. Estonia has developed its reputation as the ‘most advanced 
digital society in the world’ since the late 1990s, where 99% of public services are 
available to citizens as e-services through blockchain (https://e-estonia.com/, 2019), 
from voting rights, banking, health, and education. Comparing Estonia (that only 
has no more than 1.3 million population) and Indonesia (the fourth largest-populous 
country) is seemingly unfair, however, we can observe Estonia has been successfully 
modernizing the economy because Estonia had prepared the digital infrastructure 
at the outset (Schulze E., 2019).

Therefore, it is important to formulate an initial system that can be effectively 
implemented and ready for integration when the technology is applied, specifically 
for the regulatory and policy framework.  

Conclusions & Recommendations

To begin with, the government must develop the “regulatory sandbox” (Maupin 
J., 2017), where a developer can limitedly test blockchain model that has yet to be 
protected by existing regulations. This testing ground is commonly used in the 
financial technology area including in Indonesia (GOI, 2017). 

Second, the government and corporations should adopt “Privacy by Design” and 
“Privacy by Default” concept in blockchain system as addressed in Article 25 of the 
General Data Protection of Human Rights (GDPR), such as using pseudonymization 
for data minimization purpose (https://gdpr-info.eu/issues/privacy-by-design/, 2019), 
regardless of the fact current or newly proposed Indonesian regulations on personal 
data does not expressly specify this concept (Minister of Informatics, 2016). Big 
corporations must also appoint a data protection officer to ensure data compliance 
and data protection assessment that considers ‘purpose limitation’ and the rights of 
data owners in the blockchain (Article 35 GDPR).
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The ultimate point is to establish a sound blockchain governance system. Blockchain 
is unique because it allows interaction between thousands of governance system 
and monetary policies and involves three big parties: developers, miners or validators, 
and users, each of which requires proper incentive distribution (Ehrsam F., 2017). 
Developers may consider applying ‘blockchain governance code’ that adopts the 
corporate governance framework in the blockchain, such as the creation of organs 
and fiduciary duty, to be coded to the system (Hacker P., 2017).

Given these points, blockchain with its massive coverage and efficiency functions as 
an alternative solution to address various sectoral problems in Indonesia. The holistic 
legal and technical infrastructure of blockchain must be properly constructed to 
promote protection to the community and to avoid unintended disruption in the 
future.
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Mempertimbangkan Pemilu Elektronik di Indonesia

Latar Belakang

Pemilu serentak di Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 17 April lalu 
menyisakan sejumlah permasalahan. Permasalahan pertama adalah perhitungan 
dan rekapitulasi suara yang panjang sehingga menyebabkan terjadinya banyak 
panitia pemilu mengalami kelelahan. Yang mencengangkan dan menyedihkan 
adalah banyaknya panitia pemilu yang meninggal dan sakit. Menurut cnn.com 
(30/4/19), jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 
yang meninggal dunia mencapai 318 orang dan yang sakit sebanyak 2.232 orang. 
Permasalahan kedua adalah kekhawatiran akan terjadinya kecurangan dan 
ketidakakuratan dalam proses perhitungan dan rekapitulasi suara dikarenakan 
pemilu di Indonesia masih menggunakan metode manual dengan kertas sebagai 
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surat suara. Koalisi Masyarakat Sipil menemukan adanya 708 kesalahan rekapitulasi 
suara pemilu (Kompas.com, 25/4/2019). Permasalahan ini perlu dilihat secara serius 
karena dikhawatirkan dapat mempengaruhi integritas Pemilu 2019. 

Kedua permasalahan tersebut di atas tentu saja bukan permasalahan biasa dan bisa 
dianggap remeh. Lebih dari itu, penting untuk mengevaluasi Pemilu 2019 minimal 
dengan berkaca pada kedua permasalahan di atas. Pertanyaan yang relevan untuk 
diajukan adalah apa sebetulnya yang menjadi sebab terjadinya ketiga permasalahan 
di atas? Apakah terdapat keterkaitan di antara keduanya? Jika ada, bagaimana cara 
untuk mengatasi dan memperbaiki permasalahan-permasalahan di atas. Penulis 
berpendapat bahwa permasalahan dalam perhitungan dan rekapitulasi suara dalam 
Pemilu 2019 disebabkan oleh metode manual sehingga ke depan sangat penting 
untuk mempertimbangkan pemilu di Indonesia secara elektronik. 

Tulisan ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan yang 
berisi permasalahan dan pertanyaan yang ingin dijawab. Bagian kedua adalah 
pembahasan yang berkutat pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang 
diajukan. Bagian ketiga adalah kesimpulan sekaligus rekomendasi untuk perbaikan 
dalam Pemilu Indonesia ke depan. 

Konten

Pemilu 2019 memiliki sejumlah perbedaan dibandingkan dengan Pemilu 2014. Salah 
satunya adalah bahwa Pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak untuk memilih 
calon-calon yang akan mengisi jabatan di lima jenis jabatan: Presiden dan Wakil 
Presiden, Anggota DPR RI, Anggota DPD RI, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota 
DPRD Kabupaten/Kota. Kecuali DKI Jakarta, di seluruh Indonesia setiap daerah 
pemilihan (dapil) dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdapat 5(lima) jenis surat 
suara. Seperti diketahui bersama, pada Pemilu 2014, Pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden dilaksanakan terpisah setelah Pemilu Legislatif. 

Penambahan jumlah jabatan yang dipilih bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. 
Jika disimulasikan bahwa di sebuah TPS terdapat 300 pemilih dan tiap pemilih 
memilih untuk lima jabatan, maka terdapat maksimal 1500 surat suara yang harus 
dihitung. Jumlah surat suara sebanyak itu tidak dapat diselesaikan dihitung dengan 
cepat karena model kertas suara memberikan dampak pada perlunya kehati-hatian 
dalam menentukan kepada calon mana atau partai politik apa suara diberikan. Hal 
itu belum termasuk apabila terjadi perdebatan di antara petugas KPPS dan saksi 
akan hasil coblosan pemilih. Sudah bisa dipastikan dan seperti yang terjadi setelah 
17 April lalu banyak petugas di TPS-TPS baru selesai melakukan penghitungan suara 
keesokan harinya. Hal ini juga terjadi dikarenakan aturan pemilu tidak membolehkan 
adanya penundaan penghitungan. Oleh karenanya, sungguh disayangkan 
kemudian banyak petugas KPPS yang meninggal dunia dan sakit dikarenakan 
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mereka kelelahan dengan proses yang tidak singkat tersebut. 

Di samping itu, setelah proses perhitungan suara selesai, kesalahan dan atau 
kemungkinan terjadinya kecurangan dalam proses rekapitulasi juga tidak kalah 
pentingnya karena proses rekapitulasi juga dilakukan secara manual. Rekapitulasi 
dilakukan dari mulai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sampai tingkat KPU RI, dan 
proses itu memakan waktu berminggu-minggu. 

Berkaca dari kedua hal di atas, penulis berpendapat bahwa permasalahan dalam 
perhitungan dan rekapitulasi suara diakibatkan oleh metode manual di kedua 
tahapan pemilu itu. Jika pemilu dilakukan secara elektronik, situasinya akan jauh 
berbeda. Sebagai contoh, salah satu altenatif rujukan adalah Pemilu Filipina. Penulis 
berkesempatan melihat secara langsung bagaimana Filipina menggelar pemilunya 
secara elektronik di tahun 2016. Meskipun masih tetap ada surat suara yang diarsir, 
penghitungan suara di pemilu Filipina dilakukan oleh mesin. Selepas seorang pemilih 
menyelesaikan pemberian suaranya, ketika dia memasukkan kertas suaranya ke 
mesin, mesin tersebut akan otomatis menghitung. Ketika TPS ditutup, mesin tinggal 
diminta mengeluarkan hasil penghitungan di TPS itu untuk kemudian hasil tersebut 
ditandatangani oleh para saksi. Seperti penghitungan suara, rekapitulasi suara juga 
dilakukan secara elektronik oleh mesin dengan cara mentransmisi hasil langsung 
ke komputer di panitia pemilu tingkat nasional. Apabila terdapat masalah dalam 
proses transmisi hasil, panitia tinggal menuju kantor panitia satu level di atas panitia 
level TPS terdekat dan membawa chip yang tidak dapat “dibaca” tanpa alat khusus 
yang hanya dimiliki oleh panitia. Selepas seluruh TPS mengirimkan hasilnya, di hari 
yang sama panitia pemilu Filipina tingkat pusat dapat mengumumkan siapa calon 
presiden terpilih dan perolehan suara tiap partai politik. Berangkat dari contoh 
Filipina, penulis menilai bahwa sudah saatnya Pemilu Indonesia dilakukan secara 
elektronik. 

Kesimpulan & Rekomendasi

Penulis telah menunjukkan di bagian sebelumnya bahwa Pemilu 2019 yang 
dilaksanakan secara manual menyebabkan terjadinya sejumlah permasalahan, 
seperti penghitungan yang memakan waktu, kekhawatiran akan tidak akuratnya 
penghitungan dan rekapitulasi dan berpotensi mendorong terjadinya kecurangan. 
Hal itu juga ditambah dengan bertambahnya jabatan yang dipilih dalam Pemilu 
2019 di hari yang sama. Selain itu, dampak lain dari metode manual yang memakan 
waktu yang lama adalah banyaknya panitia pemilu yang kelelahan sehingga banyak 
dari mereka yang sakit atau bahkan meninggal dunia. Di sisi lain, pemilu secara 
elektronik yang diselenggarakan di Filipina dapat menjadi rujukan bagaimana 
metode eletronik sangat efektif membuat proses pemilu lebih singkat dan juga lebih 
akurat karena penghitungan dilakukan oleh mesin secara elektronik. 
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Berangkat dari kesimpulan di atas, penulis mengajukan sejumlah rekomendasi. 
Pertama, para pembuat kebijakan terkait pemilu di Indonesia perlu 
mempertimbangkan perubahan metode di pemilu Indonesia dari metode manual 
ke metode elektronik. Apalagi, jika pemilu 2024 dan seterusnya tetap dilaksanakan 
secara serentak seperti pemilu 2019, mempertahankan metode manual akan 
berpotensi mengulang permasalahan yang sama di kemudian hari. Kedua, para 
pembuat kebijakan juga perlu membentuk tim independen yang diminta secara 
khusus mengkaji pemilu elektronik seperti apa yang paling “cocok” untuk diterapkan 
di Indonesia. Hal itu juga termasuk apakah pelaksanaan pemilu elektronik langsung 
diselenggarakan di seluruh wilayah di Indonesia atau secara bertahap di sebagian 
wilayah terlebih dahulu. Kajian dari tim independen itu juga perlu memuat aspek 
sosial, politik, dan budaya masyarakat Indonesia sehingga dapat “mengantisipasi” 
hal-hal yang mungkin saja terjadi apabila pemilu elektronik jadi dilaksanakan di 
Indonesia. 
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Dua Tantangan Independensi Hukum di Indonesia

Latar Belakang

Menjaga independensi hukum adalah salah satu agenda terpenting dalam 
demokrasi. Dalam suratnya kepada Hakim Agung pertama Amerika, Presiden George 
Washington menggambarkan pranata hukum sebagai “pilar utama penopang 
pemerintahan” dan “fondasi di mana tatanan politik berdiri” (George Washington, 
1789). 

Jika sejak awal para pendiri Amerika meyakini bahwa independensi peradilan adalah 
kunci dalam demokrasi, sejak Reformasi 1998, isu ini juga menjadi agenda utama di 
Indonesia. Namun seperti dalam pengalaman Amerika yang sudah berjalan lama, 
agenda menciptakan dan menjaga independensi hukum dan lembaga peradilan 
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adalah usaha terus-menerus dan tanpa henti. Mantan Hakim Agung Amerika yang 
cukup terkenal, Sandra O’Connor, misalnya, pada sebuah ceramahnya yang terkenal 
di Universitas Florida mengatakan: “independensi hukum tidaklah terwujud dengan 
sendirinya. Butuh usaha dan kerja keras untuk mewujudkannya, meski teramat 
mudah fondasi itu dihancurkan.” (O’Connor, 2006).

Di Indonesia, usaha menciptakan pranata hukum yang independen sekarang ini, 
menurut hemat penulis, dihadapkan pada dua ancaman besar: ancaman dari luar 
dan ancaman dari dalam. Terkait ancaman dari luar, kita bisa mengidentifikasi dua 
hal: tekanan opini publik dan kekuatan massa serta usaha politisasi hukum oleh 
penguasa.

Terkait ancaman dari dalam, seperti dalam kasus di Amerika, kita mengidentifikasi 
adanya kecenderungan hakim untuk memutus sebuah perkara berdasar pada 
pertimbangan apakah putusannya akan diterima publik atau tidak, dan karena itu 
hakim memutuskan perkara berdasar pada preferensi sosio-politik dan ideologi 
mereka (judicial activism).

Dua hal ini sesungguhnya berkaitan dan mengakar pada dua prinsip yang saling 
tarik menarik: independensi hukum dan peradilan (judicial independence) dan 
prinsip pembatasan kekuasaan hukum (judicial restraint)

Konten
Ancaman luar 

Independensi peradilan dalam sistem otoriter dapat dengan mudah dihancurkan 
oleh kecenderungan penguasa politik untuk mengooptasi lembaga yudikatif. 
Hukum, dalam sistem ini, tak lebih dari stempel pengesahan atau justifikasi atas 
kepentingan politik penguasa. Selama masa Orde Baru, inilah yang terjadi. Selepas 
masa Reformasi, kecenderungan ini bisa dikurangi. Agenda utama pemisahan 
kekuasaan agar tidak menjadi absolut, diwujudkan dengan usaha membuat pranata 
peradilan yang lebih independen. Hukum sebagai panglima menjadi slogan yang 
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tidaklah begitu nyata kita hadapi sekarang.

Meskipun demikian, kita harus berhati-hati karena bukan berarti praktik itu 
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dan lain sebagainya). Dalam rezim demokrasi konstitusional, tidak banyak tersedia 
pilihan untuk melakukan itu. Dan karena itu keputusan pengadilan menjadi pilihan 
paling menjanjikan untuk dijadikan alat membungkam atau menundukkan musuh 
politik. Gejala ini, meski harus diteliti lebih jauh, bisa dilihat di Indonesia dalam kasus-
kasus yang menjadi sorotan publik seperti dalam kasus Abraham Samad (dijerat 
dengan kasus foto kopi palsu), Bibit-Chandra dan kasus Anas Urbaningrum.

Tantangan terbesar bagi independensi peradilan pasca Reformasi, menurut penulis, 
justru muncul dari tekanan masyarakat lewat penggalangan opini publik di media. 
Pada banyak kasus, ketika sebuah perkara menyita perhatian publik dan tekanan 
terhadap peradilan begitu tinggi, keputusan pengadilan seperti mengamini dan 
mengikuti tekanan tersebut. Lagi-lagi tentu ini membutuhkan penelitian lebih 
lanjut. Tapi menurut penulis, kasus yang menimpa Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) 
adalah contoh betapa keputusan pengadilan seperti mengamini tekanan publik. 
Keputusan itu diambil seperti pemadam kebakaran yang berfungsi menghentikan 
kobaran api kemarahan masa. 

Lebih jauh, pada kasus yang menimpa Buni Yani, Rizik Shihab dan Ahmad Dhani, 
logika di luar asas legalitas terasa begitu kental mewarnai proses peradilan. Hukum 
seperti menjadi ajang kompromi: karena Ahok dihukum (lewat tekanan masa), maka 
wajar kalau Buni Yani, Rizik dan Ahmad Dhani juga dihukum. Biar adil!

Ancaman dari Dalam 

Apa yang terjadi di atas tidak lepas dari penyebab internal di dalam diri pranata 
peradilan. Ancaman ini muncul dari kecenderungan hakim untuk memutuskan 
sebuah perkara bukan semata pada pertimbangan hukum dan fakta persidangan, 
tapi pada pertimbangan politik, ideologi atau pertimbangan lain di luar pertimbangan 
hukum.

Jika hakim memutus perkara sesuai fakta persidangan, misalnya, hakim merasa 
khawatir putusannya akan menciptakan huru-hara atau kegaduhan. Karena 
kecenderungan ini, hakim berusaha menafsirkan fakta persidangan agar putusannya 
sesuai dengan pertimbangannya itu, meski dengan risiko tidak mengindahkan 
argumen dan fakta persidangan. Kecenderungan seperti ini, dalam tradisi ilmu 
hukum, biasa dimasukkan ke dalam kategori judicial activism. Meski diperdebatkan 
baik-buruknya, judicial activism diartikan sebagai sebuah putusan peradilan yang 
sebagian atau seluruhnya didasarkan pada pandangan sosio-politik dan ideologi 
hakim, bukan pada pertimbangan hukum yang ada.

Karena faktor ini, penulis melihat kecenderungan dunia peradilan secara tidak sadar 
berfungsi sebagai alat kompromi. Karena Ahok dihukum bersalah, peradilan seperti 
merasa harus pula menghukum kelompok penentang Ahok. Dan karena itu ketika 
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Buni Yani dan Ahmad Dhani diadukan ke pengadilan karena kasus tertentu, ada 
kecenderungan hakim untuk memutus perkara yang bisa menyenangkan kelompok 
pendukung Ahok, dalam hal ini dengan memutus Buni Yani bersalah. 

Kecenderungan ini seperti lingkaran setan yang telah keliru sejak awal. Hakim tidak 
lagi dituntun untuk memutuskan perkara berdasar pada hukum dan fakta-fakta 
persidangan, tapi lebih pada pertimbangan lain di luar hukum dan fakta persidangan.

Kesimpulan dan Rekomendasi
Ikhtiar Memperbaiki 

Tentu pada ujungnya menciptakan lembaga hukum yang mandiri dan kuat adalah 
buah dari proses dan investasi peradaban yang panjang. Namun usaha untuk itu 
harus dilakukan. Penulis ingin mengusulkan dua hal sebagai penutup

Pertama, perubahan norma hukum harus dilakukan terutama terkait hukum atau 
aturan yang selama ini sering dipakai sebagai senjata untuk menjerat terdakwa 
dalam kasus-kasus yang kontroversial. Dalam pandangan penulis, perubahan 
norma terhadap UU 1/PNPS/1965 yang selama ini sering disebut sebagai pasal karet 
penodaan agama, mendesak untuk dilakukan. Karena usaha perubahan norma 
melalui judicial reveiw di pengadilan MK gagal, maka usaha yang mungkin dilakukan 
adalah melalui perubahan hukum di parlemen. Tentu itu hanya salah satu contoh 
dari banyaknya pasal karet yang dengan mudah dijadikan senjata, seperti UU ITE 
yang baru beberapa tahun ini diundangkan.

Kedua, usulan ini lebih terkait pada budaya hukum. Yang unik di Indonesia, proses 
peradilan terbuka cenderung diartikan seluas-luasnya. Bahkan bukan hal aneh 
stasiun televisi menyiarkan “live event” dari ruang sidang, seperti terjadi dalam kasus 
Artalita Suryani, Antasari Azhar dan Bibit-Candra dan banyak lagi.

Di Amerika, prinsip peradilan terbuka diartikan terbatas: hanya pihak-pihak yang 
terlibat yang bisa datang di pengadilan. Jika pewarta diperbolehkan hadir, hampir 
semua negara bagian melarang siaran langsung dari ruang sidang. Bahkan kamera 
saja tidak diperbolehkan. Negara bagian seperti California, Arizona, Florida dan 
Alabama membolehkan kamera di ruang sidang dengan persyaratan dan ketentuan 
yang cukup ketat.

Kenapa demikian? Jawabannya ada dalam ungkapan Hakim Agung Amerika yang 
cukup terkenal, Oliver Wendell Holmes: ‘bahwa putusan pengadilan dicapai hanya 
melalui bukti-bukti dan argumentasi yang terungkap di ruang persidangan, dan 
bukan karena pengaruh di luar ruang persidangan’ (Gilbert Geis dan Robert E. L. 
Talley, 1957).
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Publikasi media besar-besaran pada sebuah perkara cenderung menciptakan 
tekanan publik terhadap proses peradilan. Dan karena itu, sadar atau tidak, dalam 
memutuskan perkara hakim cenderung dituntun untuk menuruti tekanan publik. 

Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa proses peradilan harus tertutup. Saya 
ingin mengatakan, demi independensi dan menjaga martabat peradilan, sudah 
saatnya penyiaran langsung dari ruang sidang dibatasi. Jika pewarta hadir, cukup 
penanya saja yang melaporkan apa yang terjadi.

Tentu sangat sulit menjabarkan sebuah gagasan yang butuh elaborasi mendalam 
ke dalam tulisan yang sangat singkat ini. Namun semoga tulisan singkat ini turut 
memberikan sumbangsih bagi terciptanya pranata hukum yang mandiri dan 
demokrasi yang sehat dan kuat.
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Kebijakan Publik di Antara Reruntuhan

Latar Belakang

Pada tanggal 28 September 2018, sebuah gempa berkekuatan 7.4 Skala Richter 
menghantam pulau Sulawesi diikuti dengan gelombang tsunami setinggi 7 meter 
dan likuifaksi di sedikitnya 3 area di Kota Palu dan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. 
Setidaknya 4,500 jiwa meninggal dunia dan 173,000 penduduk harus mengungsi ke 
lokasi yang lebih aman.

Konten

Dalam upaya memulihkan kondisi masyarakat Sulawesi Tengah yang 
terdampak bencana, Pemerintah Pusat dan Daerah bersama dengan berbagai 
elemen masyarakat, organisasi nasional dan internasional, serta para relawan 
mengimplementasikan serangkaian kebijakan publik dalam bentuk program 
bantuan. Di antara sekian banyak program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 
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yang diamanatkan oleh pemerintah pusat, setidaknya ada 2 program bantuan yang 
digulirkan langsung kepada masyarakat Sulawesi Tengah yaitu:

1. Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana sebagaima-
na diamanatkan dalam Peraturan Menteri Sosial nomor 4 tahun 2015

2. Penyediaan Hunian Tetap Bagi Korban Bencana sesuai Instruksi Presiden 
Nomor 10 tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruk-
si Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah 
dan Wilayah Terdampak Lainnya

Program-program ini tentu tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya pendekatan 
komprehensif dalam proses pemulihan masyarakat Sulawesi Tengah yang terdampak 
bencana. Namun, dalam tulisan ini penulis akan fokus terhadap implementasi 2 
program ini dikarenakan 2 program inilah yang masih menjadi konsentrasi terbesar 
pada saat tulisan ini dibuat.

Bantuan Langsung Uang Tunai

Bantuan Langsung Uang Tunai (BLT) di dalam Peraturan Menteri Sosial nomor 4 
tahun 2015 didefinisikan sebagai bantuan yang diberikan langsung dan dirasakan 
langsung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami 
guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana agar dapat tetap hidup secara 
wajar. Dalam konteks pascabencana Sulawesi Tengah, BLT dikategorikan setidaknya 
dalam 5 jenis bantuan, yaitu:

i. Bantuan bahan bangunan rumah, yaitu bantuan yang diberikan untuk 
korban bencana yang rumahnya mengalami kerusakan sehingga perlu re-
lokasi/rekonstruksi. Bantuan yang diberikan berkisar antara 1 juta hingga 25 
juta rupiah tergantung pada tingkat kerusakan bangunan;

ii. Bantuan jaminan hidup, yaitu bantuan yang diberikan kepada korban 
bencana berupa uang tunai untuk tambahan lauk pauk yang diberikan 
pada saat berakhirnya tanggap darurat dan berada di hunian sementara 
atau hunian tetap. Bantuan ini diberikan sebesar Rp. 10,000 per hari per 
orang selama 30 hari setelah masa tanggap darurat bencana dan dapat 
diperpanjang hingga 90 hari;

iii. Bantuan isi hunian tetap, yaitu bantuan yang diberikan kepada korban 
bencana pada saat berakhirnya tanggap darurat untuk membeli kebutu-
han peralatan rumah tangga. Besarnya nilai bantuan isi hunian tetap pal-
ing banyak 3juta rupiah untuk setiap kartu keluarga;

iv. Bantuan santunan ahli waris, yaitu bantuan yang diberikan untuk merin-
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gankan beban penderitaan keluarga yang ditinggalkan sebagai ahli waris. 
Besarnya nilai santunan ahli waris sebesar 15 juta rupiah per jiwa dan san-
tunan bagi korban luka berat sebesar 5 juta rupiah per jiwa; dan 

v. Bantuan penguatan ekonomi korban, yaitu bantuan yang diberikan kepa-
da korban bencana untuk menunjang penciptaan dan/atau peningkatan 
pendapatan korban untuk meringankan beban keluarga dalam mengata-
si masalah yang ada. Indeks bantuan penguatan ekonomi korban paling 
banyak 5 juta rupiah per keluarga.

Dalam implementasinya, BLT yang diamanatkan oleh peraturan menteri ini masih 
menemui sejumlah kendala. Kendala terbesar yang dihadapi adalah pemenuhan 
persyaratan administratif untuk memverifikasi data korban bencana. Peraturan ini 
mempersyaratkan banyak dokumen-dokumen pendukung yang harus diserahkan 
oleh korban bencana kepada tim verifikasi. Akan tetapi, sebagian besar persyaratan 
tersebut tidak dapat dipenuhi karena kondisi bencana mengakibatkan korban tidak 
dapat mengakses dokumen persyaratan tersebut, dan diperlukan waktu yang lama 
untuk mengurus dokumen baru.

Selain itu, proses pencairan BLT dari tingkat pemerintah hingga tersalurkan kepada 
korban bencana harus melalui proses birokrasi yang panjang dan memakan waktu 
sangat lama. Korban bencana diharuskan untuk menunggu dalam ketidakpastian 
dan harus bertahan hidup seadanya. Hingga tulisan ini dibuat, belum ada titik 
kejelasan mengenai kapan BLT akan tersalurkan, bagaimana proses penyalurannya, 
dan siapa saja yang telah terverifikasi untuk menerima bantuan. Hal ini tentu saja 
sangat menyulitkan para korban yang sedang berusaha sekuat tenaga untuk bangkit 
dari keterpurukan. Belum lagi kondisi ketidakstabilan harga-harga dan pelambatan 
ekonomi di Sulawesi Tengah yang turut mengancam upaya pemenuhan kebutuhan 
hidup yang layak bagi para korban bencana.

Hunian Tetap

Pemerintah menetapkan dua skema dalam pengadaan hunian tetap bagi korban 
bencana. Skema pertama adalah pembangunan hunian tetap bagi korban tsunami 
dan likuifaksi yang harus direlokasi dengan anggaran sebesar 50 Juta Rupiah per 
rumah dengan ukuran 36m2. Skema kedua adalah berupa stimulan dengan 
memberikan bantuan dana untuk rumah rusak berat sebesar 50 Juta Rupiah, rumah 
rusak sedang sebesar 25 Juta Rupiah, dan rumah rusak ringan sebesar 10 Juta Rupiah.

Implementasi pembangunan hunian tetap dimandatkan kepada Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan membuka kesempatan 
bagi organisasi lain untuk turut berpartisipasi. Hunian Tetap yang dibangun harus 
memenuhi standar tahan gempa dan dibangun di lokasi yang telah ditetapkan. 
Pemerintah Kota Palu telah menetapkan lokasi Hunian Tetap Kota Palu seluas 560,93 
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yang diamanatkan oleh pemerintah pusat, setidaknya ada 2 program bantuan yang 
digulirkan langsung kepada masyarakat Sulawesi Tengah yaitu:

1. Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana sebagaima-
na diamanatkan dalam Peraturan Menteri Sosial nomor 4 tahun 2015

2. Penyediaan Hunian Tetap Bagi Korban Bencana sesuai Instruksi Presiden 
Nomor 10 tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruk-
si Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah 
dan Wilayah Terdampak Lainnya

Program-program ini tentu tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya pendekatan 
komprehensif dalam proses pemulihan masyarakat Sulawesi Tengah yang terdampak 
bencana. Namun, dalam tulisan ini penulis akan fokus terhadap implementasi 2 
program ini dikarenakan 2 program inilah yang masih menjadi konsentrasi terbesar 
pada saat tulisan ini dibuat.

Bantuan Langsung Uang Tunai

Bantuan Langsung Uang Tunai (BLT) di dalam Peraturan Menteri Sosial nomor 4 
tahun 2015 didefinisikan sebagai bantuan yang diberikan langsung dan dirasakan 
langsung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami 
guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana agar dapat tetap hidup secara 
wajar. Dalam konteks pascabencana Sulawesi Tengah, BLT dikategorikan setidaknya 
dalam 5 jenis bantuan, yaitu:

i. Bantuan bahan bangunan rumah, yaitu bantuan yang diberikan untuk 
korban bencana yang rumahnya mengalami kerusakan sehingga perlu re-
lokasi/rekonstruksi. Bantuan yang diberikan berkisar antara 1 juta hingga 25 
juta rupiah tergantung pada tingkat kerusakan bangunan;

ii. Bantuan jaminan hidup, yaitu bantuan yang diberikan kepada korban 
bencana berupa uang tunai untuk tambahan lauk pauk yang diberikan 
pada saat berakhirnya tanggap darurat dan berada di hunian sementara 
atau hunian tetap. Bantuan ini diberikan sebesar Rp. 10,000 per hari per 
orang selama 30 hari setelah masa tanggap darurat bencana dan dapat 
diperpanjang hingga 90 hari;

iii. Bantuan isi hunian tetap, yaitu bantuan yang diberikan kepada korban 
bencana pada saat berakhirnya tanggap darurat untuk membeli kebutu-
han peralatan rumah tangga. Besarnya nilai bantuan isi hunian tetap pal-
ing banyak 3juta rupiah untuk setiap kartu keluarga;

iv. Bantuan santunan ahli waris, yaitu bantuan yang diberikan untuk merin-
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gankan beban penderitaan keluarga yang ditinggalkan sebagai ahli waris. 
Besarnya nilai santunan ahli waris sebesar 15 juta rupiah per jiwa dan san-
tunan bagi korban luka berat sebesar 5 juta rupiah per jiwa; dan 

v. Bantuan penguatan ekonomi korban, yaitu bantuan yang diberikan kepa-
da korban bencana untuk menunjang penciptaan dan/atau peningkatan 
pendapatan korban untuk meringankan beban keluarga dalam mengata-
si masalah yang ada. Indeks bantuan penguatan ekonomi korban paling 
banyak 5 juta rupiah per keluarga.

Dalam implementasinya, BLT yang diamanatkan oleh peraturan menteri ini masih 
menemui sejumlah kendala. Kendala terbesar yang dihadapi adalah pemenuhan 
persyaratan administratif untuk memverifikasi data korban bencana. Peraturan ini 
mempersyaratkan banyak dokumen-dokumen pendukung yang harus diserahkan 
oleh korban bencana kepada tim verifikasi. Akan tetapi, sebagian besar persyaratan 
tersebut tidak dapat dipenuhi karena kondisi bencana mengakibatkan korban tidak 
dapat mengakses dokumen persyaratan tersebut, dan diperlukan waktu yang lama 
untuk mengurus dokumen baru.

Selain itu, proses pencairan BLT dari tingkat pemerintah hingga tersalurkan kepada 
korban bencana harus melalui proses birokrasi yang panjang dan memakan waktu 
sangat lama. Korban bencana diharuskan untuk menunggu dalam ketidakpastian 
dan harus bertahan hidup seadanya. Hingga tulisan ini dibuat, belum ada titik 
kejelasan mengenai kapan BLT akan tersalurkan, bagaimana proses penyalurannya, 
dan siapa saja yang telah terverifikasi untuk menerima bantuan. Hal ini tentu saja 
sangat menyulitkan para korban yang sedang berusaha sekuat tenaga untuk bangkit 
dari keterpurukan. Belum lagi kondisi ketidakstabilan harga-harga dan pelambatan 
ekonomi di Sulawesi Tengah yang turut mengancam upaya pemenuhan kebutuhan 
hidup yang layak bagi para korban bencana.

Hunian Tetap

Pemerintah menetapkan dua skema dalam pengadaan hunian tetap bagi korban 
bencana. Skema pertama adalah pembangunan hunian tetap bagi korban tsunami 
dan likuifaksi yang harus direlokasi dengan anggaran sebesar 50 Juta Rupiah per 
rumah dengan ukuran 36m2. Skema kedua adalah berupa stimulan dengan 
memberikan bantuan dana untuk rumah rusak berat sebesar 50 Juta Rupiah, rumah 
rusak sedang sebesar 25 Juta Rupiah, dan rumah rusak ringan sebesar 10 Juta Rupiah.

Implementasi pembangunan hunian tetap dimandatkan kepada Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan membuka kesempatan 
bagi organisasi lain untuk turut berpartisipasi. Hunian Tetap yang dibangun harus 
memenuhi standar tahan gempa dan dibangun di lokasi yang telah ditetapkan. 
Pemerintah Kota Palu telah menetapkan lokasi Hunian Tetap Kota Palu seluas 560,93 
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ha, sementara Pemerintah Kabupaten Sigi menetapkan lokasi seluas 362 ha.

Implementasi skema pertama dan kedua pembangunan hunian tetap bagi korban 
bencana mengalami kendala yang berat. Salah satunya adalah Ketidakpastian 
penyaluran dana bantuan untuk skema pertama cukup menimbulkan kekhawatiran 
bagi korban bencana yang ingin membangun kembali rumah mereka. Hingga saat 
ini belum ada titik terang mengenai penyaluran dana skema pertama sehingga 
sebagian besar korban bencana masih bertahan hidup di dalam tenda, hunian 
sementara, atau bahkan di dalam rumah yang berisiko tinggi untuk roboh. Di sisi 
lain, implementasi skema kedua juga menghadapi tantangan yang tidak kalah 
pelik. Selain harus memastikan legalitas peralihan tanah yang menjadi lokasi 
pembangunan, pemerintah juga harus memperhatikan aspirasi masyarakat 
dan menyusun strategi manajemen perubahan bagi korban bencana yang akan 
direlokasi, mengingat kondisi lokasi hunian tetap akan sangat berbeda dengan 
kondisi lokasi hunian korban sebelum bencana melanda.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dalam memastikan pemulihan pascabencana bergulir dengan lancar, pemerintah 
harus bersikap adaptif, responsif, dan komunikatif. Dalam kondisi darurat, sudah 
seharusnya jalur birokrasi dipotong untuk efisiensi dan kemudahan dimana 
pemerintah harus mengadopsi proses bisnis pelayanan publik yang fleksibel kepada 
korban bencana untuk memenuhi persyaratan administratif yang diperlukan, agar 
dapat memperoleh program bantuan yang dibutuhkan. Selain itu, pemerintah 
harus menyediakan forum resmi bagi masyarakat luas untuk bertanya, memberikan 
pendapat, merekomendasikan solusi, dan meminta bantuan. Pemerintah harus 
membangun jalur komunikasi yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh 
informasi setiap saat. Melalui komunikasi dan keterbukaan informasilah, kepercayaan 
masyarakat terhadap pemerintah dibangun. 

Melalui strategi komunikasi yang baik, pemerintah sedang mempromosikan dua hal 
penting yaitu akuntabilitas kinerja pemerintah dan kontrol atas ekspektasi pemulihan 
pascabencana. Pemerintah perlu membuka informasi untuk dapat diakses oleh 
masyarakat sehingga masyarakat dapat mengatur ekspektasi mereka terhadap 
kinerja pemerintah dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. 
Ekspektasi masyarakat kepada pemerintah pun akan terjaga karena pemerintah 
memberikan informasi yang utuh dan berimbang kepada masyarakat.
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Bercermin dengan Pancasila

Pengantar

Hari-hari ini, seluruh manusia Indonesia sedang diuji dengan cobaan yang dahsyat. 
Saling merendahkan, saling curiga dan saling berburuk sangka menjadi warna 
utama setiap percakapan publik. Inikah potret sebuah bangsa yang selalu bangga 
menyebut Pancasila sebagai ideologi bangsa di setiap forum internasional? Hal 
inipun terjadi pula di Amerika Serikat dimana kain hubungan sosial antar anak 
bangsa menjadi sangat rapuh.

Walaupun tipe hubungan sosial bangsa Amerika dan Indonesia berbeda, namun 
keserupaan dalam ukuran, kompleksitas dan kekayaan warna sangat nyata. Dalam 
konteks Indonesia, mungkin ada baiknya kita mengingat kembali bahwa para pendiri 
bangsa dengan sangat cerdas dan besar hati bersepakat bahwa Republik Indonesia 
yang didasari oleh Pancasila adalah jalan tengah dari kesimpangsiuran ideologi dari 
suatu negara bangsa pasca perang dunia. Walaupun dalam perjalanannya, Pancasila 
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telah beberapa kali mendapat ujian namun tetap saja kelima sila tersebut memiliki 
falsafah yang sangat mendalam dan sungguh sangat relevan pada setiap ujian 
zaman. 

Dengan demikian tidak rugi pula apabila kita semua, apapun peran kita di 
masyarakat, (apakah itu tukang sapu jalan, asisten rumah tangga, tukang siomay, 
wiraswasta kecil lainnya, pedagang dan pengusaha kakap, pengojek online, surveyor, 
professional gamer, artis, peternak, dosen, petani, aparatur sipil negara, olahragawan, 
media person, nelayan, pejabat tinggi negara, youtuber, pemuka agama, guru, dokter, 
perawat, bidan, apoteker, bankir, dan semua peran lainnya yang tak terhitung) untuk 
sejenak berhenti dari hiruk pikuk, sekira tak lebih dari sepuluh menit. 

Dalam keheningan perhentian itulah mungkin kita dapat bersama-sama bercermin 
atas perilaku kita, menggunakan Pancasila sebagai alat bantunya. Mungkin saja, 
setelah bercermin, kita menemukan diri kita yang sebenarnya dan mengetahui 
seberapa pantas kita menyebut diri sebagai bagian dari bangsa yang ber-Pancasila.

Konten: 
Sebuah Refleksi

Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah kita masih percaya dengan Tuhan Yang Maha 
Esa? Apakah kita masih ingat bahwa setiap yang hidup adalah fana, dan akan 
kembali ke Sang Pencipta? Ingatkah kita ketika lahir dulu, kita berada pada situasi 
paling rapuh dan tak bisa berbuat apa-apa? Pada saat itu, Yang Maha Esa memberi 
kita rahmat-Nya dalam sosok Ibu yang bahkan berada di garis antara hidup dan 
mati untuk melahirkan kita. Beberapa di antara kita bahkan bertukar nyawa dengan 
Ibunya. Ayah menjadi berkah kepada kita dari Yang Maha Esa untuk menjamin 
keluarganya bisa makan hari ini dan esok. Beberapa dari kita bahkan tak kenal 
Ayahnya atau Ibunya namun tetap diberi jalan untuk hidup tentram sampai saat ini. 
Inilah bukti bahwa Tuhan Yang Maha Esa sungguh Maha menjaga hamba-Nya. Maka 
nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan?

Masih terkait Ketuhanan Yang Maha Esa, ingatkah kita bahwa nanti ketika mati maka 
kita kembali pada situasi yang sama ketika kita bayi dahulu? Atau bahkan masih 
ingatkah kita bahwa pada akhirnya kita semua akan mati? Mungkin kita terkadang 
lupa bahwa setiap yang bernyawa akan mati, dan kita hanya menunggu antrian 
panggilan-Nya. Pernahkah terlintas dalam pikiran kita semua, siapa yang akan 
mengurus jenazah kita nanti ketika kita mati? siapakah sosok Ibu dan Ayah yang 
ikhlas mengurus segala urusan duniawi nanti ketika kita mati? Pernahkah terlintas 
di benak kita jika semasa hidup ini kita banyak menyakiti hati orang di sekitar kita 
maka tentu akan berisiko terhadap keadaan kita setelah mati kelak? Apakah akan 
ada orang-orang yang ikhlas mengurus jenazah kita apabila perbuatan kita semasa 
hidup cenderung melukai perasaan, bahkan fisik orang lain?
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Poin terakhir terkait Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah kita masih meng-Esa-kan 
Tuhan? Ataukah kita telah mengalternatifkan Tuhan dengan hal-hal lain yang lebih 
nyata seperti harta, tahta, kuasa, lawan jenis, ilmu pengetahuan? Apakah pantas 
seorang manusia Indonesia yang ber-Pancasila untuk tidak mengakui adanya kuasa 
Tuhan? Pantaskah kita untuk menghina Tuhan? Pantaskah kita untuk mencaci 
dan merendahkan saudara-saudara kita sendiri yang dengan caranya masing-
masing berupaya untuk meng-Esa-kan Tuhan? Apapun agamanya, sepanjang 
mereka saudara sebangsa Indonesia yang ber-Pancasila tentu mereka berupaya 
menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya. Dengan demikian, 
apakah kita berhak untuk merendahkan saudara kita sendiri yang berupaya untuk 
menjunjung Sila Pertama?

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Tiga kata utama, penuh makna namun 
sungguh berat terlaksana. Masih pantaskah kita menyebut diri manusia jika perilaku 
kita tidak jauh berbeda dengan binatang? Pantaskah manusia Indonesia yang 
ber-Pancasila melakukan seks bebas dan segala derivatnya yang menjauhkan 
martabat kita sebagai manusia? Apakah pantas seorang yang mengaku manusia 
Indonesia yang beradab mengambil hak saudaranya tanpa izin atau dengan 
semena-mena? Dimanakah adab manusia Indonesia ketika menghalalkan segala 
cara untuk mencapai tujuan pribadi walaupun menghancurkan sumber kehidupan 
saudaranya? Masih pantaskah kita menyebut manusia Indonesia yang beradab ketika 
kita selalu membuang sampah seenaknya? Pernahkah kita berpikir bahwa sampah 
yang kita buang akan menyulitkan hidup saudara kita yang tidak seberuntung 
kita untuk tinggal di lokasi yang tidak rawan banjir? Apakah kita masih termasuk 
manusia Indonesia ber-Pancasila jika setengah mati mengejar kewarganegaraan 
asing namun hanya mengaktfkan kewarganegaraan Indonesia ketika ada peluang 
membela pihak yang senada dengan kita? Poin terakhir terkait sila kedua, seberapa 
sering kita berbuat tidak adil dalam sehari? Apabila salah satu indikator ketidakadilan 
adalah hati yang tersakiti, maka berapa banyak kita menyakiti hati orang lain dalam 
sehari?

Persatuan Indonesia. Masih pantaskah kita menyebut diri sebagai manusia 
Indonesia yang ber-Pancasila jika setiap hari kita selalu menyebut saudara kita 
dengan panggilan-panggilan yang menghinakan? Seberapa sering kita secara sadar 
ataupun tidak sadar berkontribusi terhadap upaya merobek persatuan Indonesia? 
Sadarkah kita bahwa dengan merendahkan saudara kita hanya karena pemikiran 
mereka terkesan tradisional dari perspektif “modern” maka kita telah menyimpan 
saham permusuhan di antara bangsa kita sendiri? 

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Seberapa tepat model 
demokrasi Pancasila yang telah kita terapkan bila dibandingkan dengan sila 
keempat ini? Apakah setiap hubungan sosial kerakyatan manusia Indonesia telah 
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan? Bahkan ilmu pengetahuan Barat tentang 
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demokrasi sendiri telah menyadari pentingnya inklusivitas demokrasi. Young (2002) 
menyebutkan pentingnya melibatkan semua pihak, termasuk yang termarjinalkan 
karena prosedur demokrasi formal cenderung memperkuat kesenjangan struktural 
yang disebabkan oleh kekuasaan dan kekayaan. (Although the deliberative model 
perceives a circular connection between democracy and justice, it leaves out the fact 
that structural inequalities of wealth and power, formally democratic procedures 
are likely to reinforce them, because privileged people are able to marginalize the 
voices and issues of those less privileged (Young, 2002). Apakah kita telah konsisten 
melibatkan yang termarjinalkan? Ataukah kita hanya melihat yang termarjinalkan 
dari kacamata privilise kita sendiri, misalnya sebagai orang berpendidikan Barat atau 
Timur? Lantas, apakah kita berhak menilai kita lebih ber-Pancasila dibandingkan 
orang lain?

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Serupa seperti sila kedua namun lebih 
menyentuh pada kebahagiaan kita bersama, seluruh bangsa. Seberapa sering kita 
bahagia di atas penderitaan orang lain? Masihkah kita ingat dengan saudara kita 
yang kesusahan ketika kita mendapat kebahagiaan? Bagaimanakah perasaan kita 
ketika mendapat uang jajan dari orang tua yang bersusah payah menerjang macet 
untuk bekerja, namun uang tersebut kita gunakan hanya untuk berfoya-foya dan 
melupakan tugas kita sebagai generasi penerus bangsa? Bagaimanakah perasaan 
orang tua ketika melihat anaknya berfoya-foya? Poin terakhir untuk sila kelima 
adalah serupa dengan sila kedua, seberapa sering kita berbuat tidak adil dalam 
sehari? Apabila salah satu indikator ketidakadilan adalah hati yang tersakiti, maka 
berapa banyak kita menyakiti hati orang lain dalam sehari?

Penutup

Tulisan ini tidak bermaksud untuk menyinggung, menghina atau melukai hati 
saudara sebangsa dan setanah air. Hanya upaya untuk mengingatkan kembali, 
utamanya kepada pribadi penulis sejauh mana hidup yang kami jalani sudah 
merefleksikan Pancasila, dengan tujuan untuk selalu memperbaiki diri. Semoga kita 
semua selalu diberi kejernihan pikir dan kemudahan segala urusan dalam setiap 
kegiatan kita untuk menjadi pribadi dan bangsa yang lebih baik di masa yang akan 
datang.

Daftar Pustaka

Young I. M. (2002) Inclusion and Democracy (1 edition). Oxford: Oxford University Press.
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The State of Sexual and Gender Based Violence 
in Indonesia

Introduction

The brutal rape and murder of a 14-year old girl, Yuyun, by 14 young men in 
Bengkulu, Sumatera, in April 2016, enraged people across Indonesia (Kwok, 2016). 
The heartbreaking case reminded Indonesians once again that women in Indonesia 
are still vulnerable to violence. 

Various elements of the society—from feminists to parents, from religious leaders 
to government officials—came together to condemn the unspeakable violence 
and demand for immediate action. However, this shared condemnation has not 
translated into a common understanding that rape and associated acts of sexual 
violence as forms of violence againt women (VAW) and sexual and gender-based 
violence (SGBV) is a violation of human rights as stated in the Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), and thus 
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requires a human rights-based approach to address it (UN Women, n.d.). 

While the tragedy provided a momentum for human rights advocates to push for 
legislation on the Elimination of Sexual Violence, which they have advocated for 
since 2014, it was still not enough to have the bill (known as RUU PKS) ratified. RUU 
PKS, seeking to protect victims of sexual violence, has been challenged especially 
by conservative groups that argue that it could break family unity, promotes 
extramarital sex and protects lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer (LGBTQ) 
people (Walton, 2019; Widianto, 2019).

Meanwhile, three women in every two hours in Indonesia become targets of sexual 
violence (i.e., around 35 women everyday), as reported by the National Commission 
on Violence Against Women (Komnas Perempuan) in 2015 (Diani, 2016, para. 5). The 
ratification of RUU PKS would be one of the most critical measures to solve this issue, 
along with a national effort to put an end to SGBV.

Contents
Indonesia “Second-most Dangerous Country for Women”

Two in five women in Indonesia (approximately 41 per cent) have experienced at 
least one of four types of VAW (physical, sexual, emotional and economic) in their 
lifetimes (Hulupi, 2017). Komnas Perempuan recorded 348,446 violence cases in 
2017—most of which are domestic violence (Widianto, 2019)—a 25 percent increase 
from 259,150 cases in 2016 (Ismail, 2018, para. 8; Sheany, 2018). Although the number 
does not seem too large compared to Indonesia’s population size of around 260 
million people, it is important to keep in mind that data is scarce and underreporting 
is an issue.

With the prevalence of SGBV, plus “subpar access to health care, lax laws regarding 
women’s safety and overall gender inequality,” Indonesia has been named “the 
second-most dangerous country for women in the Asia Pacific region” after India 
(Heriyanto, 2019). 

Most Common Forms of SGBV 

From the 348,446 violence cases recorded in 2017, 71 percent of them are domestic 
and dating violence (Fierdha and Vasandani, 2018, para. 4). Another form of domestic 
violence is polygamy, which has been made legal by the 1974 Indonesian marriage 
law (Nurmila, 2016; Jones, 2018, para. 9).

In public domain, sexual violence is the most prevalent form of SGBV in 2017 
(Anindyajati, 2018). Unfortunately, a joint survey on sexual assault by support group 
for sexual violence survivors Lentera Sintas Indonesia and Change.org found that 
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93 percent of rape incidents have gone unreported in Indonesia (Soedargo, 2016). 
Moreover, legal protection for rape survivors so far is only limited to the Article 
285 of the Indonesian Criminal Code (UNODC, n.d.), which, according to Komnas 
Perempuan is insufficient (Siddharta, 2019). 

Children have also been victims of Childhood Sexual Violence (CSV). The lifetime 
prevalence of CSV among girls range from 6-14 percent and 6-12 percent among boys 
(Rumble, et. al., 2018, p. 5). Children’s vulnerability to sexual violence is exacerbated 
by child marriages. There are around 1,459,000 child brides in Indonesia, the “eight 
highest absolute number of child brides in the world” (Girls Not Brides, n.d.). In 
December 2018, the Indonesian Constitutional Court decided to give the legislature 
three years to make amendments to the 1974 Law on Marriage to adjust the 
marriageable age in accordance with Indonesia’s commitment to CEDAW and the 
2002 Law on Child Protection (Afrianty, 2019).

The LGBTQ community has been increasingly persecuted in the increasingly 
conservative Indonesia. Even though there is no law that protects LGBTQ rights, 
LGBTQ communities in Indonesia had faced no criminalization until 2016, since 
Minister of Higher Education Muhamad Nasir made a public anti-LGBTQ statement 
(Siregar, 2018, para. 28; Amnesty International, 2018). It incited narratives of hatred 
(Knight, 2016, para. 3) and crackdown on LGBTQ activities. Policies that discriminate 
and criminalize LGBTQ have also been proposed, for example, by West Java governor 
Ridwan Kamil (Human Rights Watch, 2018, para. 1-2).

Laws & Challenges in Enforcement

Having ratified CEDAW in 1984, Indonesia has issued a few commendable 
policies and laws such as the 1999 Zero Tolerance Policy and the 2004 Law No. 23 
on the Elimination of Domestic Violence (Nilan, Demartoto, Broom, and Germov, 
2014, p. 870). However, social norms, lack of understanding of the law and SGBV, 
contradictions with other laws such as the 1974 Marriage Law, and limitations in 
institutional capacity hinder effective implementation of the law (Katjasungkana, 
2013; Jones, 2018). 

Conclusion & Recommendations

Like elsewhere in the world, Indonesia has been grappling with multiple forms of 
SGBV that victimize mostly women and girls, such as domestic violence and sexual 
violence. At the same time, the LGBTQ community has also been increasingly 
victimized by conservative groups for their sexual orientations. 

A lot more efforts need to be made to address SGBV—the most urgent of which 
is the ratification of the Elimination of the Sexual Violence bill. The passing of the 
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law, though it might not be the panacea, could help further protect victims with its 
rights-based approach. Fortunately, even though the road to the ratification of RUU 
PKS is long and rocky, government institutions, NGOs, and activists have relentlessly 
advocated for it while implementing interventions on national and grassroots levels 
to prevent and respond to SGBV (Katjasungkana, 2013, p. 76-77; Komnas Perempuan, 
2017; Mahmood, 2018, p. 158-159; Nilan, Demartoto, Broom, and Germov, 2014, p. 870; 
Rifka Annisa, n.d.). 

However, in the end, a concerted national effort that involves all stakeholders—from 
the government and civil society to survivors and religious leaders—is required to 
put an end to SGBV in Indonesia. For this, more researches are required to find the 
best approaches to eliminate SGBV in Indonesia, which take into account social and 
religious norms that affect perspectives, attitudes and behaviors on SGBV. More 
researches are also urgently needed to fill the gaps on data of prevalence of SGBV 
among children, LGBTQ people, and other groups that have been underrepresented. 
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hierarki Maslow yang menyatakan bahwa manusia termotivasi untuk memenuhi 
kebutuhannya yang bertingkat secara bertahap mulai yang paling sederhana hingga 
yang paling kompleks. Teori motivasi kontemporer yang belum sering dibahas di 
Indonesia adalah teori Mastery, Autonomy, dan Purpose (MAP) yang dikemukakan 
oleh Daniel Pink (Pink, 2009).

Dalam bukunya, Pink (2009) 
menggambarkan ketiga konsep tersebut 
bagaikan kursi kecil dengan tiga kaki 
sebagai penopangnya. Penopang pertama 
adalah autonomy yang berarti kebebasan 
seseorang untuk mengambil keputusan. 
Ini artinya, dengan diberi ruang untuk 
bergerak dan mengambil keputusan 
sendiri, seseorang akan lebih termotivasi 
untuk berkarya. Tentu kebebasan yang 
dimaksud bukanlah kebebasan tanpa 
batas layaknya seorang koboi dengan 
pistol dan kudanya. Penopang kedua 

adalah mastery yang merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan 
sesuatu. Penopang kedua ini tentu harus bekerja bersama dengan penopang 
pertama agar dapat terwujud. Untuk mampu menguasai sesuatu, seseorang harus 
diberi kebebasan (autonomy) untuk mencoba dan berbuat kesalahan sebagai bahan 
pembelajaran (Pink, 2009).

Dua kaki tersebut sangat penting, namun, diperlukan kaki ketiga agar kursi tersebut 
dapat diduduki dengan seimbang dan aman. Penopang tersebut adalah purpose. 
Pink (2009: 102) mendeskripsikan purpose sebagai “pemberi konteks” (Pink, 2009). 
Orang yang autonomous akan berusaha keras untuk meraih mastery. Namun, orang 
yang memiliki tujuan (purpose) yang “lebih besar daripada dirinya sendiri” akan 
berusaha lebih keras untuk meraih tujuan tersebut.

Sam Glocksberg, seorang professor di Princeton University, AS, mencoba melakukan 
eksperimen yang disebut the candle problem (Faletto, 2019). Peserta penelitian diberi 
paku, lilin dan korek seperti gambar berikut

Peserta penelitian diberi tugas untuk menempelkan lilin ke tembok sedemikian 
rupa sehingga tetesan lilin tidak menetes ke lantai. Untuk meneliti apakah reward 
mampu merangsang mereka bekerja lebih efektif, subyek penelitian dibagi menjadi 
dua kelompok. Kelompok pertama ditugasi menemukan solusi dan memprediksi 
berapa lama rata-rata orang dapat menyelesaikan tugas tersebut, tanpa ada 
imbalan uang. Di kelompok kedua, peserta diberi iming-iming uang apabila mampu 
menemukan solusi agar lilin tidak menetes ke lantai dengan waktu yang lebih cepat 

Gambar 3. The Candle Problem Experiment
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dibanding peserta lain. Ternyata, kelompok 
kedua secara rata-rata memerlukan 
waktu 3,5 menit lebih lama dibanding 
kelompok pertama. Tentu ini merupakan 
temuan yang tidak masuk akal. Akal sehat 
menyatakan jika ingin orang bekerja lebih 
baik, beri mereka reward dalam bentuk 
apapun itu entah uang, jabatan, atau 
umroh gratis. Eksperimen ini membantah 
anggapan itu.

Reward tersebut dirancang untuk 
mempertajam pikiran serta merangsang 

kreativitas, tapi eksperimen tersebut menyatakan sebaliknya. Reward tersebut malah 
menghambat kreativitas. Tentu eksperimen ini telah dilakukan secara berulang 
untuk menguji validitasnya dan selalu menghasilkan hasil yang sama. Anggapan 
“jika anda melakukan ini, maka anda akan mendapat itu” tidak mampu memberi 
efek positif dan bahkan kerap menghasilkan efek negatif.

Di studi lanjutan, Glocksberg melakukan uji the candle problem sedikit berbeda. 
Bahan eksperimen disusun dengan tampilan di bawah ini. Untuk mempermudah 
tugas, kotak diletakkan terpisah sehingga memberi “contekan” nyata bahwa kunci 
menyelesaikan tugas tersebut adalah menggunakan kotak tersebut sebagai wadah 
lilin.

Menariknya, pada studi yang kedua, disimpulkan bahwa kelompok yang diberi 
reward unggul dan mengalahkan kelompok yang tidak diberi imbalan. Kesimpulan 
dari penelitian ini adalah imbalan memberi hasil efektif di tugas yang sederhana, 
mudah, dan tidak memerlukan kreativitas. Imbalan membatasi fokus dan 
menghambat kreativitas, itulah mengapa imbalan umumnya tidak memberi efek 
positif. Namun, di tugas pada studi yang kedua tersebut, di mana tugasnya mudah 
dan tidak memerlukan kreativitas, imbalan memberi efek yang sangat positif.

Kembali ke berita di Universitas Brawijaya, guru besar dan dosen perguruan tinggi 
kebanyakan menghadapi pekerjaan seperti di studi pertama, bukan di studi kedua. 
Tri dharma perguruan tinggi yang diemban para akademisi memerlukan kreativitas 
karena hasil akhir yang diharapkan tidaklah sederhana bahkan kerap samar. 
Kreativitas dan kemampuan berpikir out-of-the box bagi seorang akademisi yang 
akan melakukan penelitian atau menulis karya publikasi merupakan hal sentral. 
Untuk itu, langkah Universitas Brawijaya dengan mengiming-imingi dosennya 
sejumlah uang untuk menulis jurnal dapat saya katakan sebagai sebuah blunder.

Apakah kebijakan tersebut dapat mendongkrak jumlah publikasi? Pertama, dalam 

Gambar 4. The Candle Problem Experiment (2)
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jangka pendek mungkin memang benar karena excitement dari kebijakan tersebut 
akan mendorong para civitas akademika untuk giat menulis. Namun, excitement 
tersebut akan luntur karena motivasi menulis tidaklah berkelanjutan. Kedua, 
imbalan seperti itu akan secara pelan-pelan mendorong para civitas akademika 
untuk mengabaikan etika penulisan ilmiah. Membangun motivasi berdasar motivasi 
ekstrinsik akan mendorong seseorang untuk terlalu fokus pada motivasi tersebut dan 
mendorong mereka untuk menghalalkan segala cara untuk meraih sebuah tujuan. 
Sebagai bukti, mahasiswa yang takut mendapat nilai jelek atau ingin mendapat nilai 
A akan bersedia untuk melakukan kecurangan jika diberi ruang.

Kesimpulan & Rekomendasi

Secara makro, apabila kebijakan tersebut diterapkan secara masif, dapat memberi 
hasil yang membahayakan. Dengan aktivitas penelitian dan pengajarannya, civitas 
akademika diharapkan menjadi penjaga gawang perkembangan ilmu pengetahuan 
dan keberadaban sebuah masyarakat. Apabila kegiatan publikasi mereka didasarkan 
oleh sebuah tujuan semu yang berupa imbalan, tujuan semu tersebut akan 
menyamarkan purpose yang lebih besar berupa pengembangan ilmu.

Maka, sebagaimana yang telah dikemukakan di muka, Dan Pink menyatakan 
purpose sebagai kaki ketiga yang memberi konteks. Karena purpose inilah yang 
mengarahkan seseorang untuk bertindak. Bagi seorang dosen, purpose dari menulis 
hendaknya lebih besar daripada kepentingan dirinya sendiri saja. Bagi seorang 
dosen, menulis hendaknya tidak dimotivasi oleh imbalan finansial, pengakuan dari 
kolega, atau kesempatan untuk muncul di televisi. Daripada menelurkan kebijakan 
sensasional tersebut, lebih baik Universitas Brawijaya menekankan kepada para 
dosen peran sentral tulisan tersebut dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan 
bagaimana karya mereka dapat membantu memajukan masyarakat dan Negara 
Indonesia. Inilah yang dimaksud Pink (2009: 102) sebagai tujuan yang “lebih besar 
daripada dirinya sendiri”.

Tentu, program yang lebih low-profile ini akan memakan waktu dalam 
meningkatkan jumlah publikasi. Namun, perlu direnungkan apakah tujuan dosen 
menulis adalah untuk meningkatkan jumlah publikasi atau untuk mengembangkan 
ilmu pengetahuan. Jika purpose menulis dibangun atas dasar pengembangan ilmu, 
kepentingan jangka panjang akan lebih diutamakan karena pikiran para dosen tidak 
sekedar terfokus kepada iming-iming jangka pendek di depan mata. Kebijakan 
semacam ini tidak akan sulit untuk dilaksanakan apabila purpose para pengambil 
keputusan di perguruan tinggi terfokus pada pengembangan ilmu pula dan bukan 
sekedar pada kenaikan jabatan atau re-election.
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Pengaruh Lingkungan Multi Bahasa di Indonesia 
Terhadap Perkembangan Otak Anak Usia Dini

Latar Belakang

Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku dan bahasa. Hampir setiap 
provinsi di Indonesia memiliki bahasa daerahnya sendiri. Namun, sebagian besar 
warga Indonesia tidak menyadari bahwa tinggal di Indonesia bernilai lebih dalam 
upaya penguasaan bahasa asing. Penelitian terkini dari University of Washington 
Institute for Learning and Brain Science menunjukkan bahwa orang dengan otak 
multibahasa memiliki struktur otak yang berbeda dibandingkan dengan orang 
yang hanya menggunakan satu bahasa. Selain memiliki lebih banyak gray matter 
yang merupakan ciri khas otak dengan lebih banyak neuron dan sinapsis, otak 
multibahasa lebih fleksibel dalam mengadaptasi bahasa baru. Seorang anak dapat 
menjadi warga negara dunia atau warga negara yang terikat hanya pada satu bahasa 
tergantung pada banyaknya bahasa yang didengar oleh anak tersebut di periode 
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terbaik perkembangan bahasa. Sekitar usia 0 hingga 8 bulan, bayi yang terbiasa 
dengan setidaknya dua bahasa pada periode awal kehidupanya lebih berpotensi 
untuk bisa mempelajari bahasa ketiga, keempat, atau bahkan ketujuh di masa 
mendatang. Sebaliknya, mempelajari bahasa baru dan menguasainya akan lebih 
sulit bagi orang yang terbiasa hanya menggunakan satu bahasa di masa kecilnya. 
Hasil penelitian ini mengindikasikan pentingnya menjga kelestarian bahasa-bahasa 
daerah di Indonesia agar generasi selanjutnya bisa tetap mendapatkan manfaat baik 
dari lingkungan multibahasa di Indonesia. 

Konten

Bayi belajar bahasa baru dengan cara yang berbeda dari orang dewasa. Tidak 
seperti orang dewasa yang menafsirkan kata dengan makna kata, Bayi belajar 
bahasa dengan menganalisis pola suara orang yang berkomunikasi dengannya 
dan kemudian menghubungkannya dengan bahasa tubuh orang tersebut untuk 
mengartikan makna dari suara yang didengarnya. Inilah sebabnya ketika berbicara 
dengan bayi, seseorang tidak hanya perlu mengucapkannya saja tetapi juga 
memperagakan arti dari kata yang diucapkanya melalui bahasa tubuh. Misalnya, 
ketika seorang ibu ingin mengajarkan bayinya kata ‘makan’, ibu tersebut sebaiknya 
memperagakan grakan memegang sendok atau gerakan menyuapi. Dengan 
mengamati pola suara dan gerakan ibu, bayi mengembangkan pemahaman 
mereka terhadap bahasa ibu mereka. Kemampuan otak multibahasa untuk 
berganti-ganti menggunakan dua bahasa sekaligus membentuk struktur otak yang 
memungkinkan untuk mempelajari bahasa baru. Sebaliknya, otak monolingual 
memiliki struktur yang permanen yang menghambat proses penguasaan bahasa 
baru. Setelah usia 7 tahun, struktur otak akan semakin permanen yang berakibat 
pada menurunnya kemampuan mempelajari bahasa baru apabila orang tersebut 
hanya terbiasa dengan satu bahasa. Sebaliknya, seseorang dengan otak multilingual 
lebih akan mudah menyerap bahasa baru dikarnakan terbiasa berganti-ganti bahasa 
sejak kecilnya.

Temuan ini sesuai dengan banyak pengalaman anak-anak di Indonesia dalam 
hal belajar bahasa. Sejak dini, sebagian besar anak-anak di desa-desa di Indonesia 
menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi dengan teman-teman 
sebayanya. Selain itu, di sekolah mereka menggunakan Bahasa Indonesia. Di sore 
atau malam hari, mereka pergi ke pesantren atau taman pendidikan quran (TPQ) 
untuk belajar bahasa arab dan materi-materi keislaman lainya. Ini merupakan hal 
yang umum dilakukan oleh banyak anak-anak di Indonesia dan terkesan biasa. 
Namun, ketika ini didiskusikan disebuah konfernsi di Amerika, hampir semua 
peserta kagum dengan kehidupan di Indonesia. Beberapa dari mereka mengakui 
bahwa belajar bahasa baru lebih sulit bagi mereka dikarenakan sudah terbiasa 
berbicara hanya dalam satu bahasa seumur hidupnya. Beberapa peserta konferensi 
menambahkan bahwa untuk mempelajari bahasa baru kemungkinan masih bisa 
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dilakukan, akan tetapi untuk bisa mahir menggunakanya akan lebih sulit lagi. 

Sebagai warga Indonesia, selama ini saya tidak hanya belajar bahasa Inggris, tetapi 
juga belajar bahasa Arab, Jepang, Cina, dan tentu saja Bahasa Indonesia dan 
Jawa. Saya lebih mahir dalam bahasa yang saya sering dengarkan sewaktu kecil 
dibandingkan dengan bahasa yang baru saya mulai pelajari di sekolah menengah 
(SMA). Hal ini mungkin dapat menjadi bukti fleksibilitas otak seseorang dengan 
multibahasa dalam mempelajari bahasa baru. Oleh sebab itu, anak-anak di 
Indonesia seharusnya bisa tetap mendapatkan manfaat dari tinggal di lingkungan 
multibahasa seperti di Indonesia. Sayangnya, berdasarkan pengamatan terhadap 
situasi terkini di Indonesia, semakin banyak anak-anak Indonesia yang tidak dapat 
berbicara bahasa daerahnya. Salah satu penyebabnya adalah karena orang tua 
mereka tidak lagi menggunakan atau mengajarkan bahasa daerah di rumah. Orang 
tua mungkin berfikir bahwa mengajarkan bahasa daerah kepada anak-anak mereka 
tidak memiliki manfaat. Ditambah lagi dengan adanya stereotype kuno, miskin, dan 
kampungan terhadap orang-orang yang menggunakan bahasa daerah menjadikan 
penggunaan bahasa daerah semakin tidak diminati para generasi muda Indonesia. 
Langkah-langkah untuk melestarikan bahasa daerah di Indonesia harus segera 
dilaksanakan. 

Kesimpulan dan Rekomendasi

Sangat disayangkan jika orang Indonesia mengabaikan bahasa daerah mereka 
dikarenakan tidak memahami manfaatnya bagi perkembangan otak. Sebuah 
gerakan dalam melestarikan bahasa tradisional di Indonesia diperlukan untuk 
menjaga lingkungan multibahasa yang juga menjadi karakteristik bangsa Indonesia. 
Kemampuan multibahasa sangat penting saat ini mengingat batas antar negara 
semakin tidak berarti. Semoga di era revolusi industri 4.0, lingkungan multibahasa 
di Indonesia tidak akan terpengaruh oleh inovasi-inovasi destruktif yang dapat 
mengurangi nilai dan kebijakan lokal di balik keanekaragaman budaya Indonesia.

Langkah-langkah yang bisa diambil pemerintah Indonesia adalah meningkatkan 
kesadaran warga negaranya akan pentingnya melestatikan bahasa-bahasa di 
setiap daerah di Indonesia. Re-branding bahasa daerah melalui media merupakan 
salah satu cara untuk menghilangkan pandangan-pandangan negative tentang 
penggunaan bahasa daerah. Selain itu, pemerintah daerah dapat menyelenggarakan 
kompetisi-kompetisi yang bertujuan menarik minat warga untuk tetap melestarikan 
bahasa daerah. Para orang tua juga sebaiknya berpartisipasi dalam gerakan ini 
dengan menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari di rumah. 
Untuk relevansi bagi hubungan anatara Indonesia dan Amerika, kedua negara dapat 
melanjutkan program-program pertukaran pelajar untuk menciptakan lingkungan 
multibahasa yang bermanfaat bagi the next generation of Indonesia and America.



160

BUNGARAMPAI 

Kata
Pengantar

Untuk semuanya, 

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pihak yang telah 
membantu menyelesaikan buku ini. Sebagai pihak yang mengorganisir pembuatan 
buku ini, saya sangat kagum dengan semua mahasiswa kita yang telah memberikan 
ide-ide yang sangat inovatif dan brilian dalam buku ini—Sesuai dengan apa yang 
diharapkan dan diperlukan oleh bangsa Indonesia.— Sebagai editor; buku ini bermula 
dari sebuah ide untuk memperingati 70 tahun kolaborasi antara Indonesia dan Amerika 
Serikat— Buku ini terwujud atas kerja keras semua penulis yang telah membantu dan 
berkolaborasi hingga selesainya project ini. 

Buku ini menjelaskan apa yang kita coba raih sebagai Atase Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kita telah bekerja-sama dengan 
berbagai institusi di Amerika Serikat untuk menjembatani koloborasi dengan institusi di 
Indonesia. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan diaspora Indonesia di Amerika 
Serikat, kami mengikutsertakan Permias (Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika 
Serikat) dan bekerjasama dengan mereka untuk menunjukan yang terbaik dari 
mahasiswa kita, dan lebih penting lagi, untuk mengenalkan budaya Indonesia ke 
dalam akademisi di Amerika Serikat. 

Sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan, saya berterima kasih dengan apa yang 
telah mahasiswa dan akademisi kita lakukan selama mereka berada di Amerika 
Serikat. Untuk ke depannya, saya berharap mahasiswa tidak segan untuk 
membagikan apa yang mereka lakukan selama di Amerika Serikat, baik itu hanya 
berupa salam, tulisan, ataupun dalam bentuk lainnya, karena di masa depan, mereka 
adalah kapten sebuah kapal yang bernama Indonesia. 

Salam,

Popy Rufaidah, SE, MBA, Ph.D 

Atase Pendidikan dan Kebudayaan 
Kedutaan Besar Republik Indonesia 
Washington, D.C., Amerika Serikat 

3
Pemikiran Pelajar Indonesia di Amerika Serikat 5

BUNGARAMPAI

162 Pemikiran Pelajar Indonesia di Amerika Serikat 

BUNGA RAMPAI

Cognitive Coaching for Classroom Supervison: 
Why Does Teacher Need a Cognitive Coach?

Introduction

The education system in Indonesia is undergoing a transition from centralized to 
a decentralized model that requires educational stakeholders including curriculum 
developers, district supervisors, school principals, teachers, and the community to 
reconceptualize their roles into a new concept of nurturing future minds. Asikin-
Garmeger (2017) noted that the effective enactment of curriculum 2013 requires 
the principal’s leadership that can carry the expectation of the community where 
the school exists by providing contextual professional development for teachers. 
To that point, teaching is a complex endeavor and profession coming with many 
expectations from the curriculum mandate and the demand for a functional better 
society. In this sense, the teacher need to continuously upgrade their knowledge, 
competence, and skills.
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Several studies agreed that classroom supervision has an impact on improving 
teacher competence, yet supervision here has been perceived as a teacher 
assessment based on some teaching evaluation standards (Hartono, 2017; 
Hadiyanto at al., 2015). Haris, Naway, Pulukadang, and Acho (2018) explained that 
classroom supervisor in Indonesia has the role of an instructional leader who guides 
the teacher for improving teaching competence. As the expectation of schooling 
is higher, I believe that the role of classroom supervisor in Indonesia should be 
reconceptualized if the goal of supervision is to have highly skilled teachers.  

I believe that the purpose of professional development for a teacher is not merely for 
enhancing professional knowledge but also to help a teacher understand their own 
concerns and problems. In this way, teachers are professionals who are responsible 
for their own learning by studying their own practice. Therefore, classroom 
supervision as a model of professional development for a teacher should promote 
ongoing learning for teachers by helping teachers investigate their own practice. In 
this way, the role of supervisor, both district supervisor and school principals, is not 
merely a leader or a content expert but also a mediator of knowledge. Supervision 
is supposed to promote teachers to be the knowledge producers in their practice. 

The mission of cognitive coaching as an approach to classroom supervision is to 
facilitate teachers solve their own problem by investigating teacher’s practice and 
considering the assumptions for future actions because growth is achieved through 
the development of intellectual functioning (Costa & Garmston, 2016). The most 
important element in cognitive coaching is trust in partnership between the coach 
and the coachee. With the district supervisor or the school principal as the cognitive 
coach and the teacher as a coachee, the process of supervision characterized by 
mediation, listening, questioning, pausing, paraphrasing, probing, withholding 
advice, and interpretation based on the existing situation and nonjudgmental data 
from the classroom observation. The conversation aims to activate the state of 
mind – efficacy, flexibility, craftsmanship, consciousness, interdependence. Cognitive 
coaching happens between one coach and one teacher to work through pre-
conference, observation, and post-conference. As a mediator of thinking, a cognitive 
coach helps teachers to find shared concerns or inquiries during the pre-conference, 
observing teacher’s practice using some indicators set by teachers and the coach, 
and reflect from the data during the post-conference in order to form action. The 
implementation of the action does not merely help the teacher to better understand 
their own practice but also to produce a rewarded feeling of solving their own 
problem. During the leading and pacing conversation, it is important for a coach 
to monitor the coachee’s behavior that can be the signal showing the coachee has 
already been in touch with the emotions related to the five states of mind. That being 
said, a coach should be aware to set aside their own need for closure, comfort, and 
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comprehension. The benefit of using cognitive coaching for classroom supervision is 
to help the teacher become a self-directed learner. 

Conclusion & Recommendations

Cognitive coaching can be very challenging for the first time. Thus, planning out a 
mental map can help the coach to monitor the process towards the destination of the 
inquiry. A cognitive coach would like to start with planning conversation, monitoring 
conversation, reflecting the conversation. In detail, a cognitive coach would start 
with clarifying goals, specifying success indicators, anticipating approaches, 
establishing learning focus, and reflecting on the coaching process. After resolving 
the challenges or completing the shared task, the cognitive coach may seize the 
opportunity to mediate thinking by summarizing impression, analyzing causal 
factors, constructing new learning, committing to the application, and reflecting on 
the coaching process. to this end, the teacher will benefit to reflect from their practice 
and knowledge through collaborative inquiry with their supervisors or coach.  
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dan pendidikan. Disamping itu, pengalaman kerja sebagai konsultan pendidikan 
selama tiga tahun dan saat ini sebagai koordinator program global di sebuah 
Universitas, memberikan saya gambaran yang luas mengenai topik yang saya akan 
bahas di esai ini, sebuah esai tentang solusi pengembangan perguruan tinggi dan 
keahlian sumber daya manusia di Indonesia.

Konten

Jika mengetik ‘pendidikan Indonesia’ di google, saya sangat menyayangkan bagaimana 
artikel dan tulisan yang banyak muncul adalah betapa memprihatinkannya kondisi 
pendidikan kita saat ini. Memang benar secara garis besar kurikulum kita terus 
berganti tanpa tahapan yang jelas dan kurangnya penyebaran informasi yang rata 
sehingga tidak nyatanya standarisasi atau rendahnya peringkat qualitas pendidikan 
kita dibandingkan negara Asia lainnya. Spesialisasi saya dibidang pengembangan 
perguruan tinggi pada saat S2 di New York memberikan saya kesempatan untuk 
membandingkan progres pengembangan pendidikan negara kita dengan negara 
lain, dan meneliti beberapa skenario pengembangan yang sudah diterapkan di 
negara lain yang mungkin bisa sukses di Indonesia. Dari pembelajaran saya, salah 
satu hal yang sangat ingin saya lihat terealisasikan adalah terbukanya jalur-jalur 
karir/keahlian yang belum mainstream di Indonesia. Jika kita hanya berkompetisi 
mengembangkan apa yang negara lain juga sedang berlomba-lomba kembangkan 
seperti managemen dan teknologi, kita akan terperangkap dalam kondisi struktural 
dimana kita menjadi masyarakat yang ‘peripheral’. Karena negara maju lain sudah 
mendapatkan ‘head start’ dalam bidang-bidang ini, kita sebaiknya memulai juga 
berlomba dalam bidang-bidang keahlian lain dimana kita yang memiliki posisi yang 
diuntungkan. 

Satu hal yang Indonesia secara terus menerus lakukan adalah mengikuti pola yang 
sudah dilakukan negara-negara berkembang. Sedangkan tidak ada negara yang 
system dan budaya nya sama persis, sama seperti tidak ada manusia yang talenta 
dan cara berfikirnya sama persis. Ide ini secara mendalam telah dibahas di buku Walt 
Rostow (1960), yang berjudul ‘The Stages of Economic Growth’. Teori ‘Dependency 
dan World System’ yang dipopulerkan oleh Immanuel Wallerstein menjelaskan 
bahwa penjajahan telah membentuk kebiasaan ‘menyontek atau mengikuti’ di 
negara-negara ‘post-kolonial’, sehingga negara-negara tersebut sulit untuk keluar 
dari jerajak kondisi ekonomi mereka (1982). Karakter Indonesia sebagai negara 
yang berpenduduk tinggi dengan keanekaragamannya juga memiliki lahan yang 
luas harusnya menjadi jalan keluar Indonesia dari kemiskinan. Memang langkah 
pemerintah yang sudah melahirkan banyaknya program beasiswa agar tumbuhnya 
minat pada bidang-bidang spesifik dan anti-mainstream sudah menyentuh 
kebutuhan ini, namun generasi kita masih belum secara luas mengeksplor keahlian-
keahlian yang saat ini mungkin masih belum di akui sebagai pilihan jalur hidup 
yang terjamin. Misalnya, kurangnya ahli flora dan fauna di negara kita yang begitu 
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kaya alamnya karena alasan terbatasnya lapangan kerja atau sumber penghasilan 
berkelanjutan jika berkecimpung di bidang ini. Ataupun, kurangnya minat generasi 
muda dalam mempelajari kekayaan laut atau ekologi pulau, padahal lautan kita 
sangat luas dan jumlah pulau kita terbanyak di dunia. Sebenarnya bidang-bidang 
yang tergolong jarang menjadi pilihan pertama generasi muda ini memiliki potensi 
yang besar jika ditekuni dan mendapatkan dukungan yang cukup dari kebijakan-
kebijakan yang dibuat pemerintah. Misalnya, jika ditambahnya lembaga-lembaga 
penelitian sesuai dengan kepentingan dan kelebihan negara kita.

Selama hampir 12 tahun saya belajar di luar, saya melihat bertambahnya ketertarikan 
ahli di luar negri terhadap ilmu yang dapat di peroleh di Indonesia. Ini sebenarnya 
bisa menjadi senjata ampuh negara kita untuk meningkatkan reputasi universitas-
universitas kita, namun sayangnya banyak ahli yang merasa kesulitan mendapatkan 
kesempatan untuk bekerja sama dengan universitas-universitas di Indonesia untuk 
melakukan riset bersama. Alasan yang sering terungkap adalah birokrasi yang 
berbelit dan terbatasnya tokoh berpengaruh yang melihat kerja sama riset sebagai 
sebuah kepentingan negara. Banyaknya persyaratan dan terkadang mahalnya proses 
administrasi untuk membuat kerja sama antar institusi menjadi nyata membatasi 
eratnya hubungan akademis Indonesia dengan negara luar. Padahal, kerja sama 
universitas sangat berpengaruh positif dalam meningkatkan reputasi atau rangking 
universitas-universitas kita di mata dunia. Kategori yang digunakan Academic 
Ranking of World Universities (ARWU) dalam mempertimbangkan rangkingnya 
misalnya, memberikan berat 20% untuk seberapa pengajar mendapatkan 
penghargaan di bidangnya, 20% untuk banyaknya di referensikan, 40% untuk riset 
yang diterbitkan dan hanya 10% untuk performa akademik institusi dan 10% untuk 
keberhasilan alumni (shanghairangking.com, 2018). Dari persentase di atas, dapat 
kita lihat bahwa qualitas riset berkontribusi terhadap 80% penentu dari reputasi 
dunia sebuah universitas. Dengan ini kita juga dapat menyimpulkan, bahwa cara 
terefektif untuk meningkatkan reputasi universitas-universitas di Indonesia adalah 
dengan membuka kesempatan kerja sama untuk riset, sehingga ikut meningkatnya 
jumlah dana risetkarena masukan dari luar, popularitas/minat riset di kampus karena 
masuknya minat-minat baru dari kalangan ahli universitas luar, juga qualitas riset 
yang meningkat karena kolaborasi dapat menghasilkan ilmu baru untuk semua 
yang terlibat di riset, baik ilmu mengenai riset, maupun ilmu dalam meningkatkan 
qualitas riset sehingga hasil riset/papernya nya masuk kedalam Science Citation 
Index atau Social Science Citation Index yang diakui dunia. 

Kesimpulan & Rekomendasi

Sebagai penutup, tidak ada pemikiran yang tidak ada lawannya. Ada pandangan lain 
yang mungkin menganggap bahwa masukan-masukan saya diatas dapat membuat 
negara kita tertinggal dengan pengembangan modernisasi. Namun selama 6 
tahun menjadi mahasiswi di Amerika, bukan gedung-gedung tinggi di New York 
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ataupun jembatan kokoh di San Fransisco yang menjadi daya tarik utama saya pada 
negara ini. Yang saya paling kagumi dari Amerika adalah ratanya kesempatan untuk 
semua kalangan dan bidang, bahkan adanya kesempatan untuk generasi muda 
membentuk bidang studinya sendiri.  Amerika selalu mencari terobosan-terobosan 
di bidang-bidang yang mungkin masih disepelekan di negara lain. Mungkin karakter 
independen dan kekreatifitasannya yang menjadikannya negara ini superior. Namun 
yang tidak di miliki Amerika adalah budaya dan kekayaan alam seperti yang dimiliki 
Indonesia. Semoga kita bisa melihat ini sebagai titik terang, dan menjadikan ini 
kesempatan untuk membangun Indonesia yang lebih kaya akan ilmu dan keahlian.
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Pendidikan Nasional

Latar Belakang

Sejarah mencatat bahwa Indonesia terus membenahi sistem pendidikan nasional 
yang ditandai dengan uji coba berbagai kebijakan. Beberapa Menteri bahkan berani 
mengambil langkah strategis mengubah kurikulum nasional yang kemudian 
berdampak pada perubahan proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Sejak 
merdeka, Indonesia sudah sepuluh kali mengganti kurikulum. Mulai dari Kurikulum 
1947, Kurikulum 1952, Kurikulum 1964, Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 
1984, Kurikulum 1994, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004, Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006, dan yang terkini Kurikulum 2013. Pergantian 
tersebut tentu saja bukan semata karena dampak reshuffle Menteri, tetapi memang 
perubahan itu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan 
menjawab tantangan zaman.
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Serikat) dan bekerjasama dengan mereka untuk menunjukan yang terbaik dari 
mahasiswa kita, dan lebih penting lagi, untuk mengenalkan budaya Indonesia ke 
dalam akademisi di Amerika Serikat. 

Sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan, saya berterima kasih dengan apa yang 
telah mahasiswa dan akademisi kita lakukan selama mereka berada di Amerika 
Serikat. Untuk ke depannya, saya berharap mahasiswa tidak segan untuk 
membagikan apa yang mereka lakukan selama di Amerika Serikat, baik itu hanya 
berupa salam, tulisan, ataupun dalam bentuk lainnya, karena di masa depan, mereka 
adalah kapten sebuah kapal yang bernama Indonesia. 

Salam,
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Namun, faktor apakah yang manjadi landasan setiap perubahan kebijakan 
atau kurikulum di Indonesia? Adakah kajian atau riset yang dilakukan sebelum 
mengambil keputusan tersebut? Siapa saja yang melakukan kajiannya? Apa latar 
belakang pendidikan, profesi, dan riwayat riset mereka? Pertanyaan-pertanyaan 
ini sulit dijawab. Mungkin karena saya yang kurang giat menggali informasi atau 
memang data dan informasi seputar masalah ini tidak mudah diakses. Kita tidak 
punya satu kesimpulan atau penilaian yang berlandaskan pada hasil kajian penelitian 
dalam negeri tentang kemana arah kebijakan pendidikan nasional harus dibawa. 
Kebijakan pendidikan nasional tidak boleh sekedar lahir dari task-force yang dipaksa 
bekerja dalam tiga hari di hotel berbintang. Diperlukan kerja keras jangka panjang 
dari orang-orang yang mempunyai kapasitas dan dedikasi keilmuan yang mumpuni. 
Kerja keras yang saya maksud adalah riset yang valid dan reliable. 

Konten
Kebijakan Dalam Negeri & Penelitian Asing

Dalam hemat saya, kebijakan pendidikan nasional, baik itu yang tertuang dalam 
kurikulum ataupun standar nasional pendidikan masih bersifat adaptif dari hasil 
penelitian di luar negeri. Kurikulum 2013 (K-13) sebagai contoh. Hasil riset Lembaga 
internasional seperti International Trends in International Mathematics and Science 
Study (TIMSS) dan Program for International Student Assessment (PISA) digunakan 
sebagai sumber tantangan eksternal lahirnya K-13. Bloom Taxonomy (Bloom, 1956) 
dan Structure of Observed Learning Outcomes (SOLO) Taxonomy (Biggs & Collin, 1982) 
digunakan sebagai rujukan untuk mengembangkan Standar Kompetensi Lulusan. 
Sedangkan tantangan internal, satu-satunya alasan lahirnya kurikulum ini adalah 
melimpahnya sumber daya manusia usia produktif pada tahun 2020-2035. Tanpa 
kompetensi dan keterampilan yang sesuai, perkembangan demografis ini dapat 
menjadi masalah. Tantangan internal lainnya yang disebutkan oleh Kemendikbud 
adalah kondisi pendidikan nasional sesuai Standar Nasional Pendidikan (8 standar), 
tanpa referensi yang jelas “kondisi” yang dimaksud. Kemendikbud juga tidak 
memamparkan lebih rinci (jika ada) tentang temuan penelitian yang terkait dengan 
masalah-masalah pendidikan dan pembelajaran di satuan pendidikan. 

Harus diakui bahwa K-13 agaknya berbunyi lebih ideal dari pendahulunya; KBK 2004 
dan KTSP 2006. Landasan filosofis, teoritis, sosiologis, dan psikopedagogis yang 
disusun sudah sangat bagus. Misalnya, dalam Salinan Permendikbud Nomor 35 Tahun 
2018 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menangah Pertama/Madrasah Tsanawiyah 
disebutkan bahwa K-13 dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia 
yang beragam, diarahkan untuk membangun kehidupan masa kini, dan untuk 
membangun dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan. Teori 
dasarnya adalah “pendidikan berdasarkan standar” (standard-based education), dan 
teori kurikulum berbasis kompetensi (competency-based curriculum). Berdasarkan 
konsep tersebut disusunlah Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang 
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saling berhubungan. Asumsi yang sama juga berlaku untuk Sekolah Dasar/Madrasah 
Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah. Kemudian, K-13 meresepi 
pendidik dengan kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik 
(scientific approach) yang mencakup: mengamati, menanya, melakukan, menalar, 
dan mengkomunikasikan. Sayangnya, konsep-konsep tersebut tidak disandingkan 
dengan dukungan hasil penelitian yang berbasis di Indonesia.

Tidak ada yang salah dengan impor hasil penelitian luar negeri. Apalagi jika penelitian 
tersebut telah menjadi rujukan dunia. Tetapi, apakah adaptasinya di Indonesia sesuai 
dengan kondisi sosio-kultural kita? Apakah setiap perubahan yang dilakukan sesuai 
dengan apa yang kita butuhkan? Apa tidak ada penelitian di Indonesia yang bisa 
diangkat menjadi rujukan? Padahal, penelitian di Indonesia dari berbagai disiplin 
ilmu dalam bidang pendidikan terus berkembang seiring dengan besarnya dana 
hibah penelitian yang digelontorkan.   

Pembentukan Komite Nasional [Disiplin Ilmu]

Kebijakan pendidikan nasional idealnya harus bersumber dari hasil penelitian di 
dalam negeri. Riset dalam negeri harus menjadi kompas arah kebijakan nasional 
dimana implementasinya juga dievaluasi kembali melalui riset. Diperlukan langkah 
masif dan sistematis untuk mengkaji, merumuskan, dan merekomendasikan arah 
kebijakan pendidikan nasional di masa mendatang, yaitu dengan membentuk 
Komite Nasional [Disiplin Ilmu]. Komite yang dimaksud adalah sekelompok ahli yang 
mempunyai riwayat riset mumpuni dari setiap bidang ilmu dalam rumpun pendidikan 
(misalnya Komite Nasional Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, atau 
Pendidikan Agama). Komite ini bertugas mengkaji temuan riset di Indonesia melalui 
kajian literatur seperti research synthesis atau meta-analysis terhadap penelitian-
penelitian yang pernah dilakukan di Indonesia yang dipublikasikan dalam jurnal 
bereputasi. Hasil dari kajian literatur tersebut kemudian dipublikasikan dalam bentuk 
research report atau handbook yang melahirkan rekomendasi-rekomendasi bagi 
stake-holders, termasuk pemerintah. Kemudian laporan ini dapat didistribusikan 
secara nasional, sehingga dapat menjadi bahan diskusi intelektual di perguruan 
tinggi atau lembaga satuan pendidikan lainnya. Langkah yang paling realistis adalah 
pemerintah bekerjasama dengan asosiasi profesi dosen tingkat nasional.

Untuk perbandingan, kebijakan pendidikan literasi di Amerika Serikat seperti English 
Language Arts atau Reading Recovery bersumber dari hasil research synthesis yang 
dilakukan oleh sekelompok ahli bidang tersebut, diantaranya: National Reading Panel 
Report (National Institute of Child Health and Human Development, 2000) melahirkan 
kebijakan pemerintah No Child Left Behind Act (NCLB) pada tahun 2002. Beberapa 
program literasi yang dijalankan masa itu adalah Reading First dan Early Reading 
First. Kemudian pada tahun 2009, Council of Chief State School Officers (CCSS) mulai 
bekerja secara independen untuk mengevaluasi kembali kondisi pendidikan dan 
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menghasilkan kebijakan pemerintah menerapkan Common Core State Standards 
pada tahun 2011, khususnya pada mata pelajaran English Language Arts dan 
Matematika. Kebijakan-kebijakan tersebut juga didukung oleh beberapa research 
synthesis yang dilakukan oleh sekelompok ahli yang lain secara terpisah, tetapi tetap 
mendapat dukungan funding dari pemerintah, seperti misalnya Developing Literacy 
Skills of Language-Minority Children and Youth (National Literacy Panel on Language 
Minority Children and Youth, 2006) dan masih banyak yang lainnya.

Kesimpulan

Penelitian di Indonesia sudah cukup matang untuk dijadikan rujukan kebijakan 
pendidikan nasional. Gagasan besar ini akan menjadikan pendidikan Indonesia 
semakin kuat dan berdaulat yang berakar dari tantangan dan potensi dalam negeri, 
bukan sekedar imigrasi konsep dari luar negeri. 
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Training Effectiveness: 
The Key to Improving Human Resources in Public 

Sectors in Indonesia

Introduction

Indonesia’s government is striving to improve its index of human development 
worldwide. Under the Mental Revolution initiative of President Jokowi in 2014, a 
bureaucratic reform has become a high priority in Indonesia’s development of 
human resources, especially in public sectors (Suparno, 2017). Several strategies have 
been implemented to improve the employees’ performance in public sectors which 
include providing scholarship for further education (Sumintono & Subekti, 2017), 
increasing performance rewards (Herlambang, Idris & Noor, 2017), and conducting 
training and professional development programs (Pulungan, 2017). The endeavors, 
however, appeared to have little impact on employees’ performance in public 
sectors (Hakim, Harun, & Ibrahim, 2017) and often caused more complex issues at 
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lower levels of government (Enceng, 2008).

In comparison with a myriad of training and professional development programs 
provided to the employees in public sectors, the writer perceives that each public 
institutions should have reached its organizational effectiveness at this point. The fact 
that training programs provided in public institution have not effectively delivered 
their objectives (Wati, 2011) is concerning. Thus, an alternative approach to help 
the government in maximizing public sectors employees’ performance by using 
the existing resources is truly needed to close the gap and obtain organizational 
effectiveness (Georgopoulos & Tannebaum, 1957).

Contents

As both a scholar and a practitioner with a background in human resources 
development (HRD) field, the writer discerns that the human resources in public 
sectors in Indonesia may be elevated promptly by ensuring the effectiveness of 
employees’ training and professional development programs to take place within 
public institutions. Financially, attaining training effectiveness is cost- efficient 
since it uses the existing resources. Strategically, it helps the government to achieve 
expected outcomes and identify the value of return on investment. In this writing, the 
writer recommends three techniques to ensuring the effectiveness of training and 
other professional development programs provided to the public employees. Those 
techniques include: (a) enhancing training need analysis (TNA) practice, (b) modifying 
training evaluation mechanism, and (c) fostering a supportive transfer climate. 

TNA is the initial step to determine training effectiveness (Brown, 2002). Goldstein 
(1993) indicated that TNA helps organizations to identify the needs for the training 
including, training area, content, and participants. Barbazette (2006) noted that 
conducting TNA can protect the organizations’ resources and determine whether 
the training is relevant in addressing the performance gaps. Despite its importance, 
only a few public organizations complied with TNA practice in its implementation 
in Indonesia. One of the barriers hindering TNA implementation in the workplace 
is getting the organizations’ leadership to buy-in to the idea (Barbazette, 2006). As 
Indonesia attempts to improve its human resources in public sectors, it takes the 
leaders’ initiatives in ensuring TNA is conducted appropriately prior to the training 
programs. Hence, increasing the leaders’ awareness of the importance of TNA is 
critical to crafting the path for achieving training effectiveness in public sectors. 

The second recommendation to ensure effective training for public institutions in 
Indonesia is to modify the existing training evaluation mechanism to focus more on 
promoting the transfer of training. Most training evaluations conducted in the past 
were merely based on trainees’ affective reactions instead of ensuring the transfer of 
learning. According to Rajeev and Jayaravan (2009) passing out the questionnaires 
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after the training programs to get the trainees’ satisfaction was not effective nor 
sufficient because the method only assesses the first level of training evaluation 
which is the reaction. Alliger et al. (1997) found that there is no connection between 
affective reactions to other training levels, which include learning, behavior, and 
result (Kirkpatrick, 1996). Therefore, there is a need to include another dimension in 
training evaluation to yield more useful information for the organizations.

An ideal practice to evaluate the training program is by assessing its effectiveness 
through acquiring the information beyond the reaction level by focusing on learning 
system as a whole (Alvarez, Salas, & Garafano, 2004). According to Latif’s (2012) 
integrated scale for measuring the training effectiveness, satisfaction on training 
session, content, and transfer of learning are critical for effective training. Hence, 
the government, along with training providers, need to review the current training 
evaluation mechanism in all public sectors and promote training transfer to occur 
in the workplace. 

Finally, a supportive transfer climate is the key for the employee to use the obtained 
KSA from the training to the workplace (Khan, Mufti, & Nazir, 2015). Most employees 
reported that the lack of opportunities to use skills at work, the lack of a role 
model and the unconducive working culture prevented them from transferring 
knowledge to the workplace (Lancaster, Di Milia, & Cameron, 2013). Nevertheless, the 
training transfer can be enhanced through supervisors’ supports in the workplace 
(Holton III, Bates, & Ruona, 2000). Lancaster et al. (2013) and Burke and Hutchins 
(2008) indicated that supervisors’ supportive behavior, before, during and after 
the training, facilitates the training transfer. For this reason, it is imperative that 
the leaders of public institutions recognize the importance of how important a 
supportive environment is to promote workplace training transfer. Some strategies 
the supervisors can undertake to develop a supportive training transfer climate in 
the workplace include; (a) showing interests in employees’ training by indicating the 
expected training outcomes prior to the training, and (b) providing the environment 
to transfer the knowledge, which includes the infrastructures and peer supports. 

Conclusion & Recommendations

Given that Indonesia has an urgent need to improve its human index in the world, 
revisiting the effectiveness of the training and professional development programs 
for public employees is highly recommended. It is expected the effectiveness of 
each training programs provided for the employees drives a sustainable endeavor 
in leading into a new direction of HRD in public sectors. Undoubtedly, barriers and 
challenges may be encountered along the way. Nonetheless, through synchronized 
communication among involving stakeholders, the writer is optimistic that Indonesia 
will soon increase its human capital in public sectors. Therefore, intensifying TNA 
practice, reviewing current training evaluation mechanism, and fostering a supportive 
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training transfer climate are the key to accelerate HRD in Indonesia’s public sectors.
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Difabel dan Pendidikan Tinggi: 
Pelajaran dari Amerika Serikat

Pengantar

Konstitusi mengamanatkan bahwa pendidikan sejatinya merupakan hak bagi setiap 
warga negara Indonesia. Namun, untuk kaum difabel, akses terhadap pendidikan 
tinggi masih sangat terbatas. Di tahun 2017, di 157 dari 4.000an lebih perguruan tinggi 
di seluruh Indonesia yang telah melaporkan data mahasiswa difabel ke Kementerian 
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikri). Dari data tersebut, tercatat 
ada 401 orang mahasiswa difabel. Selain akses yang terbatas, mahasiswa difabel 
yang sudah berada di kampus masih banyak mengalami kendala, seperti fasilitas 
yang tidak ramah difabel dan stigma (Shofa, Riyono, & Giyarsih, 2016). Keberadaan 
Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas belum 
mampu memecut perguruan tinggi untuk memaksimalkan upayanya. Misalnya, di 
pasal 42 ayat 3, setiap penyelenggara pendidikan tinggi diharuskan membentuk unit 

Taufik
Mulyadin

4.7.

Program Studi/Faculty/University: 

Higher Education and Student Affairs/School of Education 

and Human Ecology/the Ohio State University

Kota dan State tempat Studi di AS: 

Columbus, Ohio

Bulan, tahun memulai studi: 

Januari 2016

Bulan, tahun (rencana) lulus dari program studi: 

Desember, 2019

Nama Beasiswa/Privat: 

LPDP

Email: 

opikmulyadin@gmail.com

177Pemikiran Pelajar Indonesia di Amerika Serikat 

BUNGA RAMPAI

Difabel dan Pendidikan Tinggi: 
Pelajaran dari Amerika Serikat

Pengantar

Konstitusi mengamanatkan bahwa pendidikan sejatinya merupakan hak bagi setiap 
warga negara Indonesia. Namun, untuk kaum difabel, akses terhadap pendidikan 
tinggi masih sangat terbatas. Di tahun 2017, di 157 dari 4.000an lebih perguruan tinggi 
di seluruh Indonesia yang telah melaporkan data mahasiswa difabel ke Kementerian 
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikri). Dari data tersebut, tercatat 
ada 401 orang mahasiswa difabel. Selain akses yang terbatas, mahasiswa difabel 
yang sudah berada di kampus masih banyak mengalami kendala, seperti fasilitas 
yang tidak ramah difabel dan stigma (Shofa, Riyono, & Giyarsih, 2016). Keberadaan 
Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas belum 
mampu memecut perguruan tinggi untuk memaksimalkan upayanya. Misalnya, di 
pasal 42 ayat 3, setiap penyelenggara pendidikan tinggi diharuskan membentuk unit 

Taufik
Mulyadin

4.7.

Program Studi/Faculty/University: 

Higher Education and Student Affairs/School of Education 

and Human Ecology/the Ohio State University

Kota dan State tempat Studi di AS: 

Columbus, Ohio

Bulan, tahun memulai studi: 

Januari 2016

Bulan, tahun (rencana) lulus dari program studi: 

Desember, 2019

Nama Beasiswa/Privat: 

LPDP

Email: 

opikmulyadin@gmail.com



176

BUNGARAMPAI 

Kata
Pengantar

Untuk semuanya, 

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pihak yang telah 
membantu menyelesaikan buku ini. Sebagai pihak yang mengorganisir pembuatan 
buku ini, saya sangat kagum dengan semua mahasiswa kita yang telah memberikan 
ide-ide yang sangat inovatif dan brilian dalam buku ini—Sesuai dengan apa yang 
diharapkan dan diperlukan oleh bangsa Indonesia.— Sebagai editor; buku ini bermula 
dari sebuah ide untuk memperingati 70 tahun kolaborasi antara Indonesia dan Amerika 
Serikat— Buku ini terwujud atas kerja keras semua penulis yang telah membantu dan 
berkolaborasi hingga selesainya project ini. 

Buku ini menjelaskan apa yang kita coba raih sebagai Atase Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kita telah bekerja-sama dengan 
berbagai institusi di Amerika Serikat untuk menjembatani koloborasi dengan institusi di 
Indonesia. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan diaspora Indonesia di Amerika 
Serikat, kami mengikutsertakan Permias (Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika 
Serikat) dan bekerjasama dengan mereka untuk menunjukan yang terbaik dari 
mahasiswa kita, dan lebih penting lagi, untuk mengenalkan budaya Indonesia ke 
dalam akademisi di Amerika Serikat. 

Sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan, saya berterima kasih dengan apa yang 
telah mahasiswa dan akademisi kita lakukan selama mereka berada di Amerika 
Serikat. Untuk ke depannya, saya berharap mahasiswa tidak segan untuk 
membagikan apa yang mereka lakukan selama di Amerika Serikat, baik itu hanya 
berupa salam, tulisan, ataupun dalam bentuk lainnya, karena di masa depan, mereka 
adalah kapten sebuah kapal yang bernama Indonesia. 

Salam,

Popy Rufaidah, SE, MBA, Ph.D 

Atase Pendidikan dan Kebudayaan 
Kedutaan Besar Republik Indonesia 
Washington, D.C., Amerika Serikat 

3
Pemikiran Pelajar Indonesia di Amerika Serikat 5

BUNGARAMPAI

178 Pemikiran Pelajar Indonesia di Amerika Serikat 

BUNGA RAMPAI

layanan disabilitas. Perguruan tinggi yang tidak menaatinya akan diberikan sanksi 
administratif. Namun pada kenyataanya, masih banyak perguruan tinggi yang belum 
memiliki unit tersebut (Andayani, 2018). Minimnya perhatian dan dukungan dari 
perguruan tinggi tentu akan berakibat negatif pada kehidupan sosial dan akademik 
mahasiswa difabel (Hong, 2015).  

Kondisi berbeda dialami oleh mahasiswa difabel di Amerika Serikat (AS). Mereka 
memiliki akses dan layanan serta dukungan yang lebih baik. Tentu saja hal ini 
merupakan hasil dari kerja keras yang telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun 
perguruan tinggi. Upaya-upaya tersebut bisa menjadi bahan masukan bagi Indonesia 
dalam meningkatkan akses dan dukungannya bagi mahasiswa difabel.

Konten
Upaya Pemerintah

Jumlah mahasiswa difabel di AS terus meningkat dari tahun ke tahun. The National 
Center for Education Statistics (NCES) mencatat bahwa pada tahun 1995, proporsi 
mahasiswa difabel dari seluruh mahasiswa di AS mencapai 6 persen. Jumlah ini 
meningkat tajam menjadi 11 persen pada tahun 2011 (NCES, 2015). Faktor utama yang 
menyebabkan peningkatan jumlah mahasiswa difabel di AS adalah aturan yang 
komprehensif. 

Pemerintah AS memiliki dan menjalankan aturan secara ketat yang menjamin 
akses pendidikan kepada kaum difabel, mulai dari pendidikan dasar sampai tinggi. 
Keberadaan undang-undang yang fokus pada kaum difabel secara umum, American 
Disabilities Act (ADA), dan khusus di bidang pendidikan, Individuals with Disabilities 
Education Act (IDEA), memberikan jaminan akses dan dukungan pada kaum difabel 
untuk mengenyam pendidikan dasar dan menengah (Mamiseishvili & Koch, 2011). 
Kesempatan yang diberikan untuk mengenyam pendidikan dasar dan menengah 
membuat kaum difabel di AS lebih siap untuk mengenyam pendidikan tinggi. 
Di jenjang pendidikan tinggi pun, pemerintah mengeluarkan undang-undang, 
Higher Education Opportunity Act (HEOA) dan Higher Education Act (HEA), yang 
menginstruksikan perguruan tinggi untuk memberikan akses seluas-luasnya dan 
memberikan akomodasi yang dibutuhkan untuk calon maupun mahasiswa difabel 
(Council for Exceptional Children, 2008). Perguruan tinggi yang mangkir dari aturan 
ini, tidak hanya akan mendapatkan sanksi administratif tapi bahkan bisa terjerat 
tuntutan hukum. 

Upaya Kampus

Di tingkat institusi, perguruan tinggi di AS melakukan berbagai upaya untuk 
memberikan dukungan dan memastikan mahasiswa difabel bisa melalui proses 
pendidikan di kampus dengan baik. Selain penyediaan fasilitas yang ramah difabel 



BUNGARAMPAI

177

BUNGARAMPAI 

Kata
Pengantar

Untuk semuanya, 

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pihak yang telah 
membantu menyelesaikan buku ini. Sebagai pihak yang mengorganisir pembuatan 
buku ini, saya sangat kagum dengan semua mahasiswa kita yang telah memberikan 
ide-ide yang sangat inovatif dan brilian dalam buku ini—Sesuai dengan apa yang 
diharapkan dan diperlukan oleh bangsa Indonesia.— Sebagai editor; buku ini bermula 
dari sebuah ide untuk memperingati 70 tahun kolaborasi antara Indonesia dan Amerika 
Serikat— Buku ini terwujud atas kerja keras semua penulis yang telah membantu dan 
berkolaborasi hingga selesainya project ini. 

Buku ini menjelaskan apa yang kita coba raih sebagai Atase Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kita telah bekerja-sama dengan 
berbagai institusi di Amerika Serikat untuk menjembatani koloborasi dengan institusi di 
Indonesia. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan diaspora Indonesia di Amerika 
Serikat, kami mengikutsertakan Permias (Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika 
Serikat) dan bekerjasama dengan mereka untuk menunjukan yang terbaik dari 
mahasiswa kita, dan lebih penting lagi, untuk mengenalkan budaya Indonesia ke 
dalam akademisi di Amerika Serikat. 

Sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan, saya berterima kasih dengan apa yang 
telah mahasiswa dan akademisi kita lakukan selama mereka berada di Amerika 
Serikat. Untuk ke depannya, saya berharap mahasiswa tidak segan untuk 
membagikan apa yang mereka lakukan selama di Amerika Serikat, baik itu hanya 
berupa salam, tulisan, ataupun dalam bentuk lainnya, karena di masa depan, mereka 
adalah kapten sebuah kapal yang bernama Indonesia. 

Salam,

Popy Rufaidah, SE, MBA, Ph.D 

Atase Pendidikan dan Kebudayaan 
Kedutaan Besar Republik Indonesia 
Washington, D.C., Amerika Serikat 

3
Pemikiran Pelajar Indonesia di Amerika Serikat 5

179Pemikiran Pelajar Indonesia di Amerika Serikat 

BUNGA RAMPAI

dan pembentukan unit khusus untuk melayani mahasiswa difabel, ada banyak 
upaya lainnya yang masih jarang ditemukan di perguruan tinggi di Indonesia. Upaya 
tersebut antara lain seminar tahun pertama, program bimbingan, desain universal, 
dan layanan bantuan akademik.

Seminar tahun pertama merupakan program wajib yang diselenggarakan perguruan 
tinggi di AS untuk seluruh mahasiswa baru (Goodman & Pascarella, 2006). Program 
ini bisa dijadikan sebagai mata kuliah atau aktivitas tambahan di luar kelas. Program 
ini bertujuan untuk membantu proses transisi mahasiswa baru. Program ini menjadi 
penting dan memberikan pengaruh positif pada mahasiswa difabel (Davig & Spain, 
2014; Tampke & Durodoye, 2013). Melalui program ini, selain mengetahui lingkungan 
kampus, mereka menjadi tahu dan sadar diantaranya mengenai kebutuhan yang 
dimilikinya, layanan apa yang bisa mereka akses, kepada siapa atau unit apa mereka 
bisa mengadu jika mengalami kesulitan, dan strategi yang bisa dilakukan agar bisa 
berhasil menempuh pendidikan tinggi. Yang terlibat pada program antara lain 
dosen, staf dari unit terkait, dan mahasiswa senior. Di beberapa perguruan tinggi di 
AS seperti Universitas Arkansas, bahkan diselenggarakan seminar tahun pertama 
khusus untuk mahasiswa difabel.  

Upaya selanjutnya yaitu program bimbingan. Dalam proses bimbingan akademik, 
ada beberapa hal yang menjadi fokus, yaitu perkembangan mahasiswa baik dari sisi 
akademik maupun pun personal, proses perkuliahan, pemilihan mata kuliah, dan 
perencanaan karir (Schrader & Brown, 2008). Saat menerima mahasiswa bimbingan 
baru yang menyandang disabilitas, pembimbing akademik diberikan informasi 
oleh pihak kampus mengenai jenis disabilitas dan kebutuhan yang dimilikinya serta 
layanan apa saja yang bisa mereka akses. Selain itu, pembimbing terus memantau 
kesulitan apa yang dialaminya dan berusaha memberikan solusi melaui pertemuan 
yang lebih intens (Yang, Yon, & Kim, 2013). Mahasiswa difabel juga mendapatkan 
bimbingan dari pembimbing profesional yang memiliki keahlian untuk menangani 
kaum difabel. 

Upaya lain adalah implementasi desain universal. Yang dimaksud desain universal 
ialah sebuah konsep untuk mempromosikan proses belajar mengajar untuk semua, 
termasuk mahasiswa difabel (Griful-Freixenet, Struyven, Verstichele, & Andries, 2017). 
Konsep ini membawa perubahan paradigma mengenai mahasiswa difabel (Meyer & 
O’Neil, 2000). Pertama, semua mahasiswa dianggap sebagai individu yang mampu 
belajar dengan kekhasan gaya belajar dan kebutuhan akomodasi yang dimilikinya. 
Kedua, semua akomodasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa harus dipenuhi. Terakhir, 
materi perkulihan dan proses pembelajaran harus didesain dan disesuaikan dengan 
kebutuhan seluruh mahasiswa. Sebagai contoh dari implementasi desain universal 
adalah seluruh materi perkuliahan harus menyediakan format digital sehingga 
mahasiswa difabel yang mengalami masalah penglihatan bisa mengakses materi 
tersebut dengan aplikasi suara melaui laptop atau media lainnya.
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Untuk mendukung mahasiswa difabel, perguruan tinggi di AS memberikan 
layanan bantuan akademik. Layanan ini biasanya mencakup workshop, komunitas 
belajar, dan mentoring (Newman & Madaus, 2015). Seluruh staf yang ditugaskan 
untuk memberikan layanan bantuan akademik diberikan informasi dan pelatihan 
khusus agar dapat melayani mahasiswa difabel dengan baik. Perguruan tinggi juga 
biasanya merekrut staf difabel di unit-unit tersebut. Saat mentoring, mahasiswa 
difabel diprioritaskan untuk mendapatkan layanan ekstra, antara lain bantuan 
untuk mengidentifakasi gaya belajar yang paling cocok untuk mereka kemudian 
bagaimana menggunakannya. Layanan bantuan akademik diselenggarakan tidak 
hanya di tingkat institusi tapi juga tersebar di setiap fakultas. Sehingga tak heran, 
mahasiswa difabel di AS memiliki prestasi yang baik dalam akademik khususnya 
(Griful-Freixenet et al., 2017).

Kesimpulan & Rekomendasi

Pemerintah dan perguruan tinggi di US telah melakukan berbagai upaya untuk 
memberikan akses dan mendukung keberhasilan mahasiswa difabel untuk 
mengenyam pendidikan tinggi. Pemerintah membuat dan mengimplementasikan 
berbagai aturan dengan efekti untuk menjamin akses pendidikan di seluruh jenjang 
untuk kaum difabel. Upaya ini telah terbukti efektif untuk meningkatkan tingkat 
partisipasi kaum difabel di pendidikan tinggi di AS. Selain itu, berbagai upaya 
lainnya juga dilakukan oleh perguruan tinggi untuk memastikan mahasiswa difabel 
bisa berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Seminar tahun pertama, 
program bimbingan, desain universal, dan layanan bantuan akademik menjadi upaya 
yang jamak dilakukan berbagai perguruan tinggi di AS. Pengaruhnya terhadap hasil 
belajar dan kelulusan mahasiswa difabel sangat positif dan signifikan (Wessel, Jones, 
Markle, & Westfall, 2009).

Di Indonesia, mahasiswa difabel masih termarjinalkan. Selain akses pendidikan yang 
sulit, mereka harus mengalami banyak tantangan dan kesulitan saat menyemam 
pendidikan tinggi. Aturan yang sudah ada sekarang dan upaya dari pemerintah serta 
perguruan tinggi berupa beasiswa untuk penyandang disabilitas dan pembentukan 
unit layanan disabilitas dirasa belum cukup. Harus ada upaya lainnya sebagai 
terobosan untuk mengatasi masalah yang dialami mahasiswa difabel di Indonesia. 
Upaya yang telah berhasil di AS dalam meningkatkan akses dan keberhasilan 
mahasiswa difabel bisa menjadi inspirasi dan sumber rujukan bagi Indonesia, baik 
pemerintah maupun perguruan tinggi. Upaya-upaya tersebut sangat mungkin bisa 
diadopsi di pendidikan tinggi Indonesia. Tentu saja proses adopsi ini disesuaikan 
dengan konteks Indonesia secara umum dan setiap perguruan tinggi secara khusus. 
Dengan adanya terobosan tersebut, akan lebih banyak kaum difabel di Indonesia 
yang bisa menikmati pendidikan tinggi dan menjadi lebih berdaya. 
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Indonesia’s National Curriculum 2013 Through 
the Lens of AQEE Principle and Its PISA Results

Introduction

By 2030, Indonesia will have demographic bonus in which the 60% of the population 
will be in the productive range of age (15-63 years old) (Afandi, 2017). This is indeed 
an advantage for Indonesia’s economic development if its human capital potentials 
are well-prepared to be competitive globally. In regard to the agenda, Indonesia 
had made some of educational reformations. Implementing a set of new national 
curriculum namely Curriculum 2013 (C13) was one of them. It is significant for 
Indonesia undergo educational reformation through these strategies because 
in order to survive in today’s knowledge-based economy, students need to have 
abilities to find, analyze and use information to solve real problems, defend ideas 
and manages projects to develop greater learning skills (Darling-Hammond, 2008). 
Besides, in the recent years, there is a high demand of comparing the quality of 
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prospect human development index through an international assessment of 
education (PISA or TIMSS).

Since its participation in the PISA test in 2000, overall, Indonesia has shown some 
improvements. Science performance among 15-year-old students rose by 21 score 
points making Indonesia the fourth-fastest improving education system that year 
and the PISA coverage rate in the last decade has shown great improvement 
with 15% increasing sample from 2006 to 2015 (53% to 68.2%) (Kemdikbud, 2016). 
However, these results are not as good as the results from neighboring countries like 
Singapore, Vietnam or Thailand. These facts then leave us to a question to ponder 
upon; what should be improved from the implementation of C13 to help students to 
be globally competitive? 

Contents

OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) as the 
organization conducting the PISA test defined a high-performing system of 
education based on their longitudinal research on Pisa results as a system of 
education that has a high performance on four dimensions of AQEE (Access, Quality, 
Equity and Efficiency). This lens of AQEE then is used to analyze the implementation 
of C13 in Indonesia. Below are some excerpts of the analysis. 

1) Access: Providing access to the implementation of C13 is one thing and 
making sure that the availability of all the other supporting elements 
is another thing. Indonesia is actually in a good shape in providing 
more access to the students as the enrolment rate for 13-15 year-olds 
has increased from 88% of students in 2011 to almost 95% and it is still 
increasing up until now (BPS, 2015). As the implementation of the C13 is 
improving now, the real challenge now for Indonesia is not only about 
better providing access to education but also enhancing the quality of 
education.

2) Quality: The implementation of C13 that heavily emphasize on scientific 
learning approach require good qualified teaching forces and qualified 
teachers need to have 3 dimensions of general intelligence, mastery 
of the content and a high aptitude in engaging with students (Tucker, 
2011). However, there were still concerns about this dimension of quality 
in implementing the C13 such as shortage of qualified teachers espe-
cially in core subjects such as Math, Sciences and English, competencies 
of teaching forces, and also teachers’ attitude and motivation towards 
the changing of this new curriculum that heavily focused on scientific 
approach and active learning.

3) Equity: Western and Eastern Indonesia
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The disparity of quality of education between these 2 areas is one of the 
main concerns that need to be improved in regard to the implementa-
tion of C13. In 2013, the implementation of C13 was firstly piloted in only 
6,221 schools across Indonesia as centers for training for other schools 
nearby and by 2018, there were less than 40% of schools implemented 
it fully and most of them were in the western area leaving eastern area 
behind (Kemdikbud, 2017; Kemdikbud, 2016).

4) Efficiency: For the last eight years, Indonesia has mandated to allocate 
20% of its national budgeting every year to the education sector and as 
of 2018, the education sector is the third highest allocation of funding 
from National Budgeting (BPPK, n.d.; APBN, 2018)). One of the strate-
gies in improving access and participation is through Financial aid for 
students who come from low-income families, namely the Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS) program which has increased over the years 
since its first implementation in 200528 This aimed to help students and 
schools to cover operational costs and any related spending such as: 
students’ admission fees, school enrolment fees, uniform fees, textbooks, 
teaching-related fees, students’ worksheets and other resources, com-
puter fees, and other operational fees for students (World Bank, 2010). 
By having these fees covered, it is expected that the implementation of 
C13 would be more effective and efficient especially for students in the 
rural area who come from low-income families.

Conclusion & Recommendations

1) C13 revised some shortcomings found on previous curricula with the 
focused of students active learning.

2) Through the lens of AQEE, it can be seen that the Quality and Equity 
dimension especially in western and eastern part of Indonesia need 
to be improved while the Access and Efficiency has been successfully 
achieved through financial support for students who cannot afford 
school. Constant monitoring of the distribution of this fund is a compul-
sory thing to do.

3) Taking into account cultural context by involving more local people and 
leaders not only in customizing the curriculum used at school but also 
involving more local teachers in equity initiatives programs (PPGT, GGD 
and SMT3)

4) It is hard to make any claim whether C13 has direct causal impact on 
Indonesia’ performance on PISA because of the limitation of the data. 
It takes time to see the impact of a curriculum reformation. Not to 
mention, there are many variables that need to be taken into account 
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before making any causal claims. Besides, difference in comparability of 
content tested in the national test and the international assessment like 
PISA is another thing that made it hard to make any claim. On the oth-
er hand, it is clearly that students’ performance in National Examination 
is decreasing over the years even though C13 has been implemented in 
almost a decade. Immediate evaluation should be done to address this 
issue before aiming to measure our standing on international assess-
ment like PISA or TIMSS.
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Mengimplementasikan Pendidikan Multikultural 
di Indonesia

Introduction

Budaya dan pendidikan, dua sisi mata uang di mana budaya sangat mempengaruhi 
cara seseorang mendekati pendidikan dan budaya masyarakat menentukan 
bagaimana masyarakat itu mendidik warganya. Jenis kelamin, kelas sosial, orientasi 
seksual, agama, bahasa, atau karakteristik budaya harus dimasukkan dalam 
pendidikan. Pendidikan multikultural mencakup praktik dan teori yang mendukung 
peluang yang adil dan prestasi akademik untuk semua siswa (Barndt, 2007). Guru 
dan siswa diharapkan untuk menyadari perbedaan, kesamaan, dan karakteristik 
yang ada dan menggunakan atribut ini untuk keuntungan semua orang. Dengan 
demikian, guru, sebagai posisi unik dalam perantara budaya, harus memupuk 
pemahaman yang lebih luas dan lebih dalam tentang bagaimana budaya dilibatkan 
dalam pengajaran dan pembelajaran.

Robby 
Anggriawan

4.9.

Program Studi/Faculty/University: 

Master of Teaching and Learning / Education / Illinois State 

University 

Bulan, tahun memulai studi: 

Agustus 2018

Bulan, tahun (rencana) lulus dari program studi: 

Mei 2020

Nama Beasiswa/Privat: 

Fulbright Master Program 

Email: 

ranggri@ilstu.edu; anggriawanrobby@yahoo.com

189Pemikiran Pelajar Indonesia di Amerika Serikat 

BUNGA RAMPAI

Mengimplementasikan Pendidikan Multikultural 
di Indonesia

Introduction

Budaya dan pendidikan, dua sisi mata uang di mana budaya sangat mempengaruhi 
cara seseorang mendekati pendidikan dan budaya masyarakat menentukan 
bagaimana masyarakat itu mendidik warganya. Jenis kelamin, kelas sosial, orientasi 
seksual, agama, bahasa, atau karakteristik budaya harus dimasukkan dalam 
pendidikan. Pendidikan multikultural mencakup praktik dan teori yang mendukung 
peluang yang adil dan prestasi akademik untuk semua siswa (Barndt, 2007). Guru 
dan siswa diharapkan untuk menyadari perbedaan, kesamaan, dan karakteristik 
yang ada dan menggunakan atribut ini untuk keuntungan semua orang. Dengan 
demikian, guru, sebagai posisi unik dalam perantara budaya, harus memupuk 
pemahaman yang lebih luas dan lebih dalam tentang bagaimana budaya dilibatkan 
dalam pengajaran dan pembelajaran.

Robby 
Anggriawan

4.9.

Program Studi/Faculty/University: 

Master of Teaching and Learning / Education / Illinois State 

University 

Bulan, tahun memulai studi: 

Agustus 2018

Bulan, tahun (rencana) lulus dari program studi: 

Mei 2020

Nama Beasiswa/Privat: 

Fulbright Master Program 

Email: 

ranggri@ilstu.edu; anggriawanrobby@yahoo.com



188

BUNGARAMPAI 

Kata
Pengantar

Untuk semuanya, 

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pihak yang telah 
membantu menyelesaikan buku ini. Sebagai pihak yang mengorganisir pembuatan 
buku ini, saya sangat kagum dengan semua mahasiswa kita yang telah memberikan 
ide-ide yang sangat inovatif dan brilian dalam buku ini—Sesuai dengan apa yang 
diharapkan dan diperlukan oleh bangsa Indonesia.— Sebagai editor; buku ini bermula 
dari sebuah ide untuk memperingati 70 tahun kolaborasi antara Indonesia dan Amerika 
Serikat— Buku ini terwujud atas kerja keras semua penulis yang telah membantu dan 
berkolaborasi hingga selesainya project ini. 

Buku ini menjelaskan apa yang kita coba raih sebagai Atase Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kita telah bekerja-sama dengan 
berbagai institusi di Amerika Serikat untuk menjembatani koloborasi dengan institusi di 
Indonesia. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan diaspora Indonesia di Amerika 
Serikat, kami mengikutsertakan Permias (Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika 
Serikat) dan bekerjasama dengan mereka untuk menunjukan yang terbaik dari 
mahasiswa kita, dan lebih penting lagi, untuk mengenalkan budaya Indonesia ke 
dalam akademisi di Amerika Serikat. 

Sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan, saya berterima kasih dengan apa yang 
telah mahasiswa dan akademisi kita lakukan selama mereka berada di Amerika 
Serikat. Untuk ke depannya, saya berharap mahasiswa tidak segan untuk 
membagikan apa yang mereka lakukan selama di Amerika Serikat, baik itu hanya 
berupa salam, tulisan, ataupun dalam bentuk lainnya, karena di masa depan, mereka 
adalah kapten sebuah kapal yang bernama Indonesia. 

Salam,

Popy Rufaidah, SE, MBA, Ph.D 

Atase Pendidikan dan Kebudayaan 
Kedutaan Besar Republik Indonesia 
Washington, D.C., Amerika Serikat 

3
Pemikiran Pelajar Indonesia di Amerika Serikat 5

BUNGARAMPAI

190 Pemikiran Pelajar Indonesia di Amerika Serikat 

BUNGA RAMPAI

Banyak peneliti telah mendefinisikan dan menjelaskan istilah pendidikan 
multikultural. Banks and Banks (2004) mengidentifikasi bahwa pendidikan 
multikultural adalah gerakan reformasi pendidikan, sebuah ide, dan proses untuk 
mengubah struktur institusi pendidikan. Akibatnya, siswa; pria dan wanita, luar 
biasa, anggota kelompok ras, etnis, bahasa, dan budaya yang beragam, akan 
memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk mencapai akademis di 
sekolah dan lembaga pendidikan. Pendidikan multikultural merupakan pendekatan 
progresif yang didasarkan pada keadilan sosial dan kesetaraan pendidikan 
untuk mentransformasikan pendidikan. Sebagai sistem pengajaran, pendidikan 
multikultural menumbuhkan situasi di mana orang-orang dari berbagai kelas sosial, 
agama, ras, jenis kelamin, dan sebagainya. Selain itu, ini juga merupakan proses di 
sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan yang memberi nasihat kepada 
semua bidang studi dan aspek kurikulum lainnya.

Sistem pendidikan multikultural perlu diterapkan secara bermanfaat terutama 
bagi siswa sebagai generasi masa depan. Menurut Alghamdi (2017), ada beberapa 
keuntungan dengan menerapkan sistem pendidikan multikultural; itu menciptakan 
iklim kelas yang menarik dan sosialisasi; dan mengembangkan rasa percaya diri dan 
persahabatan antara siswa dan guru mereka, yang dapat meningkatkan kinerja 
siswa. Berada di kelas multikultural juga bisa sebagai perayaan berbagai budaya. Ini 
dapat membantu siswa memahami budaya, memberi mereka kesempatan untuk 
mengenal teman sekelas dan guru mereka, dengan kata lain, membangun empati 
di kelas, tidak peduli apa latar belakang atau budaya.

Contents

Banks and Banks (2016) menjelaskan bahwa beberapa faktor yang memengaruhi 
sejarah pendidikan multikultural di Amerika Serikat adalah revolusi gerakan hak-hak 
sipil pada tahun 1962. Orang Afrika-Amerika menuntut kebebasan, keadilan sosial, 
politik, ekonomi, dan hak pendidikan yang tidak menguntungkan sejarah. Amerika 
Serikat juga disebut sebagai negara multikultural atau negara yang melting-pot 
karena akumulasi negara imigran dari berbagai negara dalam sejarah. Kemiskinan, 
perang, dan penganiayaan juga merupakan faktor yang membuat meningkatnya 
jumlah imigran ke Amerika Serikat. 

Selain itu, Gollnick dan Chinn (2017) berpendapat bahwa alasan mengapa orang 
berimigrasi ke Amerika Serikat dari berbagai negara sebagai tujuan mereka adalah 
untuk menyelesaikan tuntutan, misalnya, kebebasan, yang tidak dapat mereka capai 
di negara asal mereka. Dengan meningkatnya jumlah imigran, sekolah juga memiliki 
populasi yang beragam. Sejak terjadinya gerakan hak-hak sipil seiring dengan 
meningkatnya jumlah kelompok etnis, sistem pendidikan yang harus menangani 
multikulturalisme diperlukan.
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Sementara itu, Indonesia adalah negara pulau terbesar dengan lebih dari tujuh belas 
ribu pulau, rumah bagi berbagai kelompok etnis, bahasa, agama dan kepercayaan. 
Bhinneka Tunggal Ika, sebagai moto nasional Indonesia, berarti Bhinneka Tunggal 
Ika atau  Berbeda-beda tapi tetap juga. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat 
Indonesia adalah masyarakat yang sangat beragam dan multikultural.

Dengan keragaman suku, bangsa, agama, dan adat istiadat di Indonesia, menjadikan 
bangsa ini menjunjung tinggi perbedaan. Kondisi ini mendorong terciptanya 
pendidikan multikultural juga, yang menekankan pentingnya keragaman budaya 
dan pluralisme, baik dari latar belakang etnis yang berbeda, agama, profesi, daerah 
tetapi masih menjunjung tinggi sikap toleran. Alat yang cukup efektif dalam 
mensosialisasikan pendidikan multikultural adalah lembaga pendidikan, yaitu 
sekolah; sekolah formal, informal dan non-formal. 

Untuk mengimplementasikan pendidikan multikultural di Indonesia masih 
mengalami kendala dan tantangan.  Faktor agama, kepercayaan, dan budaya di 
Indonesia mempengaruhi komponen – komponen lainnya dalam pendidikan 
multikultural tidak bisa sepenuhnya bisa diterima dan mengalami penyesuaian. 
Contohnya, di Indonesia, peran agama sangat dominan, sehingga  komponen 
dalam multikultural seperti kesetaraan gender dan LGBT seperti di Amerika Serikat 
masih sulit untuk diterima di Indonesia. Dibeberapa setting budaya dan tradisi 
masyarakat, masih ada yang memiliki pandangan bahwa pria lebih tinggi derajatnya 
daripada wanita, yang juga berdampak dalam pendidikan. “Wanita tidak perlu 
sekolah tinggi-tinggi, karena nantinya juga kerjanya didapur.” Pernyataan ini pasti 
tidak asing didengar. Jika kepercayaan ini masih terus berlangsung, perempuan 
akan kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, diskriminasi, dan 
pendidikan multikultural tidak bisa terwujud. Akan tetapi, untuk kesetaraan gender 
di Indonesia, sudah mengalami kemajuan dan kesadaran masyarakat tentang hal 
ini semakin lebih baik. Sementara untuk isu LGBT juga selalu menimbulkan pro dan 
kontra di masyarakat.

Kondisi demokrafis Indonesia yang luas dan terdiri dari pulau dan perairan, 
menyebabkan ketidaksetaraan dan menjadi salah satu faktor penghambat. Disisi 
lain, kurangnya  fasilitas dan tenaga pendidik disekolah luar biasa di sekolah umum, 
juga menyebabkan komponen multikultural lainnya,yaitu bagi para penyandang 
disabilitas tidak mendapatkan kesetaraan pendidikan yang seharusnya mereka 
dapatkan. Berbeda di Amerika Serikat, dimana peserta didik yang memiliki 
kebutuhan khusus dapat difasilitasi dengan baik, guru untuk murid berkebutuhan 
khusus, bantuan teknologi seperti alat bantu dengar,  buku pelajaran ataupun 
sumber bacaan dengan menggunakan Braile, bahkan bangunan sekolah atau 
tempat umum yang juga memperhatikan kepentingan untuk para penyandang 
disabilitas. 
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Kesimpulan & Saran

Guru selalu menghadapi tantangan di kelas mereka sehari-hari, terutama dengan 
anak-anak dengan keragaman yang luas. Khusus untuk guru yang telah tinggal 
di daerah multikultural dengan siswa yang beragam, mereka dapat menceritakan 
dan berbagi pengalaman mereka mengenai tantangan yang mereka hadapi 
dalam proses belajar mengajar di kelas atau sekolah. Perspektif guru tentang siswa 
yang beragam secara budaya di kelas adalah elemen penting dalam pendidikan 
multikultural. Persepsi dan sikap ini memengaruhi harapan dan perlakuan guru 
terhadap siswa mereka.

Keberhasilan atau kegagalan pendidikan multikultural juga tergantung pada 
persiapan efektif dari administrator dan guru. Pembelajaran yang sebenarnya 
terjadi ketika guru memahami perbedaan kebutuhan belajar dari satu siswa dengan 
siswa lainnya. Untuk mencapai ini, merancang program yang sesuai diperlukan 
dalam program persiapan guru. Ball (2000) menjelaskan bahwa program-program 
ini dapat menantang guru untuk keluar dari zona nyaman mereka, memperkaya 
pengetahuan guru dan memahami beragam budaya yang akan dilayani oleh para 
guru ini.

Menyesuaikan preferensi pengajaran dengan preferensi belajar menghasilkan 
peningkatan pembelajaran. Guru harus belajar bagaimana memenuhi kebutuhan 
belajar siswa dengan menggunakan berbagai konten dan strategi pengajaran yang 
memotivasi berbagai siswa. Pendidikan multikultural mempromosikan pemahaman 
guru tentang pengkondisian budaya dan preferensi belajar berbagai kelompok etnis. 
Disamping itu, adanya sebuah kurikulum yang multikultural yang bisa diterapkan 
secara nasional juga sangat diperlukan untuk mengimplementasikan pendidikan 
multikultural disekolah, dimana perbedaan diperkenalkan kepada peserta didik, 
dengan tujuan adanya pemahaman dan menghargai identitas budaya masing-
masing. Dengan diterapkan hal ini, bukan tidak mungkin ‘Persatuan Indonesia’ 
sebagaimana dalam Pancasila sila ketiga dapat terwujud dalam masyarakat 
Indonesia, ketika pendidikan multikultural itu sendiri sudah diajarkan dan 
dikenalkan dengan baik disekolah melalui peran guru, administasi, kepala sekolah 
dan pengambilan keputusan dibidang pendidikan.
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Blog dan Facebook: Penyalur Cerita Kebaikan dan 
Optimisme

Latar Belakang

Tulisan ini berangkat dari dua pengalaman pribadi yang menggelitik hati saya 
selama perjalanan panjang menempuh studi Doktoral di Amerika Serikat. 
Pertama, awal tahun 2016, saya merasakan “penindasan” mental sehingga saya 
sempat mengurungkan niat untuk belajar di luar negeri sesaat rekan kerja saat itu 
menceritakan bahwa memenangkan beasiswa Fulbright di Indonesia itu sangatlah 
tidak mudah. Katanya, ada “ribuan” pelamar beasiswa yang paling bergengsi 
di dunia ini. Akhirnya, hanya akan ada segelintir orang yang diberangkatkan ke 
negeri Paman Sam itu. Mendengarnya, saya menduga bahwa akan ada banyak 
orang lain yang merasa “ciut” mentalnya terlebih saya pada waktu itu; sosok 
pribadi yang minim pengalaman dan sebenarnya memerlukan banyak dorongan 
moral. Kedua, akhir tahun 2018, saya terkejut mendengar berita tentang Ibu Ratna 
Sarumpaet yang sejenak berhasil memperdaya publik Indonesia lewat berita hoax 
penganiyaan kepadanya. Berita tentangnya membanjiri media sosial, Facebook, saya. 

Yustinus Calvin
Gal Mali

4.10.

Program Studi/ Faculty/ University: 

Language, Literacy, and Technology/ College of Education/ 

Washington State University, Pullman

Bulan, tahun memulai studi: 
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Bulan, tahun (rencana) lulus dari program studi: 

Agustus, 2021

Nama Beasiswa: 

Fulbright-DIKTI

Email: 

yustinus.mali@uksw.edu
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Untuk semuanya, 

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pihak yang telah 
membantu menyelesaikan buku ini. Sebagai pihak yang mengorganisir pembuatan 
buku ini, saya sangat kagum dengan semua mahasiswa kita yang telah memberikan 
ide-ide yang sangat inovatif dan brilian dalam buku ini—Sesuai dengan apa yang 
diharapkan dan diperlukan oleh bangsa Indonesia.— Sebagai editor; buku ini bermula 
dari sebuah ide untuk memperingati 70 tahun kolaborasi antara Indonesia dan Amerika 
Serikat— Buku ini terwujud atas kerja keras semua penulis yang telah membantu dan 
berkolaborasi hingga selesainya project ini. 

Buku ini menjelaskan apa yang kita coba raih sebagai Atase Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kita telah bekerja-sama dengan 
berbagai institusi di Amerika Serikat untuk menjembatani koloborasi dengan institusi di 
Indonesia. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan diaspora Indonesia di Amerika 
Serikat, kami mengikutsertakan Permias (Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika 
Serikat) dan bekerjasama dengan mereka untuk menunjukan yang terbaik dari 
mahasiswa kita, dan lebih penting lagi, untuk mengenalkan budaya Indonesia ke 
dalam akademisi di Amerika Serikat. 

Sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan, saya berterima kasih dengan apa yang 
telah mahasiswa dan akademisi kita lakukan selama mereka berada di Amerika 
Serikat. Untuk ke depannya, saya berharap mahasiswa tidak segan untuk 
membagikan apa yang mereka lakukan selama di Amerika Serikat, baik itu hanya 
berupa salam, tulisan, ataupun dalam bentuk lainnya, karena di masa depan, mereka 
adalah kapten sebuah kapal yang bernama Indonesia. 

Salam,

Popy Rufaidah, SE, MBA, Ph.D 

Atase Pendidikan dan Kebudayaan 
Kedutaan Besar Republik Indonesia 
Washington, D.C., Amerika Serikat 
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Pertanyaanya, apakah generasi muda Indonesia perlu mendengar nuansa cerita 
seperti ini? Optimisme atau pesimisme? Kejujuran atau kebohongan? Kebaikan atau 
kejahatan?

 Pada program doktoral di spring semester 2019, saya belajar tentang teori 
elektronik literasi dan aplikasinya pada pengajaran dan penelitian. Di dalamnya, 
saya banyak membaca literatur karangan James Paul Gee [1] yang ternyata banyak 
memberikan gagasan baru bukan hanya tentang akademik namun juga tentang 
bagaimana saya harus menggunakan teknologi dan berperilaku di dalam hidup. 
Salah satunya, Ia menuliskan tentang pentingnya menjadi “a proactive agent: 
to participate (not just spectate) and produce (not just consume) in ways that 
matter positively for one’s self, others, and our shared world”. Saya tertarik untuk 
mengaitkannya dengan dua pengalaman pribadi di awal paragraf. 

Konten

Menulis blog dapat menjadi salah satu sarana untuk berpartisipasi aktif untuk 
memproduksi dan menyebarkan berita kebenaran dan optimisme kepada 
dunia, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Melalui blog pribadi, saya aktif 
membagikan cerita tentang proses seleksi beasiswa Fulbright yang saya lalui 
dari awal dan meyakinkan para pembaca bahwa belajar di luar negeri itu adalah 
sesuatu yang dapat diraih, tentunya dengan kerja keras, persiapan yang matang, 
dan doa pada yang Kuasa. Lewat blog, saya juga menceritakan pengalaman 
untuk memperkenalkan pakaian adat dari desa Wologai di Ende [Lio], Flores, Nusa 
Tenggara Timur pada acara Pre-Departure Orientation (PDO) di Surabaya pada bulan 
Mei 2018. Teman seperjalanan saya, Rian Rinaldi Djita, juga aktif membagikan cerita 
optimismenya melalui media blog [2] untuk memenangkan beasiswa Fulbright. 
Saya juga menjadi pembaca setia tulisan Dr. Made Heri Santosa, pemuda asal Bali, 
Indonesia, di blog [3] pribadinya. Di satu bagian dari blognya, seri tangan kecil, Dr. 
Santosa banyak menceritakan kesuksesan pemuda di Indonesia untuk belajar di luar 
negeri dan memberikan dorongan untuk berani melangkahkan kaki untuk berjuang 
memperoleh beasiswa ke luar negeri.

Ada banyak hal positif lain yang bisa dibagikan lewat blog. Professor Deanna Day, 
pengajar kelas literasi saya, memperkenalkan blog [4] karangan Kevin Bibo asal 
Amerika Serikat. Blog ini menceritakan refleksi penulis sebagai seorang pendidik. 
Salah satunya, Ia mengajak [5] para guru muda untuk setia dan tidak meninggalkan 
profesinya. 

 “I encourage you to look at the students in your classroom. You are 
their learning guide for life. More important than the content that you 
teach is the way you teach young people to learn and live. They are 
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watching you struggle. They know it is difficult. They understand that 
you care. They want you to succeed.” 

Lebih lanjut, saya bisa membagikan semua tulisan dari blog ke media sosial, Face-
book, untuk menjangkau lebih banyak orang. Menulis blog tentunya hanya salah 
satu sarana yang dapat digunakan untuk berbagi gagasan. Apapun sarana yang di-
gunakan dan kegiatan yang dilakukan haruslah memberi dampak positif bagi diri 
sendiri, orang lain, dan dunia. Pertanyaannya, sudahkah kamu melakukannya? 

Kesimpulan & Saran

Sebagai penutup, saya ucapkan selamat atas perayaan 70 tahun hubungan Amerika 
Serikat dan Indonesia. Harapannya, semoga akan ada lebih banyak pemuda 
Indonesia dan Amerika yang tidak hanya bercita-cita, namun mewujudkan cita-cita; 
tidak hanya bermimpi, namun mewujudkan mimpi; tidak hanya berwacana, namun 
berkarya. Akhirnya, dalam momentum ini, saya juga mengajak para pembaca untuk 
aktif membagikan cerita optimisme dan kebaikan kepada dunia, khususnya melalui 
blog dan facebook, untuk nantinya dapat menyapu bersih berita hoax yang masih 
berkeliaran di dunia maya maupun di hati para pembaca. 

Be a proactive agent!
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Bagaimana Perpustakaan di Amerika Serikat Menjadi 
Pendamping bagi Masyarakat dalam Kondisi Krisis Sosial

Latar Belakang

Ketika mendengar kata perpustakaan, banyak orang berasumsi dengan buku dan 
ruangan yang hening. Di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, perpustakaan sekarang 
ini sudah sangat berkembang. Dengan adanya konten digital, di mana perpustakaan 
melayankan koleksi digital yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun asalkan ada 
koneksi internet dan gawai untuk membuka dokumen digital. Perkembangan ini sering 
kali dianalogikan tidak dibutuhkannya lagi perpustakaan berbentuk fisik. Keberadaan 
perpustakaan digital tetap tidak menggantikan perpustakaan fisik. Perpustakaan 
merupakan entitas penting dalam masyarakat yang tetap memiliki peran dan fungsi 
yang penting. Sehingga keberadaannya secara fisik harus ditunjang dengan layanan 
yang tepat. Perpustakaan memiliki beragam fungsi, mulai dari Pendidikan yang 
menyediakan materi pembelajaran hingga fungsi rekreasi bagi anak. 

Muhamad 
Prabu Wibowo

4.11.
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 Bagaimanakah yang terjadi pada perpustakaan di Amerika Serikat (AS)? 
Apakah ada perbedaan signifikan antara perpustakaan di AS dan di Indonesia? 
Itulah pertanyaan yang sering diajukan kepada saya sebagai praktisi perpustakaan. 
Jika kita melihat dari sisi teknologi dan fasilitas, sebenarnya tidak jauh berbeda. 
Kita dapat melihat keberadaan layanan daring dari perpustakaan di Indonesia dan 
di AS. Sekarang ini banyak teknologi yang diimplementasikan di perpustakaan 
di Indonesia. Namun, fokus dari tulisan yaitu ingin menjawab fungsi layanan dan 
proses pendampingan yang diberikan terhadap masyarakat yang dalam kondisi 
krisis. Bagaimana kondisi krisis sosial itu? Secara singkat kondisi krisis sosial adalah 
kondisi yang tidak kondusif yang terjadi di tengah masyarakat. Kondisi krisis sosial 
bisa terjadi karena banyak hal, mulai dari bencana alam, kondisi keuangan, kondisi 
negara, dan lainnya.

Terdapat trend baru di AS mengenai fungsi perpustakaan. Kini perpustakaan di AS 
juga ikut membantu memecahkan masalah krisis sosial tersebut. 

Perpustakaan Menyediakan Tempat Tinggal dan Tempat Berlindung Saat 
Bencana Alam

AS sering dilanda bencana alam badai. Tahun 2018, ketika awal saya datang, badai 
Michael menerjang. Pasca badai, saya melihat berita di mana perpustakaan umum 
kota Tallahassee menyediakan tempat tinggal bernaung sementara. Perpustakaan 
juga menyediakan air bersih dan makanan bagi yang tinggal di sana.4 Ini adalah 
bentuk kepedulian perpustakaan dalam turut menyelesaikan krisis sosial yang 
ditimbulkan bencana alam. Perpustakaan berfungsi sebagai pusat kenyamanan 
ketika kondisi tidak kondusif. Perpustakaan tidak hanya pasif di dalam suatu 
komunitas dengan layanan dan fasilitasnya, namun dapat juga lebih proaktif 
menyediakan layanan dengan memperhatikan kondisi yang sedang terjadi. Ketika 
bencana terjadi, perpustakaan di sini dengan terbuka menyediakan ruangan dan 
fasilitasnya untuk membantu komunitas melalui dampak dari bencana tersebut.

Perpustakaan menjadi Sumber Aktivitas Sosial

Perpustakaan identik dengan suatu tempat untuk bersosialisasi yang dapat 
menyediakan layanan sosial yang tepat bagi beragam komunitas yang ada. Sebagai 
contoh, perpustakaan di Tennessee menyediakan layanan gym dan fasilitas kesehatan 
yang dapat digunakan secara bebas untuk penggunanya. Selain itu terdapat pula 

4  https://www.tallahassee.com/story/news/2018/10/12/hurricane-michael-recov-
ery-where-get-free-food-water-and-supplies-florida-panhandle-tallahassee/1613796002/
https://www.wtxl.com/news/list-comfort-stations-open-in-tallahassee-to-aid-hurricane-michael/arti-
cle_ffcd03e8-cd93-11e8-abd5-db0f910b54a2.html
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perpustakaan yang menyediakan layanan permainan digital (video game) kepada 
penggunanya di daerah lainnya. Fasilitas di sini bisa dibilang unik dan berbeda 
dari perpustakaan lainnya. Fasilitas ini terbuka untuk siapapun. Sudah saatnya 
perpustakaan tidak hanya berbangga diri dari jumlah koleksi yang dimiliki. Memang 
koleksi bacaan penting, namun juga harus dapat memperhatikan ketertarikan dari 
sebuah komunitas dan dapat menarik perhatian dari komunitas tersebut sangat 
penting juga untuk difasilitasi oleh perpustakaan.

Gambar 6. Perpustakaan yang Menyediakan Fasilitas Kesehatan di Tennessee

Perpustakaan menjadi Solusi Tunawisma5

Tunawisma atau ketidakpunyaan tempat tinggal merupakan masalah serius di 
AS. AS memiliki tingkat tunawisma yang tinggi diakibatkan tingginya biaya hidup 
dan biaya hunian. Beberapa perpustakaan aktif dalam mendalami masalah ini 
dengan mengintegrasikan bangunannya dengan perpustakaan di tempat-tempat 
terjangkau seperti di Chicago yang membangun perumahan terjangkau di atas 
bangunan perpustakaan yang dibangun dengan tujuan membantu mengentaskan 
permasalahan perumahan. 

Perpustakaan menjadi Penyedia Perlengkapan Bekerja

Untuk mengurangi kesenjangan teknologi sosial, perpustakaan harus bisa 
menempatkan diri untuk seluruh masyarakatnya tanpa pandang bulu. Seperti 
mengurangi aturan harus memakai pakaian rapi dan formal. Aturan seperti 
memasuki perpustakaan dengan atribut formal akan memberatkan masyarakat 
miskin. Sudah selayaknya perpustakaan membuka diri tanpa membatasi dengan 

5	 	http://www.ala.org/aboutala/offices/extending-our-reach-reducing-homeless-
ness-through-library-engagement-6
https://nextcity.org/daily/entry/how-library-systems-can-help-address-affordable-housing-crises
https://news.wttw.com/2019/01/24/new-chicago-buildings-combine-libraries-public-housing 
https://www.chipublib.org/news/mayor-emanuel-and-city-officials-break-ground-on-innovative-li-
brary-projects/
https://www.chicagotribune.com/news/ct-met-rahm-groundbreaking-20180128-story.html	
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aturan-aturan diskriminasi sosial di dalamnya. Perpustakaan di New York bahkan 
menyediakan pakaian formal untuk masyarakat mencari pekerjaan.6 Layanan ini 
akan dapat membantu meringankan beban orang-orang pencari pekerjaan 
yang tidak memiliki uang untuk membeli perlengkapan tersebut.

Kesimpulan & Saran

Tulisan ini memang dibuat dengan subjektivitas penulis. Namun dengan melihat 
kondisi yang sebenarnya. Saya percaya untuk masalah teknologi dan inovasi, dunia 
ini berkembang ke arah homogenitas. Dengan informasi yang beredar secara cepat 
mengenai informasi tertentu, setiap orang bisa mengeksekusi ide yang mirip. Hanya 
pertanyaannya sejauh mana kita akan berani bertindak? Ide mengenai perpustakaan 
sebagai tempat inklusi sosial dan membantu pendampingan di saat krisis sosial 
sangat bisa diterapkan di Indonesia. Di AS, perpustakaan sudah menjadi bagian 
integral yang membantu dalam penyediaan layanan yang tepat sasaran tidak hanya 
kepada akademisi, namun juga kepada orang-orang tunawisma, pencari pekerjaan, 
dan bahkan orang-orang yang ingin transisi ke hidup yang lebih baik. Yang mendasar 
sebenarnya adalah kemauan untuk eksekusi. Perpustakaan di Indonesia sangat 
dimungkinkan untuk membantu menyelesaikan krisis sosial yang terjadi.

6	 	https://www.washingtonpost.com/dc-md-va/2018/09/17/new-york-library-lends-out-ties-
briefcases-handbags-job-interviews/?noredirect=on&utm_term=.18a39aafa79b
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Tinggi dan Inovasi

Kata Pengantar

Pemerintah Indonesia saat ini masih terus berusaha meningkatkan perekonomian 
nasional. Dalam peningkatan daya saing bangsa yang dianggap mampu menopang 
perekonomian adalah penempatkan sumber daya manusia (SDM) serta iptek dan 
inovasi sebagai pilar penting dan ini harus menjadi salah satu langkah penting yang 
harus dilakukan pemerintah kedepan. Mardiasmo (2017), pemerintah saat ini fokus 
pada peningkatan kualitas SDM tersebut yang dibarengi dengan iptek dan inovasi. 
Tahun 2017, pemerintah mempertahankan alokasi anggaran kesehatan sebanyak 
5% dan untuk pendidikan sebesar 20%. Komitmen mempertahankan anggaran 
pendidikan merupakan komitmen kuat untuk meningkatkan SDM Indonesia 
sehingga dapat memacu penguatan kualitas SDM Indonesia untuk meningkatan 
daya saing bangsa (http://lipi.go.id/berita/SDM-dan-Iptek-Pilar-Penting-Peningkatan-
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Daya-Saing-Bangsa/18094 retrieved 1 Juni 2019).

Konten

Tri Nuke Pudjiastuti (2017) menegaskan, SDM bersama dengan iptek dan inovasi 
merupakan pilar pembentuk daya saing bangsa. Dirinya mendorong agar tantangan 
yang dihadapi di sektor SDM, perlu segera dipecahkan. Pembangunan sumber daya 
manusia secara luas, khususnya dalam kelompok sosial-ekonomi-geografis yang 
dapat menghambat pencapaian kesempatan yang merata sangat penting dilakukan 
secara mendesak. Menurutnya, potensi SDM Indonesia seyogyanya dikelola dan 
dikembangkan untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur akan segera 
terwujud. Dalam tataran global, Indonesia diharapkan dapat mengambil peran dan 
kebijakan untuk memajukan kesejahteraan bangsa-bangsa di dunia (ibid). 

Latif Adam (2017) menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia 
Indonesia harus menjadi dasar dari upaya peningkatan daya saing dan produktivitas 
tenaga kerja. Realitanya, kualitas SDM di Indonesia belum terlalu menggembirakan. 
Sementara itu, produktivitas tenaga kerja Indonesia hanya 18% dari produktivitas 
tenaga kerja di negara tetangga, Singapura. Diantara penyebabnya adalah lemahnya 
sistem dan pola perekonomian negara berkembang, serta lemahnya proses inovasi 
dan pemanfaatan teknologi apalagi transfer teknologi. Latif merekomendasikan agar 
kurikulum pendidikan harus padat dengan aspek teoritis dan praktis. Di lapangan, 
komitmen wajib belajar pun harus terus diperbaiki dan terus ditingkatkan. Bila 
diperlukan sertifikasi dan sejenisnya, proses dan mekanismenya pun harus dengan 
tahapan yang mudah, jelas, dan tidak berbelit (Ibid).

Berangkat dari situasi dan kondisi diatas, permasalahan utama terletak pada 
pilar utama daya saing bangsa, yaitu sumber daya manusia dan inovasi teknologi. 
Sebenarnya, Pemerintah Indonesia pernah mengusulkan langkah-langkah strategis 
untuk meningkatkan produktivitas kerja dan daya saing dari negara-negara anggota 
Asian Productivity Organization (APO) agar mampu berkompetisi di pasar global. 
Langkah-langkah tersebut adalah memperbaiki iklim investasi, pembangunan 
infrastruktur, efiesiensi birokrasi, meningkatkan inovasi, dan meningkatkan 
produktivitas di semua tingkatan dan sektor, serta melakukan pengembangan 
sistem pendidikan dan pelatihan.

Khusus dalam aspek yang terakhir diatas, yaitu pengembangan sistem pendidikan 
dan pelatihan, Perguruan Tinggi tentunya memiliki andil besar yang sangat 
diharapkan. Namun, antara ide dan realitas di lapangan justru berbicara lain. Nugroho 
(2005) pernah membagi Perguruan Tinggi menjadi tiga kategori berdasarkan 
perilakunya saat ini, yaitu: 

Pertama, Perguruan Tinggi yang menampilkan perilaku seperti perilaku pedagang 
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kaki lima yang hanya melayani selera pasar tanpa mempedulikan tugas utamanya 
sebagai institusi yang bertanggungjawab untuk mengajarkan kebenaran, 
menemukan kebenaran, serta membangun nilai-nilai baru. Bagi kelompok kritis, 
tiga tugas mulia ini sudah lama ditinggalkan perguruan tinggi di Indonesia.

Kedua, Perguruan Tinggi yang berpraktek sebagai perguruan tinggi kelas asongan 
yang dicirikan dengan mendekati konsumen di lokasi-lokasi potensial dengan 
modus secara diam-diam membuka kelas jauh. Hal ini meskipun sering dilarang tapi 
prakteknya masih sering terjadi.

Ketiga, Perguruan Tinggi yang tugas utamanya sebagai institusi yang 
bertanggungjawab untuk mengajarkan kebenaran, menemukan kebenaran, 
membangun nilai-nilai baru sehingga berani menanggalkan kredonya sebagai 
teaching learning university menjadi research university. Pada tahap Universitas Riset 
ini, aktivitas utama dosen dan mahasiswa tidak lagi sekedar proses belajar mengajar 
di kelas melainkan sudah masuk kancah lapangan atau laboratorium riset untuk 
penemuan, pengembangan dan produksi ilmu pengetahuan dengan menjalin 
kerjasama dalam konteks global. 

Pembangunan kualitas sumber daya manusia bisa diraih melalui pendidikan. 
Peran dan kontribusi pendidikan mutlak diperlukan dalam rangka regenerasi 
dan modernisasi industri serta mendorong mengembangkan ekonomi dan 
pertumbuhan masyarakat. Untuk mengejar ketertinggalan daya saing global, semua 
aspek di bidang pendidikan harus dipayungi komitmen, konsisten dan berkelanjutan. 
Untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas harus dilihat dari kualitas sistem 
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Kesimpulan & Rekomendasi
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juga menyediakan tenaga ahli yang diperlukan dunia industri. Perguruan Tinggi 
juga dapat menjadi laboratorium riset dan pengembangan yang memberi manfaat 
bagi perkembangan industri dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dunia industri 
dapat mengalokasikan dana untuk menopang aktivitas riset di Perguruan Tinggi. 
Relasi hubungan segi tiga ini akan memberi sumbangan besar pada peningkatan 
produktivitas bangsa sekaligus pada peningkatan daya saing bangsa.
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Education, Enterpreneurship, and Initiating Changes

Introduction

There is a growing need for entrepreneurship in education, especially in health 
profession education, due to the ever-changing nature of the social world and 
advancement in science. However, it seems that there are pervasive challenges 
faced by people who work in HPE to keep up with this ever-changing situation. 
Changes such as new approach in teaching and learning strategy, new courses, or 
new assessment method are considered as risky situation for majority of educators, 
however I would argue that most, if not all, educators are not prone to taking risk. 
This is inline with what Brown and Cornwall (2000) mention in their book: the benefit 
gained from taking risks and succeeding in education is inconsequential, while the 
possible lost—personally and professionally—from taking the that risks and failing 
are significantly greater. This might be the underlying reason why it is hard to impose 
changes in education. One thing to keep in mind, however, is that in a world where 
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changes are imminent and impending, educational institution that fails to adapt to 
these changes will lose to its competition. Therefore, it is important for any education 
institution to pay attention to its faculty members’ skills in initiating and creating 
change through entrepreneurship in creating a better education experience for all.

Contents

Entrepreneurial spirit is very much needed to further improve the educational 
system in all level—from institutional to national and even international level. There 
are several characteristics of an entrepreneur that help facilitate the advancement 
of educational system, which are: having a clear vision, creative and innovative in 
dealing with opportunities, risks, and resources, and having a good problem solving 
and decision-making skills (Borasi & Finnigan, 2010; Brown & Cornwall, 2000).

Personally, I have met many educators who had remarkable visions and dreams 
to improve the educational system: creating a better assessment method, figuring 
out ways to help students understand hard topics, promoting inter-departmental 
collaboration, etc. Most often than not, these educators started implementing 
their ideas in their own classroom sporadically because it is easier as they have full 
control of how they handle their classroom. However, they soon felt exhausted, either 
because they did not feel supported or rewarded enough to keep on going because 
they failed to get others to ‘buy’ their ideas. This situation created the feeling of 
despair, which might led to apathy toward changes, where these educators opted 
to do ‘business as usual’ instead of coming up with innovations in teaching.

There are two risks associated with entrepreneurship, which are: sinking the boat 
risk and missing the boat risk (Brown & Cornwall, 2000). Sinking the boat risk is the 
risk of failing after taking the opportunity, while missing the boat risk is the risk of not 
gaining the alluring benefit from an overlooked or dismissed opportunity (Borasi & 
Finnigan, 2010; Brown & Cornwall, 2000). While it is impossible to negate all the risks, 
one can minimize these risks by doing proper analysis of the situation and ultimately 
decide whether the risks are worth taking or not.

Educators are also often faced with limited resources, such as time, energy, and 
financial limitation. Health profession educators, specifically in Indonesia, face these 
limitations on a daily basis. This is where creativity in dealing with resources comes 
into play: how do we optimize our resources in creating innovation?

Innovation does not always mean creating something extraordinary. In fact, it can 
manifest in the simplest form of achieving our vision by overcoming our limitation. 
Therefore, entrepreneurship in education does not necessarily imply creating 
novel approach in teaching and learning activities, but rather it implies that good 
entrepreneurial educators need to have a good problem solving and decision-
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making skills.

Can Entrepreneurial Characteristics be Learned?

The answer is yes. ‘Having a clear vision’ characteristic can be learned through 
understanding the current situation/problem/challenges by analyzing the macro 
and microenvironment, which are the social/economic/political/technological forces 
that shape the educational environment. Creativity, on the other hand, might 
be trickier but not at all impossible to learn. We can grow our creativity by first 
understanding what it is that we are dealing with. By gaining more understanding 
our works and the factors affecting it, we can come up with an alternative way of 
doing things, which is essentially being creative is about. 

Conclusion & Recommendations

I personally feel that we need to introduce and familiarize the concept of 
entrepreneurship in education in Indonesia. There are many challenges and 
obstacles in providing just and high-quality education in Indonesia. Lack of support 
and limited resources are some of the biggest challenges faced by educators 
in Indonesia, which along with the lack of appreciation toward this profession, 
many educators are not motivated to do their best or even left the education field 
completely. Further, the organizational culture in education institution in Indonesia 
does not provide conducive environment for teachers and educators to be creative 
in approaching a problem.

The issue here is how to be creative and innovative without disrupting the widely 
accepted norm? Kotter and Rathberger (2005) suggest several steps in initiating 
change: create a clear action plan, communicate the action plan—most people will 
react negatively toward our idea but don’t be discourage, implement the action plan 
in smaller scale using few selected and talented people to increase the success rate 
of our action plan, disseminate our results—don’t forget to ask the pioneer group 
to share their experience—and reinforce our action plan to gain more support by 
showing the people that our action plan is doable and beneficial, then implement 
the action plan again in a bigger scale. We can repeat this process over and over 
until we get everyone to buy into our idea.
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Menilik Tipikal Dosen-Dosen di Amerika Serikat

Pendahuluan

Amerika Serikat (AS) masih dianggap sebagai magnet bagi mahasiswa internasional. 
Berdasarkan poling yang dilakukan The International Student Admissions Service 
(ISAS) terhadap 1,700 mahasiswa pada periode August dan September 2017, AS 
menempati peringkat ke dua setelah Kanada sebagai tujuan utama untuk studi 
lanjut. Keberadaan kampus top dunia dan kesempatan untuk menimba ilmu dengan 
para ahli dibidangnya memunculkan suatu pengharapan akan atmosfer belajar 
yang berbeda dari tempat tujuan lain. Di samping itu, hal tersebut juga memberikan 
semacam gengsi tersendiri. Akses informasi yang luas membuka wawasan baru 
mengenai perkembangan global secara cepat dan aktual. Pintu untuk menjalin 
komunikasi dan membangun koneksi untuk melakukan kerja sama lintas negara 
juga terbuka lebar. Di samping itu, kesempatan untuk memperoleh gambaran 
mengenai sosok staf pengajar ataupun dosen yang lebih dikenal dengan istilah 
faculty di AS menjadi poin penting yang tidak dapat dikesampingkan khususnya 
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bagi para dosen dari Indonesia yang sedang menjalani studi lanjut. 

Belajar di bawah bimbingan para dosen yang diakui keahliannya melalui berbagai 
publikasi internasional merupakan suatu keunggulan kuliah di AS. Hal ini juga 
menjadi suatu kebanggan tersendiri di benak para mahasiswa dari Indonesia. Lantas 
muncul pertanyaan apakah sosok dosen-dosen tersebut mampu memberikan 
pengalaman belajar yang berbeda dibandingkan pengalaman kuliah di dalam 
negeri.

Setiap dosen, baik di AS maupun Indonesia, memiliki gaya mengajar masing-masing 
yang disesuaikan dengan materi maupun kondisi kelas. Di tingkat master maupun 
doktoral, metode diskusi kelas menjadi model yang paling lazim digunakan dengan 
diselingi metode ceramah maupun presentasi mahasiswa. Walaupun secara garis 
besar model pengajaran yang diterapkan tidak jauh berbeda, terdapat beberapa 
poin penting yang bisa menjadi bahan pembelajaran bagi dosen di Indonesia 
untuk mengembangkan sikap profesionalisme dalam menjalankan tugas dan 
kewajibannya. 

Konten
Disiplin dan menghargai waktu

Sikap disiplin dan menghargai waktu merupakan karakter yang sangat menonjol 
dari para dosen di AS. Setiap kegiatan perkuliahan dimulai dan dilaksanakan dengan 
tepat waktu. Uniknya, para dosen datang beberapa menit sebelum perkuliahan 
dimulai untuk mempersiapkan materi maupun kelengkapan media ajar yang 
akan digunakan. Dengan demikian, alokasi waktu yang diberikan akan mampu 
dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan inti perkuliahan.

Kehadiran juga menjadi bentuk kedisiplinan yang patut menjadi sorotan. Pelaksanaan 
perkuliahan terjadwal sesuai dengan silabus yang disampaikan ke mahasiswa baik 
urutan materi yang dibahas maupun jadwal pemberian tugas dan ujian. Dosen yang 
memiliki agenda yang tidak terjadwal akan menghubungi mahasiswa via email 
sehingga mahasiswa tidak perlu merasa kecewa karena mendapati dosen yang tiba-
tiba absen. 

Perilaku disiplin juga diterapkan dalam proses evaluasi pembelajaran. Sebagian besar 
kampus di AS telah menerapkan sistem pembelajaran berbasis blackboard yang 
merupakan sistem online untuk mendukung kelas jarak jauh (distance learning) 
atau yang lebih dikenal dengan istilah e-learning. Para dosen mengunggah materi 
ajar, memberikan penugasan, maupun menyampaikan nilai tugas dan ujian melalui 
sistem ini. Sistem ini juga memungkinkan dosen untuk menetapkan batas waktu 
pengumpulan tugas. Sehingga, sistem secara otomatis akan menolak pengumpulan 
tugas jika telah melewati batas waktu yang ditentukan. 
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Serikat) dan bekerjasama dengan mereka untuk menunjukan yang terbaik dari 
mahasiswa kita, dan lebih penting lagi, untuk mengenalkan budaya Indonesia ke 
dalam akademisi di Amerika Serikat. 

Sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan, saya berterima kasih dengan apa yang 
telah mahasiswa dan akademisi kita lakukan selama mereka berada di Amerika 
Serikat. Untuk ke depannya, saya berharap mahasiswa tidak segan untuk 
membagikan apa yang mereka lakukan selama di Amerika Serikat, baik itu hanya 
berupa salam, tulisan, ataupun dalam bentuk lainnya, karena di masa depan, mereka 
adalah kapten sebuah kapal yang bernama Indonesia. 
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Popy Rufaidah, SE, MBA, Ph.D 
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Komunikatif dan terbuka terhadap masukan maupun kritik

Di berbagai variasi model perkuliahan yang ditampilkan oleh para dosen, gaya 
mengajar yang komunikatif menjadi suatu pemandangan umum. Mahasiswa 
dituntut untuk aktif terlibat dalam proses perkuliahan baik dalam bentuk 
memberikan respon atas permasalahan yang diangkat maupun melemparkan 
pertanyaan terkait dengan bahan diskusi. Sebagian besar dosen memperbolehkan 
mahasiswa untuk melakukan interupsi ditengah penjelasan materi dengan cara-
cara yang pantas. Hal ini menjadikan suasana kelas yang cenderung bersifat santai 
dan tidak menegangkan.

Dosen juga terbuka terhadap masukan terkait materi yang disampaikan maupun 
metode pengajaran. Hal ini sejalan dengan tugas utama dosen yakni sebagai 
fasilitator. Oleh karena itu, beberapa dosen tidak segan bertanya mengenai metode 
pengajaran dan menawarkan pilihan atas model penugasan sesuai dengan yang 
diinginkan mahasiswa. Di akhir masa perkuliahan, dosen juga akan mengingatkan 
dan mendorong mahasiswa untuk mengisi evaluasi kinerja dosen secara online. 

Suportif terhadap perkembangan akademik mahasiswa 

Kemudahan akses untuk untuk memperolah bimbingan akademik juga menjadi 
salah satu poin penting yang patut diperhatikan. Bimbingan yang dimaksud di 
sini bukan hanya mencakup bimbingan dalam penyusunan tugas akhir baik thesis 
maupun disertasi melainkan juga dalam proses perkuliahan. Mahasiswa tidak perlu 
segan untuk bertemu dan menyampaikan kesulitan yang dialami selama proses 
perkuliahan. Akan tetapi, perlu diingat bahwa mahasiswa harus membuat janji 
untuk menentukan jadwal pertemuan melalui email atau layanan pesan singkat 
mengingat padatnya jadwal para dosen.

Mungkin hal yang bisa dikatakan sebagai suatu kelebihan dari dosen di AS adalah 
sikap responsif terhadap mahasiswa. Merupakan hal yang cukup umum ditemukan 
dimana dosen akan memberikan respon yang cukup cepat terhadap pesan atau 
email yang mereka terima dari mahasiswa yang diampu.  

Apresiatif (menghargai ide dan pemikiran)

Sikap menghargai pemikiran dan pendapat terwujud dengan sangat baik dalam 
proses interaksi di kelas. Dosen sebagai fasilitator mendorong para mahasiswa untuk 
berfikir kritis menyikapi isu yang dipaparkan dalam kegiatan diskusi. Mereka juga 
senantiasa mengarahkan mahasiswa untuk memupuk sikap saling menghargai 
pendapat. Sehingga, dosen akan dengan sigap melakukan interupsi bilamana 
ditemukan indikasi adanya ide/pemikiran mahasiswa yang mendiskreditkan ide/
pemikiran mahasiswa lain.   
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Sikap saling menghargai ini berimbas pada atmosfer perkuliahan yang interaktif. 
Dengan format diskusi yang selama ini diterapkan di lingkungan kelas, mahasiswa 
senantiasa di dorong untuk aktif memberikan respon terhadap suatu isu yang 
dipaparkan maupun menyampaikan suatu permasalah untuk bahan diskusi 
bersama. Kontribusi aktif mahasiswa dalam diskusi kelas juga terkadang dijadikan 
pertimbangan menjadi penentu hasil akhir pembelajaran. Beberapa dosen 
menerapkan sistem penilaian yang melibatkan kontribusi aktif mahasiswa yang 
diukur dari banyaknya respon yang dihasilkan. 

Salah satu pertanyaan yang mungkin muncul di benak calon mahasiswa atau 
mahasiswa baru adalah mengenai sulit tidaknya memperoleh nilai maksimal dalam 
perkuliahan. Perlu diketahui bahwa beban dan tuntutan belajar akan bervariasi 
di setiap jurusan maupun universitas. Memperoleh nilai ‘A’ umumnya bukanlah 
sesuatu yang mudah dan cukup menantang dikarenakan tingginya tuntutan belajar 
yang harus dilakukan untuk meraihnya. Intinya, dosen akan melakukan penilaian 
seobyektif mungkin dan mahasiswa dituntut untuk menunjukkan usaha terbaik 
untuk meraih hasil yang diharapkan.

Sangat anti terhadap praktik plagiarisme

Prinsip anti plagiarisme sangat dijunjung tinggi oleh para dosen di setiap mata 
kuliah yang diampu. dari awal perkuliahan, dosen mewanti-wanti mahasiswa 
untuk berhati-hati dalam pengerjaan tugas supaya terhindar dari segala bentuk 
pelanggaran. Hal ini ditunjukkan dari poin-poin di kontrak perkuliahan atau silabus 
yang salah satunya menyinggung kebijakan integritas akademik. Sesuai dengan 
regulasi yang telah ditetapkan, dosen pengampu tidak akan ragu-ragu melaporkan 
ke komite integritas akademik bilamana terindikasi adanya mahasiswa yang 
melakukan praktik plagiarisme.

Praktik plagiarisme merupakan suatu bentuk pelanggaran serius dengan 
konsekuensi yang sangat berat bagi pelakunya. Pihak universitas sebelumnya 
memberikan pemahaman terhadap isu ini melalui orientasi pengenalan kampus 
secara online yang harus diakses calon mahasiswa. Isu plagiarisme menjadi salah 
satu isu utama dan diilustrasikan melalui beberapa kasus yang umumnya terjadi. 
Alhasil, mahasiswa akan lebih berhati-hati untuk sebisa mungkin menghindari 
praktik tersebut. 

Kesimpulan & Saran

Bagi mahasiswa Indonesia, melaksanakan studi lanjut di AS merupakan suatu 
kesempatan emas dan kebanggaan tersendiri. Menjadi salah satu kiblat 
perkembangan teknologi, AS dianggap memiliki sistem pendidikan yang layak 
dijadikan referensi secara global. Di samping itu, kompetensi dosen yang telah 
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diakui melalui hasil publikasi internasional menjadikan nilai tambah yang pastinya 
cukup menarik minat. Harapannya, mahasiswa pada akhirnya bisa memperoleh 
pengetahuan mengenai 

Para dosen di AS menunjukkan suatu kualitas baik secara akademik, personal 
dan profesional yang mampu memberikan nilai lebih untuk dijadikan role-model 
dalam pengembangan kualitas pengajaran di Indonesia. Kualitas yang dimaksud 
mencakup bentuk-bentuk kedisiplinan, keterbukaan, apresiasi, maupun idealisme 
pada prinsip. Dengan menerapkan sikap tersebut, diharapkankan muncul budaya 
kerja di lingkungan perguruan tinggi yang lebih baik sehingga mendorong 
terciptanya atmosfer belajar yang akomodatif dan suportif. Pada akhirnya, para 
dosen di Indonesia diharapkan akan mampu memberikan dampak yang signifikan 
dalam upaya menciptakan lulusan perguruan tinggi yang lebih unggul.

Daftar Pustaka

Bhardwa, Seeta. (2017, October 20). Canada is the most popular destination 
for international students. Retrieved from https://www.timeshigher-
education.com
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Belajar dari Motivasi Mahasiswa Kedokteran Hewan 
di Amerika

Latar Belakang

Belajar ilmu kedokteran hewan termasuk sangat sulit. Mengapa? Dalam Bloom’s 
Taxonomy, dijelaskan bahwa ada enam tingkatan proses belajar, mulai dari 
“Remember” atau sekedar menghafal. Dilanjutkan dengan “Understand”, dimana 
pelajar yang sudah menghafal sebuah konsep dapat mengerti apa makna di 
dalamnya, hingga tingkatan proses belajar tertinggi adalah “Evaluate” dan “Create”, 
dimana pelajar dituntut untuk menghasilkan sesuatu yang baru dari berbagai 
pengetahuan yang sudah didapatkan. Sebagai seorang dokter hewan praktek, kami 
dituntut untuk belajar di tingkat tersebut untuk menghasilkan sebuah treatment 
plan, dimana plan tersebut akan sangat berbeda untuk tiap spesies dan gejala. 
Karena itu, mendidik calon dokter hewan memiliki tantangan besar. Ada berbagai 
aspek yang bisa mempengaruhi kesuksesan proses belajar mengajar di sekolah 
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kedokteran hewan (vet school), mulai dari kualitas kurikulum, fasiltas dan pengajar 
perguruan tinggi, hingga faktor internal dari mahasiswa kedokteran hewan (vet 
student). Dari pengamatan pribadi penulis, pendidikan kedokteran hewan di 
Indonesia masih bermasalah di satu hal: motivasi mahasiswa. 

Konten

Di Amerika, untuk bisa masuk ke veterinary school mereka harus menempuh 
pendidikan undergraduate atau sarjana terlebih dahulu sehingga sekolah kedokteran 
hewan ditempuh kurang lebih selama delapan tahun. Harga yang harus dibayar juga 
sangat mahal. Lamanya durasi pendidikan dan mahalnya harga pendidikan akan 
mendorong motivasi vet students di Amerika. Sementara di Indonesia, pendidikan 
dokter hewan umumnya ditempuh dalam lima tahun, dengan fasilitas pendidikan 
yang bisa dibilang sangat terbatas jika dibandingan dengan American vet schools. 
Untuk masuk ke sekolah kedokteran hewan di Indonesia, mahasiswa harus lulus 
seleksi nasional masuk perguruan tinggi (SNMPTN) yang bersifat kognitif tanpa 
menyeleksi motivasi calon vet student. Sementara di Amerika, untuk bisa masuk ke 
vet school, mereka dituntut untuk “membuktikan” bahwa mereka berminat kuat 
untuk menjadi dokter hewan, yang biasanya dibuktikan dengan berapa banyak 
pengalaman mereka volunteering atau bekerja dengan dunia hewan. Saat menjadi 
vet student di Indonesia sekian tahun yang lalu, penulis bisa merasakan beberapa 
teman penulis terasa kurang termotivasi untuk belajar. Terlihat saat diskusi dengan 
dosen yang bersifat satu arah dan belajar SKS atau “Sistem Kebut Semalam” untuk 
ujian atau bahkan tidak belajar sama sekali. Menurut saya, permasalahan ini salah 
satunya terletak di motivasi mahasiswa itu sendiri. Penulis dulunya adalah seorang 
vet student yang bersemangat dalam studinya. Motivasi tersebut mendorong penulis 
untuk mencari bahan tambahan untuk belajar sendiri dan tidak menggantungkan 
kepada pihak perguruan tinggi saja. Karena ini, penulis jadi terpikir apakah mungkin 
perlu adanya tes motivasi untuk calon vet student di Indonesia? Penulis yakin jika 
mahasiswa belajar sesuai minatnya, proses belajar mengajar bisa lebih maksimal.

Kesimpulan & Rekomendasi

Untuk menyelesaikan problematika motivasi vet student di Indonesia, penulis ingin 
memulai dengan melakukan riset tentang seberapa besar motivasi mereka untuk 
belajar. Dari sini, motivasi mahasiswa yang sebenarnya akan terlihat, dan bisa kita 
nilai seberapa besar masalah motivasi mereka sebagai penghambat proses belajar 
mengajar. Jika motivasi bukanlah masalah besar, mungkin perlu di investigas 
lebih lanjut apakah sistem kurikulum yang kurang mendukung? Atau mungkin 
perlu adanya perbaikan kualitas staf pengajar? Atau perlunya perbaikan fasilitas 
pembelajaran seperti laboratorium? Selain hal-hal yang telah penulis utarakan, 
sekolah kedokteran hewan di Indonesia lebih baik mengedepankan kualitas 
lulusan dibanding kuantitas lulusan. Kesimpulan nya, diperlukan adanya penelitian 



BUNGARAMPAI

213

BUNGARAMPAI 

Kata
Pengantar

Untuk semuanya, 

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pihak yang telah 
membantu menyelesaikan buku ini. Sebagai pihak yang mengorganisir pembuatan 
buku ini, saya sangat kagum dengan semua mahasiswa kita yang telah memberikan 
ide-ide yang sangat inovatif dan brilian dalam buku ini—Sesuai dengan apa yang 
diharapkan dan diperlukan oleh bangsa Indonesia.— Sebagai editor; buku ini bermula 
dari sebuah ide untuk memperingati 70 tahun kolaborasi antara Indonesia dan Amerika 
Serikat— Buku ini terwujud atas kerja keras semua penulis yang telah membantu dan 
berkolaborasi hingga selesainya project ini. 

Buku ini menjelaskan apa yang kita coba raih sebagai Atase Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kita telah bekerja-sama dengan 
berbagai institusi di Amerika Serikat untuk menjembatani koloborasi dengan institusi di 
Indonesia. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan diaspora Indonesia di Amerika 
Serikat, kami mengikutsertakan Permias (Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika 
Serikat) dan bekerjasama dengan mereka untuk menunjukan yang terbaik dari 
mahasiswa kita, dan lebih penting lagi, untuk mengenalkan budaya Indonesia ke 
dalam akademisi di Amerika Serikat. 

Sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan, saya berterima kasih dengan apa yang 
telah mahasiswa dan akademisi kita lakukan selama mereka berada di Amerika 
Serikat. Untuk ke depannya, saya berharap mahasiswa tidak segan untuk 
membagikan apa yang mereka lakukan selama di Amerika Serikat, baik itu hanya 
berupa salam, tulisan, ataupun dalam bentuk lainnya, karena di masa depan, mereka 
adalah kapten sebuah kapal yang bernama Indonesia. 

Salam,

Popy Rufaidah, SE, MBA, Ph.D 

Atase Pendidikan dan Kebudayaan 
Kedutaan Besar Republik Indonesia 
Washington, D.C., Amerika Serikat 

3
Pemikiran Pelajar Indonesia di Amerika Serikat 5

215Pemikiran Pelajar Indonesia di Amerika Serikat 

BUNGA RAMPAI

lebih lanjut soal penghambat proses belajar mengajar, dan bisa dimulai dengan 
menyelidiki seberapa besar motivasi mahasiswa kedokteran hewan di Indonesia. 
Penelitian di bidang veterinary education harus dikembangkan untuk memperbaiki 
kualitas pendidikan kedokteran hewan di Indonesia.
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Decolonizing Education in Indonesia: 
Connecting Pancasila and Permaculture for Education 

Sustainable Development

Introduction

Today it is common to hear that the younger generations are leaving behind local 
values, that they are dropping them from their daily practices. We live in a new era 
where industrialization has changed and continues to change our ways of life. We 
have become more and more distant from nature. In most cases, our contacts with 
nature are not constructive ones. They are destructive in that we destroy it to expand 
our cities, to build our roads, to build our industries, to build our airports, and even 
to farm. We also destroy nature in the way we manage waste. This current situation 
fosters unhealthy and unsustainable systems, including Indonesia. We become the 
4th biggest contributor of trash to the ocean in the world. 

Both positive and negative things have happened in the world as a result of 
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people’s decisions and actions. Each individual in the world participated in creating 
the world we live in today. To create a world, we want to live in, a healthy world, 
we should start from ourselves, then our family, our homes, our workplace, and our 
communities. Sustainability education is very crucial in helping to answer some 
of the most complex issues that arise with global change. In order to encourage 
awareness about environmental issues, we need to educate people, especially the 
young generation. 

As a sustainability educator, I propose a shift in consciousness toward indigenous 
values (Pancasila wisdom) and permaculture education, to provide a transformative 
way to fill the world’s needs. We need to help rebuild the cultural autonomy of 
Indonesian indigenous people in order to decolonize western domination and 
to contribute to the creation of a sustainable environment. In looking back on 
the lost indigenous wisdom due to the cultural imperialism in Indonesia, it is 
necessary to advocate indigenous values and bridge indigenous practices and 
sustainability education. Bringing indigenous values into educational systems is a 
way to participate actively to achieve global consensus about reducing the effect of 
industrialization.

Contents

The Indonesian indigenous values highlighted briefly above are threatened by 
western cultural domination. In Cultural Autonomy in Global Communications, 
Hamelink (1983) uses the term cultural synchronization or cultural homogenization 
to show the effect that globalization is having on indigenous cultures around the 
globe. “Cultural synchronization (or homogenization) is unprecedented in historical 
terms,” he writes (p. 87). Tomlinson (2017) holds similar views in “Cultural Imperialism”, 
noting that cultural autonomy should not vanish if we want to keep our old values 
(p.372). We have to integrate local culture into educational systems in order to break 
the links of cultural domination and decolonize indigenous cultures. It is crucial to 
bring back cultural autonomy. The survival of our indigenous knowledge depends 
heavily on how we fight to preserve it against cultural imperialism.

Even the United Nations Development Program (UNDP) understands that the 
struggle to protect the environment cannot produce the expected results unless 
indigenous values around the world are protected and empowered. The website of 
UNDP states, it seems difficult for us to achieve the Sustainable Development Goals 
2030 without acknowledging indigenous people. Indigenous people keep practicing 
their culture, such as keep relationship among people in community and connection 
between people with nature, make the wisdom alive. 

Today, education in Indonesia faces complex challenges, which may prevent 
current and future generations from successfully responding to the increasing 
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social, political, and environmental issues. As educators, the responsibility is on us to 
revive or set transformative education in order to be on the pathway of sustainable 
development goal 2030. UNESCO pronounced the role of values of sustainable 
future in the following terms:

Sustainable development is widely understood to involve the 
natural sciences and economics, but it is even more funda-
mentally concerned with culture: with the values people hold 
and how they perceive their relations with others. It responds 
to an imperative need to imagine a new basis for relation-
ships among peoples and with the habitat that sustains hu-
man life. (UNESCO 1997). 

Educators and community leaders must recognize that there is a massive global 
change, and we all should work together and acknowledge the role of education 
in this process. Education should be connecting with the environment. When we 
do so, we are participating actively to transform the oppressive educational system. 
We ensure that education promotes the interconnectedness of all things. In other 
words, to ensure a better future, all academic subjects should take sustainability into 
account (Smith & Williams 1999, p. 42).  

Conclusion & Recommendations

To decrease the effect of western cultural domination in Indonesia, I am proposing 
teacher community training projects that connect Pancasila and permaculture 
to promote education for sustainable development.  Using the Burns’ model of 
ecological design (2018), I will highlight the Pancasila values and permaculture 
as applicable to the case of Indonesia. In order to encourage awareness about 
sustainability in Indonesia, it’s necessary to bring the indigenous wisdom or 
Pancasila values into sustainability education. The five principles of Pancasila are 
similar to permaculture ethics.

Pancasila and permaculture call for similar ways of life, and both seek to improve 
the living conditions of the members of the community. In her work entitled People 
and Permaculture, Looby Macnamara (2012) states that the permaculture goal is to 
build the harmony of life, where people can manage the relationship in community, 
and how they keep connection with the nature. Although the five principles of 
Pancasila make no mention of the earth and the environment, their call for the 
improvement of human life can be interpreted as a call to protect the environment. 
For instance, the core values of the five principles of Pancasila is gotong-royong. 
The gotong-royong concept is equivalent to the concept of people care. Gotong-
royong is a condition where everybody becomes interdependent and provides each 
other’s need—co-operative (Darmaputera, 1988). The definition of gotong-royong is 
identical with what Holmgren (2002) explains about mutualism relationship and 
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symbiotic relation in people care.  
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Revisiting the Classroom Teaching: 
Children, Games, and the Children Learning

Introduction

How does it feel to be in the children’s shoes when we presume they are not learning 
and are doing nothing by playing computer games? What does it feel like to the 
children when we accuse them of learning violence from games?  These are two 
big questions that triggered me as an instructional technologist to seek more 
information about computer games and their real impact on children as learners. 

From parents’ side, a lot of negative remarks about computer games and video 
games are addressed to children. Some say these games teach the children 
inappropriate things that it contains too much violence and unwanted elements. 
Furthermore, many parents/ guardians say games do not help children learn 
anything constructive. People often blame games for being much too distracting for 
children when they should be learning.
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On the other hand, gamers and children say that we learn things from computer 
games which benefit our lives and even our education. Many non-English 
speaking gamers said that games improved their English. Others say that playing 
games helps them to think and to decide things critically. 

Comparing parents’ major concerns about games and the children’s opinions of their 
games can be confusing and leave non-gamers unable to decide whether games 
are helpful or harmful. As an Instructional Technologist, here I present different views 
and perspectives on what we can learn from games. From the perspectives below I 
hope to help teachers understand how to use games to improve students’ learning 
in schools.      

Marc Prensky, in his book “Don’t Bother Me Mom – I’m Learning” (2006) stated that, 
“essentially books are not good or bad, the most important thing is how they are 
used or abused, the same logic also applies to video games: they have the capacity 
to do great things, and they can be abused”. In a different argument, Gee, in his book 
“What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy” (2003), stated 
that, “when people learn to play video games, they are learning a new literacy”. 
What Gee means by literacy here is literacy beyond writing and reading.

Contents
Games in Prensky and Gee’s Perspective Related to Learning

Prensky (2006) explained that “one of the appealing aspects of computer games 
is the children’s engagement”. Game makers devise games to produce learning 
with engagement. This makes the learning more meaningful. Howland, Jonassen, & 
Marra (2012) stated that, “newer kinds of video and computer-based games can be 
used to support meaningful learning in the classroom”. From a different perspective, 
Gee (2003) explained, “Games teach children to take a risk by allowing children 
to experience different identities related to gender, ethnicity, or even species. This 
creates space for learners’ engagement with the environment”.  With the different 
identity principles, learners can participate with continuous engagement as they 
extend their real-world identity into their virtual identity in the game. Gee further 
pointed out that games are not easy and that it is precisely their challenging nature 
that keeps the player involved.

The emphasis on the learner’s’ engagement in games mentioned both by Gee 
and Prensky means children are actively learning intellectually, meaningfully and 
socially by playing, not by theory, which children often find boring and mundane.   

Having been teaching English for some years, I found that even when using interesting 
material, the content was unable to interest the students’ learning, because they did 
not find something that engaged them. As Prensky has said, engagement come 
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first, and content comes after. Thus, using games in the classroom will trigger the 
students’ learning. Using games such as “Sim City” can engage my students in what 
they are doing. In addition, they will still be able to improve their English vocabularies. 
Games also can be used to increase learners’ reflection on their mistakes, so that 
they can learn about self-improvement.

Prensky further stated that, when it comes to effective learning, as digital natives, 
students cannot be forced into strict learning, as in the traditional method. Instead 
of forcing them, teachers should engage students in something that gets them to 
perform voluntarily. One of the things that keeps children engaged in video games 
is decision-making. What is good from this decision-making, is that through games 
children learn when to decide, how to do it, and what are the consequences from it. 
On the other hand, Gee also emphasizes that as games teach children about the 
decision making, they also teach about risk-taking. Once the children decide to do 
something in the game they are playing, they have to be ready to accept whatever 
risk as the consequence of their decision. Thus, they learn from their experience, learn 
what to improve and what to avoid in order to minimize the risk from the decision-
making. This help children to make better decisions in their real lives.  

What many schools in the past had missed, and is still often not recognized in today’s 
classrooms, is the flexibility of giving the student opportunity for decision-making. As 
a result, students are not engaging and are not learning to be more mature in what 
they are doing. 

Learning from both Prensky and Gee about the main point of the game which 
include pragmatic pedagogical approaches for the students’ learning and from my 
own teaching experience, I learned that games teach children how to see, accept, 
adapt and understand something differently in their virtual learning experience and 
apply it into their real-world lives. Besides, through games children learn to identify, 
understand, and appreciate the relationships across symbols systems. The symbol 
itself may contain words, images, actions, artifacts, people and much more. The 
semiotic domain allows children to communicate messages to others. 

The reason why understanding things from different perspectives is important is 
that it helps children broaden their comprehension about life and what they are 
facing. Thus, with the semiotic domain principles, children will not only learn literacy 
that is limited to reading and writing, but the semiotic domain in games can teach 
children multiple literacies. 

Thus, using games as a pragmatic pedagogical approach will help children learn 
things beyond what they can learn through reading books only. However, the choice 
of games used is extremely important. As educators, it is important to encourage 
students playing non-violent game.
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Conclusion & Recommendations

Just as with books, games also can have both bad and good effects on children, 
depending on those chosen and how they are used. However, when children play 
the appropriate video games, they often provide a good learning experience. Games 
stories are not better or worse than stories in books. But they do offer different 
pleasures and frustrations through  which children can learn a lot. In fact, many 
games engage children in learning, build children’s critical thinking, and lead to self-
improvement through decision-making. Therefore, for students’ interesting learning 
in school, incorporating games in their learning will increase their involvement 
in school activities. Thus, they can come to love learning in school. It is important 
for teachers to help parents understand that computer games can be important 
learning tools, but that it is necessary to supervise the choice of these games to 
provide positive outcomes. 
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Meninjau Ulang Sikap Kita Terhadap Bahasa

Sekitar tujuh tahun lalu di Terminal Mallengkeri Makassar, saya hendak mudik dan 
kebetulan bertemu seorang kawan dari kampung. Saya mengajaknya mengobrol 
dalam Bahasa Bugis dialek Sinjai dan ia langsung memotong,

“Jangan mi pake Bahasa Bugis, Bahasa Indonesia saja.”

Di sebuah waktu yang lain, seorang pemuda dari kampung saya berangkat kuliah 
ke Jakarta. Tak cukup lama, gaya bahasanya mulai berubah ala Jakarta. “Gue....gue...
loe...loe....”. Ia menggunakannya tidak hanya saat menulis status di sosial media tetapi 
juga kepada orang-orang di kampung. Mereka pun setengah tak mengerti karena 
tak karib dengan gaya bahasa anak Jakarta. 
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Sementara itu Bahasa Indonesia juga dapat digeser oleh Bahasa Inggris. Di kota-
kota besar jamak kita temui orang-orang –umumnya pejabat, tokoh publik, dan anak 
muda- senang menyelip-nyelipkan istilah Bahasa Inggris meski sebenarnya memiliki 
padanan dalam Bahasa Indonesia. Tak hanya di tanah air, di luar negeri, beberapa 
mahasiswa baik tergabung di Permias –Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika 
Serikat- atau tidak lebih cenderung berbahasa Inggris ketika bertemu sesama orang 
Indonesia meski sebenarnya tak perlu keminggris. 

“Aneh sebenarnya sebab kita kan sesama Indonesia, ngapain Bahasa Inggris kalau 
bisa Bahasa Indonesia saja.” Kata seorang kawan sambil memperlihatkan chat WA 
dari salah satu grup Permias.

Sebenarnya dengan bahasa apapun adalah pilihan. Pilihan tak terlepas dari cara kita 
memandang bahasa. Dan tentu, pilihan juga memiliki konsekuensi. Salah satunya 
terancam punahnya bahasa daerah atau tergusurnya bahasa Indonesia oleh Bahasa 
Inggris. Ujung-ujungnya kita membuat kasta superiotas bahasa sendiri. Bahasa lokal 
menjadi korban perkembangan Bahasa Indonesia dan Bahasa Indonesia seolah 
secara hierarki berada di bawah Bahasa Inggris. Dan tentu bahasa mempengaruhi 
pikiran dan cara kita berpikir, kata Sapir dan Whorf. 

Thomason -seorang pakar sosiolinguistik yang pertama kali mendalami fenomena  
‘Language Contact’- menyebut fenomena ini sebagai ‘Language Attitude’. Cara 
kita bersikap terhadap bahasa. Hal inilah yang turut berperan terhadap perubahan 
bahasa yang terjadi ketika dua atau lebih bahasa mengalami interaksi. Sebuah 
fenomena yang tentu tak terelekkan. Bagi Thomason, seberapa besar penghargaaan 
kita terhadap bahasa menentukan seberapa besar keinginan untuk lebih memilih 
berbahasa tertentu daripada yang lain. 

Mufwene –seorang pakar linguistik di University of Chicago kelahiran Kongo- 
menyatakan hal serupa. Baginya, seorang anak memilih berbahasa tertentu 
bukan hanya karena proses linguistik itu sendiri tetapi keadaan sosial turut andil 
menentukan. Saat kita memiliki kemampuan multilingual –semisal bahasa daerah, 
Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris-, bisa jadi kita memiliki perlakuan yang 
berbeda kepada satu dan yang lainnya. Bahasa-bahasa yang kita kuasai tidak 
berkompetisi dengan sendirinya. Sikap kita turut mempengaruhi apakah bahasa 
tersebut cenderung dipertahankan atau tidak. 

Pilihan bahasa apa yang ingin dipakai bukanlah sepenuhnya kemerdekaan. Ia tak 
terlepas dari konstruksi sosial yang ada dalam masyarakat. Konstruksi mental sosial 
mempengaruhi sikap kita terhadap bahasa. Hal ini juga termasuk bahasa apa yang 
hendak kita ajarkan kepada anak kita. 

“Bahasa Perancis adalah bahasa yang romantik, apa bukti ilmiahnya (?) selain karena 
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konstruksi sosial yang terbangun dalam masyarakat.” Kata Dr. Itxaso, Profesor yang 
mengampu Kelas Language Contact, satu kelas yang setingkat lebih sulit dari 
Sociolinguistics, menurutnya. Dan menurut juga begitu.

Hal yang sama berlaku juga dengan perlakuan kita terhadap bahassa tertentu 
terhadap bahasa yang lain. Bahasa daerah kalah prestisius daripada Bahasa Indonesia 
dan Bahasa Inggris. Anak-anak tidak diajarkan bahasa daerah. Tak hanya karena 
Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris lebih menjanjikan secara ekonomi untuk masa 
depan tetapi sikap yang percaya kemampuan berbahasa daerah bukanlah hal yang 
perlu dibanggakan. Jika seorang anak mampu berbahasa daerah, Bahasa Indonesia 
dan Bahasa Inggris maka akan dianggap hebat, cerdas, dan keren. 

Sebaliknya jika bahasa pertamanya Bahasa Indonesia lalu mampu berbahasa daerah 
maka dilihat biasa saja. Kasus yang mirip dicontohkan Thomason di Amerika Serikat. 
Jika seorang penutur asli Bahasa Inggris multilingual dengan mampu berbahasa 
selain berbahasa Inggris maka dipandang intelek, cerdas, dan istimewa. Sebaliknya 
jika imigran yang bukan penutur asli Bahasa Inggris –utamanya Black American dan 
Latino- lalu mampu berbahasa Inggris maka dipandang biasa saja. Bukan simbol 
kecerdasan atau kehebatan. 

Padahal semua bahasa sama saja. Nilai bahasa sama antara satu dengan yang lain. 
Tentang ada yang lebih terkenal daripada lain, tak lepas dari sejarah dan kebijakan 
politik.. Persepsi kita dibentuk oleh asumsi yang dibangun di tengah masyarakat dan 
tentu tak lepas pula dari kebijakan pemerintah. 

Di era Soeharto, Bahasa Indonesia menjadi bagian pembangunan nasional. Bahasa 
Indonesia gencar dipromosikan. Iapun sering digunakan orang-orang terdidik dan 
pejabat dan tentu orang-orang di kota. Bahasa Indonesia lalu dianggap sebagai 
simbol kemajuan dan modernitas. Sikap ini berkembang hingga kini dan sukses 
menggusur bahasa daerah. Prof. Nurhayati Rahman –seorang budayawan Bugis- 
menyebut penyebaran Bahasa Indonesia di daerah tanpa memedulikan bahasa 
lokal adalah salah satu penyebab terancamnya eksistensi bahasa daerah seperti 
Bugis-Makassar. 

Sementara Bahasa Inggris dianggap lebih keren dan simbol intelektualitas dimulai 
sejak 1966. Bahasa Inggris perlahan-lahan menggeser Bahasa Belanda yang 
sebelumnya dianggap juga oleh bahasa elit. Bahasa yang sering dipakai orang-orang 
terdidik dan menjadi penanda strata pendidikan. 

Seiring dengan waktu, Bahasa Inggris semakin memiliki pengaruh terhadap 
perkembangan Bahasa Indonesia. Sneddon (2003) membandingkan jumlah leksikon 
yang diambil dari Bahasa Inggris. Ia mencatat di tahun 1966 hanya 126 kata sifat dan 
39 kata kerja. Jumlah ini meroket tajam tahun 1996 dengan 600 kata sifat dan 500 
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kata kerja diserap dari Bahasa Inggris. 

Status Bahasa Inggris semakin diperkuat oleh sikap pejabat yang sering 
menyusupkan Bahasa Inggris terutama ketika mereka berbicara dengan wartawan. 
Wartawan mengutipnya. Dan persepsi bahwa Bahasa Inggris adalah bahasa elit dan 
menjadi penanda intelektualitas semakin mengakar kuat sampai kini. 

Sikap serupa juga dimiliki tokoh bahasa yang turut mengembangkan perkembangan 
Bahasa Indonesia. Alisjahbana dan Moeliono adalah dua tokoh yang berperan penting 
dalam penyusunan perbendaharaan kata Bahasa Indonesia. Meski keduanya sama-
sama progresif, Alisjahbana lebih cenderung memilih sumber-sumber dari Eropa 
atau Barat sementara Moeliono lebih mengutamakan dahulu sumber dari Bahasa 
Melayu (Sneddon, 2003). Beberapa kata yang berhasil diperkenalkan Moeliono 
seperti ‘suku cadang’ daripada ‘onderdil’ (Bahasa Belanda) atau ‘mantan’ dari Bahasa 
Besemah dialek Sumatra yang merujuk pada  ‘ex, former’ (Bahasa Inggris). Dalam 
perluasan maknanya kini, kata ‘mantan’ tentu lebih pas daripada ‘eks’ untuk merujuk 
pada bekas pacar misalnya. 

Sebenarnya perubahan bahasa adalah dinamika yang tak terhindari. Namun yang 
salah kaprah seringkali adalah menempatkan bahasa tidak pada tempatnya. Bahasa 
digunakan untuk gagah-gagahan sembari memandang remeh –kalau bukan rasis- 
pada yang lain. Bahasa diagungkan sebagai simbol kecerdasan dan kebanggaan 
yang berlebihan tetapi kehilangan substansi dan esensi pembicaraan. 

Terlepas dari bahasa adalah pilihan masing-masing, kita sepatutnya menempatkan 
bahasa pada koridornya masing-masing tanpa perasaan superior-inferior. Bahasa 
tidak sepatutnya dilihat lebih tinggi sembari merendahkan bahasa yang lain 
terutama bahasa sendiri seperti bahasa lokal. Sikap kita yang mendiskriminasi 
bahasa daerah telah berhasil dengan gemilang memunahkan bahsa daerah yang 
seharunya jadi aset budaya tak ternilai. UNESCO menyebut 143 bahasa lokal –
sebagian besar di Indonesia Timur- dalam ancaman kepunahan. Bahasa lokal lain 
seperti Bugis-Makassar dalam waktu 25-50 tahun akan punah menurut Balai Pusat 
Bahasa Jakarta. Salah satu penyebabnya adalah orang tua tak mau mengajarkan 
bahasa daerah pada anaknya karena takut tertinggal.

Padahal studi justru menunjukkan bahwa anak multilingual –semisal dapat berbahasa 
daerah, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris- memiliki potensi kecerdasan lebih 
baik daripada anak monolingual. Hal ini sebab anak multilingual otaknya lebih aktif 
bekerja sehingga dapat memaksimalkan fungsi otak. Nia Nacamulli menyebut anak 
multilingual memiliki kemampuan memecahkan masalah lebih baik, meningkatkan 
kreativitas, meningkatkan kemampuan memori, memiliki tingkat rasa empati yang 
lebih, lebih sensitif pada suara-suara baru, dan meningkatkan intelejensi (IQ). 
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Towards the Sustainable Capture Fishery in Indonesia: 
Have we Addressed the Elephant in the Room

Introduction

Indonesia is among the world’s top capture fisheries producer. The State of World 
Fisheries and Aquaculture ranks Indonesia as 2nd and 6th largest capture fishery 
producers from marine and inland water respectively (FAO, 2018). The capture 
fishery produces 6,547,944 Metric Tonnage fish and worth 8,69 billion USD in 2016 
(DGCF, 2017). The significant amount of landed fish volume and its value shows how 
capture fishery is important for Indonesia’s coastal community economic and to 
fulfill the protein input.
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Recently, more attention is being paid to the marine and fisheries sectors. Ministry 
of Marine Affairs and Fisheries (MMAF) has a mission to deliver sovereignty, 
sustainability and prosperity in this area. The mission was generally interpreted as 
addressing the Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) practices and 
protecting the Small-Scale Fisheries (SSF). This article will briefly review Indonesia’s 
capture fishery policy and propose solutions to the identified issues.

Contents
Issues in Indonesia’s capture fishery

Indonesia’s capture fishery is dominated by SSF, which has accounted for 96% of the 
fishing effort over the past decade (CDSI, 2014; DGCF, 2017). Since the establishment 
of MMAF, the SSF receives special treatment from the state. They are protected by 
Law No. 45 Year 2009 on Fisheries, which freed the SSF from having all licensing 
requirements and to fishing anywhere. The country has 543,845 vessels in 2016, yet 
only 4% vessels weighing above 10 Gross Tonnage are obliged to pay license fees 
and tax as advised by Law No. 7 Year 2016 on the Protection and Empowerment of 
Fishermen, Fish Farmers and Salt Miners. Since licensing and fish landed are not 
taxed for the dominant SSF, as expected, the revenue from capture fisheries sector 
in 2016 represents only 0.02% (out of total 2.56% from fisheries sector in 2016) of 
Indonesia’s total Gross Domestic Product (MMAF, 2017; BPS, 2018).

It is challenging to fight IUUF to achieve the objective of Legal, Reported and 
Regulated Fishing (LRRF) in Indonesia. Indonesia has a vast ocean with many 
islands; multi-species, multi-scale and multi-gear fishery characteristics targeting 
the fish; not to mention insufficient resources to enforce the regulations. The MMAF 
is focusing its available resources on managing the Medium and Large-Scale 
Fisheries (MLSF), expecting that the good practice will affecting the stock for the 
entire fisheries as well as to the SSF. Cabral et al (2018) provided a good detail of 
what Indonesia has done to sink 318 illegal vessels, ban the use of 1,132 foreign fishing 
vessels and ban transshipment at sea. The paper predicts that the fish stock will 
increase as a result of LRRF, using Skipjack as an example of MLSF-targeted fishery.

The fish targeted by SSF are different with the fish target of MLSF. The latest 
Indonesia’s fish stock status described in MMAF’s Ministerial Decree No 50/2017 has 
5 out of 9 fish groups (i.e. reef fish, lobster, crabs, blue swimming crabs and squids) 
are mostly used by SSF operating vessels below 10 GT. The fish stock targeted by 
SSF is dominantly in fully exploited condition (44.4% with 45% being SSF) and over-
exploited condition (37.4% with 73% being SSF). The high percentage of SSF in the 
number of fish stocks exploited suggests that they are also responsible for declining 
fish stocks in Indonesia. The trend is not specific to Indonesia, uncontrolled SSF is 
known to undermine the stock sustainability in many parts of the world (Ayunda et 
al., 2017; Selgrath et al., 2018; Giron-Nava et al., 2018). This will affect the prosperity of 
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fishermen in the long term.

MMAF is committed to improving the prosperity of fishermen. The country has widely 
introduced the Social Security Administrator for Health (BPJS-Kesehatan) and 
specifically the fishermen, MMAF even provides an initial payment for fishermen’s 
life and health insurance. However, the fishermen’s continuation of insurance is 
questionable, as fishermen are not prepared to save their money for long-term 
financial investment and pay insurance. 

Proposed solutions

Implementing a good measure to maintain the sustainability of fish stocks is more 
crucial for Indonesia. Fishermen’s prosperity is expected to be achieved when the 
fish stock is well maintained. The final draft strategy for fisheries development in 
the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2020-2024 recognized the 
need to diversify family economic income as the fish stock needs to be recovered. 
The strategy also plans the need to use the Fisheries Management Area approach 
to support food security (Yanti, 2019). In order to support the implementation of 
the strategy and to respond to the identified challenges, measures should be 
implemented not only for MLSF, but also for SSF. Fishing licensing and license fees 
should be reintroduced to SSF, improved with the implementation of catch limitation 
and fishing ground allocation linked to the national fishing quota system. Territorial 
Users Rights for Fishing initiated to some SSFs in Indonesia should be supported and 
replicated to another fishery.

Positive initiatives to improve the prosperity of fishermen should be maintained. The 
money raised from the license fee should be used optimally to improve the insurance 
service and to improve the wealth of fishermen. Training to diversify family income 
apart from fishing should be well introduced.  This is important for fishermen to face 
the low fish season, also as an alternative livelihood if catch is to be controlled.

Conclusion & Recommendations

It is concluded that MMAF is required to extend its management approach to cover 
the SSF as well. The current business as usual approach favors the MLSF, resulting 
in a decline in the fish stock targeted by SSF. Fisheries management is required 
by strengthening management at FMA level, implementing fishing licensing and 
requiring SSF license fees. 

Collaborative management should be well planned and implemented to implement 
the strategy. There are currently many institutions and initiatives working on fisheries 
in Indonesia. The Ministry of Marine Affairs and Fisheries, as the management 
authority, should set these positive initiatives in the direction of promoting better 
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fisheries management in Indonesia, both for MLSF and SSF. Monitoring and 
evaluation as part of the lessons learned documentation should be carried out 
carefully as guidelines for the next replication and successful implementation to 
other fisheries. 
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The Challenges of Indonesia’s Agriculture 
Trade Law and Policy

Introduction

Agriculture is vital for developing countries. For most of the developing countries, 
agriculture is the largest source of employment, the largest source of GDP, and the 
largest source of exports and foreign exchange earnings. In Indonesia, despite the 
declining percentage, agriculture still accounts for a substantial employment share 
as well as a significant source of GDP. Moreover, Indonesia’s struggle against rural 
poverty and food security accentuates the urgency of agricultural development in 
Indonesia. Thus, with the goal to alleviate rural poverty, the Indonesian government 
perceives the role of agricultural trade as one of the mechanisms to improve farmers’ 
incomes; however, Indonesia’s agricultural trade instruments are still deemed to be 
problematic. Despite the effort of the Indonesian government to support its farmers, 
its agricultural trade instruments are widely challenged by the international world 
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and are often referred to as ineffective and even deemed illegal, and compliance 
with international trade law is expected. The recent rulings by the WTO panel and 
Appellate Body regarding Indonesia’s agricultural trade law and policy make clear 
one thing: Indonesia’s agricultural trade law and policy is vulnerable under the WTO 
discipline. This has resulted in the Indonesian government to be in a crossroads. On 
the one hand, it has the objective to provide for farmers welfare. On the other hand, 
it has to comply with the WTO agreements. As Indonesia continues its effort to fight 
rural poverty, it must find a way to achieve its national objective while also avoid 
disputes with other WTO members.

Contents

As a member of the WTO and as part of the WTO function that is the adjudicator 
in the international trade, Indonesia has involved in some legal cases in the WTO. 
Although not as active as other members such as the United States (U.S), European 
Union (EU), Canada, or Brazil, Indonesia has utilized the WTO dispute settlement 
system. According to the number of cases that Indonesia involved with, Indonesia 
has more cases in which it acts as a respondent than a complainant. Interestingly 
enough, starting in 2013, there was a sudden increase with regards to the agricultural 
disputes involving Indonesia. Currently, half of the cases where Indonesia acts as 
a respondent is related to agriculture. From the seven agricultural cases involving 
Indonesia, there are three cases where the WTO panel and Appellate Body have 
submitted their reports. In all the three cases, the WTO panel and Appellate Body 
have ruled against Indonesia. Indonesia is found to be in violation of the related 
WTO agreements; thus, compliance from Indonesia is required. Aware of its severe 
consequences of not complying with WTO ruling, the Indonesian government is left 
with no choice but to change the regulation. Although the WTO rulings are not well 
received by the local constituents, the Indonesian government asserts that it has 
changed some of the concerned regulations. However, the U.S., which is not satisfied 
with the changes, on August 15, 2018, officially requested US$ 3.5. million to the WTO 
to retaliate against Indonesia. There are some solutions provided for this challenge. 
First, in the global level, Indonesia must continue its active role in the ongoing 
multilateral trade negotiation to have the Agreement on Agriculture reformed. 
Indeed, Indonesia has been actively voicing the concerns of rural development, food 
security, and special and differential treatment of developing countries in the WTO. 
As the coordinator of the G33, which is the largest agricultural coalition, Indonesia 
has the momentum to continue its leadership in the WTO agricultural negotiation. 
In addition to that, since it may be difficult to change the regulations its entirety, 
Indonesia must be willing to negotiate closely with concerned countries, in this case, 
are the U.S, New Zealand, and Brazil. Second, in the national level, Indonesia must 
change its strategy to protect the farmers’ welfares. The WTO panel and Appellate 
Body rulings provide a lesson to the Indonesian government to not prohibit the 
importation of horticultural products, animals, and animal products. One of the 
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concerns of this ruling is that foreign products that are highly subsidized by its 
government can hurt the domestic farmers. The Indonesian government then must 
find another way to support its farmers. While input subsidies such as fertilizer and 
seed subsidies are limited under the WTO Agreement on Agriculture, other types of 
supports that usually utilized by the U.S. or the EU such as direct incomes and crop 
insurance could be the alternatives. Further, Indonesia eventually has to strengthen 
its effort to improve the competitiveness of local agricultural products. This includes 
increasing the productivity, developing high-grade quality seeds and a better 
irrigation system, reduce the negative environmental effect of agriculture.

Conclusion & Recommendations

Finally, to conclude, the road for Indonesia’s agricultural trade law and policy is not 
easy. Although the contribution to the GDP and employment decline, the agricultural 
sector is still crucial for Indonesia. Also, with its struggle to fight rural poverty and 
food security, there is an urgency to solve the problems. However, the recent legal 
disputes and rulings by the WTO panel and Appellate Body further exacerbate the 
issue. If this was not addressed promptly, it is possible that this issue will emerge 
again in the near future. Thus, the Indonesian government must find the balance 
of achieving its national goal and complying with its international obligations 
under the WTO discipline. While definitely there are some reforms also need to be 
done in the WTO Agreement on Agriculture, the ongoing WTO negotiation itself is 
facing uncertainty. Thus, Indonesia must start its unilateral efforts on improving its 
agricultural sector. Some of the efforts mentioned above are: i) continue its active role 
in the current WTO negotiation; ii) work on negotiation with concerned countries; iii) 
change its strategy on subsidizing farmers; and iv) improve the competitiveness of 
local agricultural products. This challenge also requires a wide range of experts and 
stakeholders such as lawyers, economists, agriculturalists, and environmentalists, to 
work together.
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buku ini, saya sangat kagum dengan semua mahasiswa kita yang telah memberikan 
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Serikat, kami mengikutsertakan Permias (Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika 
Serikat) dan bekerjasama dengan mereka untuk menunjukan yang terbaik dari 
mahasiswa kita, dan lebih penting lagi, untuk mengenalkan budaya Indonesia ke 
dalam akademisi di Amerika Serikat. 

Sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan, saya berterima kasih dengan apa yang 
telah mahasiswa dan akademisi kita lakukan selama mereka berada di Amerika 
Serikat. Untuk ke depannya, saya berharap mahasiswa tidak segan untuk 
membagikan apa yang mereka lakukan selama di Amerika Serikat, baik itu hanya 
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Membangun Awareness Warga Indonesia Terhadap 
Pentingnya Keberadaan Lebah Madu

Latar Belakang

Lebah madu telah memiliki hubungan sejarah yang sangat lama dan erat 
dengan manusia sejak jaman dahulu. Bahkan beberapa kitab suci banyak yang 
mencantumkan lebah madu sebagai serangga yang bermanfaat bagi kehidupan 
manusia. Akan tetapi, bagi kebanyakan masyarakat Indonesia, peranan lebah madu 
belum banyak disadari. Padahal, sebagai negara yang memiliki kekayaan biodiversitas 
kedua di dunia, Indonesia memiliki paling sedikit sepuluh jenis lebah madu yang 
diantaranya memiliki peranan yang penting, seperti Apis cerana, Apis mellifera, dan 
Apis dorsata. Lebih lanjut, jika dilihat lebih jauh, lebah madu adalah serangga yang 
memiliki peranan yang sangat vital bagi industry pertanian di Indonesia. Sebagai 
serangga pollinator, lebah madu memegang peranan yang sangat penting dalam 
memproduksi pangan baik bagi manusia maupun binatang ternak. Sebagai contoh 
adalah peningkatan produksi jagung yang sampai 100% jika melibatkan lebah madu 
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membantu menyelesaikan buku ini. Sebagai pihak yang mengorganisir pembuatan 
buku ini, saya sangat kagum dengan semua mahasiswa kita yang telah memberikan 
ide-ide yang sangat inovatif dan brilian dalam buku ini—Sesuai dengan apa yang 
diharapkan dan diperlukan oleh bangsa Indonesia.— Sebagai editor; buku ini bermula 
dari sebuah ide untuk memperingati 70 tahun kolaborasi antara Indonesia dan Amerika 
Serikat— Buku ini terwujud atas kerja keras semua penulis yang telah membantu dan 
berkolaborasi hingga selesainya project ini. 

Buku ini menjelaskan apa yang kita coba raih sebagai Atase Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kita telah bekerja-sama dengan 
berbagai institusi di Amerika Serikat untuk menjembatani koloborasi dengan institusi di 
Indonesia. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan diaspora Indonesia di Amerika 
Serikat, kami mengikutsertakan Permias (Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika 
Serikat) dan bekerjasama dengan mereka untuk menunjukan yang terbaik dari 
mahasiswa kita, dan lebih penting lagi, untuk mengenalkan budaya Indonesia ke 
dalam akademisi di Amerika Serikat. 

Sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan, saya berterima kasih dengan apa yang 
telah mahasiswa dan akademisi kita lakukan selama mereka berada di Amerika 
Serikat. Untuk ke depannya, saya berharap mahasiswa tidak segan untuk 
membagikan apa yang mereka lakukan selama di Amerika Serikat, baik itu hanya 
berupa salam, tulisan, ataupun dalam bentuk lainnya, karena di masa depan, mereka 
adalah kapten sebuah kapal yang bernama Indonesia. 

Salam,

Popy Rufaidah, SE, MBA, Ph.D 
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Kedutaan Besar Republik Indonesia 
Washington, D.C., Amerika Serikat 
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sebagai serangga pollinator. Bahkan di Amerika Serikat, pemanfaatan jasa dari 
serangga pollinator ini untuk menyerbuki beberapa jenis komoditi pangan seperti 
blueberry, apel, peach, dan lainnya memiliki nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan 
dengan produk perlebahan seperti madu dan pollen itu sendiri. Lebih lanjut, lebih 
dari 60% produk pangan di dunia harus dipolinasi melalui bantuan lebah madu. 
Dengan kata lain, lebah madu memiliki peranan penting bagi kelangsungan hidup 
manusia. Oleh sebab itu, tingkat kepedulian masyarakat dunia terutama Amerika 
Serikat terhadap keberadaan lebah madu sangatlah tinggi. Sehingga, tujuan 
dari penulisan ini adalah untuk meningkatkan kepedulian masyarakat Indonesia 
terhadap keberadaan serangga lebah madu.

Konten

Ada beberapa factor yang menyebabkan rendahnya kepedulian masyarakat terutama 
petani terhadap keberadaan lebah madu, diantaranya adalah; (1) keragaman 
serangga pollinator di Amerika Serikat tidak sebanyak di Indonesia sehingga tingkat 
kepedulian masyarakat Indonesia terutama petani terhadap keberadaan lebah madu 
dapat dikategorikan rendah jika dibandingkan dengan yang ada di Amerika Serikat. 
Hal ini menjadikan masyarakat tidak memberikan perhatian yang lebih terhadap 
keberadan lebah madu karena sebagian besar dari mereka masih berpendapat 
bahwa serangga pollinator tidak hanya lebah madu saja sehingga mereka berpikir 
bahwa meskipun tidak ada lebah madu proses penyerbukan masih dapat dilakukan 
leh serangga lain, (2) sebagian masyarakat masih berpikir bahwa lebah madu tidak 
lebih dari serangga penghasil madu, dan (3) beberapa masyarakat beranggapan 
jika lebah madu adalah serangga yang berbahaya dan ingin segera dimusnahkan 
jika berada di sekitar mereka. Beberapa factor itulah yang menyebabkan rendahnya 
kepedulian masyarakat Indonesia akan keberadaan lebah madu. Indonesia yang 
termasuk negara yang paling rentan terhadap perubahan iklim, akan terdampak 
jika hal tersebut benar terjadi dan dikhawatirkan akan mengancam keberadaan 
serangga, terutama serangga pollinator yang sehingga populasi dan jumlahnya 
akan berkurang. Hal ini akan berdampak serius terhadap produktivitas pangan 
yang dihasilkan karena beberapa jenis serangga pollinator akan terancam menuju 
kepunahan.

Bagi masyarakat Amerika Serikat terutama petani, lebah madu memiliki peranan 
yang sangat penting bagi kelangsungan usaha mereka. Kepedulian mereka 
terhadap lebah madu salah satunya disebabkan karena minimnya diversitas 
serangga pollinator sehingga mereka menyadari akan pentingkanya lebah madu 
sebagai serangga pollinator. Beberapa contoh aktivitas yang menunjukkan 
kepedulian mereka terhadap keberadaan lebah madu adalah (1) para petani 
terlebih dahulu melakukan konsultasi baik kepada pihak universitas ataupun swasta 
sebelum melakukan penyemprotan insektisida. Bahkan, ada beberapa petani yang 
melakukan penyemprotan inektisida pada malam hari untuk mengurangi kontak 
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langsung dengan lebah madu. (2) beberapa petani sengaja memasang perangkap 
lebah pada musim spring (Februari s.d Mei di Georgia) untuk menangkap lebah 
yang swarming dan memindahkannya ke kotak pemeliharaan lebah (stup) untuk 
dipelihara, (3) membangun kesadaran akan pentingnya lebah madu sejak usia dini, 
dan (4) mendirikan asosiasi atau perkumpulan non profit yang terdiri atas beberapa 
peternak lebah (Georgia Beekeepers Asociation) dan menjadikan lebah madu 
sebagai serangga penting bagi Negara bagian Georgia.    

Kesimpulan & Saran

Lebah madu memiliki peranan yang lebih penting bagi manusia sebagai serangga 
pollinator dibanding sebagai serangga penghasil madu sehingga peranannya 
sangat penting bagi pemenuhan pangan manusia.

Terdapat beberapa factor yang menjadikan masyarakat Indonesia belum memiliki 
kepedulian terhadap keberadaan lebah madu, yaitu (i) keragaman serangga 
pollinator di Indonesia lebih banyak dibandingkan Amerika Serikat, (ii) lebah madu 
tidak lebih dari serangga penghasil madu, dan (iii) lebah madu adalah serangga yang 
berbahaya dan ingin segera dimusnahkan jika berada di sekitar mereka.

Beberapa hal yang dapat ditiru dari masyarakat Amerika Serikat untuk dapat 
meningkatkan kepedulian terhadap lebah madu adalah (1) membatasi pemakaian 
insektisida, (2) memberikan informasi tentang peningkatan kepedulian terhadap 
masyarakat terutama sejak usia dini, dan (3) mengurangi usaha-usaha perubahan 
landscape yang dapat merusak keberadaan ekosistem yang sesuai dengan 
keberadaan lebah madu.
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Menggunakan Media dengan Bijak di Abad ke-21

Pendahuluan

Media telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari manusia abad ke-21. Media 
memungkinkan kita untuk mengakses arus informasi yang datang dari seluruh 
dunia dengan cepat dalam genggaman tangan dan sentuhan jari-jemari kita. 
Karena kecanggihan teknologi, manusia kini dapat mengakses konten di berbagai 
saluran media, sehingga media tidak lagi menjadi perpanjangan tangan manusia 
seperti yang dikemukakan oleh , apalagi, mereka menjadi bagian penting dari 
kita. Terlebih lagi, dengan kemunculan media ‘baru’ dan Jaringan Afektif, media 
telah menciptakan kegelisahan yang membuat kita lebih terikat pada mereka dan, 
kebalikan dari apa yang dikatakan Marshall McLuhan dalam bukunya Understanding 
Media: The Extensions of Man pada 1964. Lebih dari itu, kini kita sebagai manusia 
lah yang telah menjadi perpanjangan tangan dari media. Misalnya, ketika kita 
menyebarkan sebuah konten melalui aku media sosial pribadi kita sehingga 
membuat konten tersebut viral dalam hitungan menit. Ketika kita sampai pada titik 
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jenuh pada era ‘pasca-digital’ sehingga banyak yang ingin kembali bernostalgia 
dengan media ‘lama,’ seperti lebih memilih mengoleksi piringan hitam ketimbang 
mengakses musik secara digital atau menggunakan kamera analog ketimbang 
kamera digital yang lebih canggih, sebuah pertanyaan pun muncul: apa yang akan 
terjadi selanjutnya dalam pengembangan teknologi dan konten media? Dalam 
tulisan ini, saya mengusulkan solusi untuk menggunakan media dengan bijak; 
tidak hanya untuk keberlanjutan tetapi juga untuk membuat konten-konten media 
dengan tujuan yang baik. Tulisan singkat ini mengeksplorasi potensi penggunaan 
media dengan bijak dengan menyusun dan menantang teori-teori Studi Media 
yang ada serta memaparkan contoh-contoh pemanfaatan media sebagai alat untuk 
mengkampanyekan kesadaran dan isu-isu sosial di abad ke-21.

Konten

Tantangan terbesar bagi manusia di abad ke-21 adalah banyaknya informasi yang 
beredar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada begitu banyak informasi yang 
beredar di media sehingga terkadang kita tidak dapat memisahkan konten yang 
baik dari berita palsu atau yang dikenal dengan hoax maupun berita sampah atau 
spam. Hal ini disebabkan oleh globalisasi yang menghilangkan batas bagi manusia 
untuk dapat mengakses informasi secara cepat. Tidak hanya itu, globalisasi juga 
memberikan akses kepada bahan sumber daya dan tenaga yang relatif lebih murah 
dan terjangkau. Dalam hal ini, media seperti blog, jejaring sosial, Twitter, dan YouTube 
telah menjadi pemicu sekaligus pemercepat globalisasi. Semakin banyak media 
dikembangkan, semakin kita menjadi ketergantungan kepadanya. Dalam buku Blog 
Theory: Feedback and Capture in the Circuits of Drive yang ditulis oleh Jodi Dean 
(2010), fenomena tersebut disebut dengan ‘jaringan afektif.’ Dalam jaringan ini, emosi 
dan identitas manusia saling bertemu dan berinteraksi melalui suatu sistem yang  
dapat memanipulasi memori dan perasaan manusia.

Frustrasi yang diciptakan oleh ‘jaringan afektif’ memperangkap pengguna ke 
dalam sebuah siklus tanpa henti. Semakin banyak kita ‘berkontribusi’ (misalnya 
dengan memposting status di media sosial, blog, atau mengunggah gambar/video) 
semakin banyak kita mendapatkan tanggapan yang perlu dijawab; dan seterusnya 
dan seterusnya. Dengan kata lain, semakin banyak kita berkontribusi, semakin 
dalam kita diperbudak olehnya. Seperti kata Dean, jaringan afektif menghasilkan 
perasaan seolah-olah kita berada dalam sebuah komunitas, atau lebih tepatnya 
sebuah “komunitas tanpa komunitas,” (Dean, 2010, h. 96) yang merupakan suatu 
ruang di mana kita seolah-olah menjadi bagian di dalamnya tetapi tidak benar-
benar ada secara fisik, dan mungkin sampai batas tertentu, secara emosional, ilusi 
tersebut terbentuk karena orang hanya berinteraksi dengan ‘berkontribusi’ dan 
‘menginginkan pencapaian tertentu’ dan bukannya benar-benar peduli dengan 
anggota komunitas lainnya.
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Masalah lainnya adalah sampainya manusia pada titik jenuh dalam teknologi dan 
konten media. Meski demikian, peningkatan jumlah konten ‘baru’ masih berkembang 
di masa depan karena pesatnya kompetisi saluran media baru berupa TV internet 
seperti Netflix, Amazon, Hulu, dan saluran streaming Disney yang akan segera dirilis. 
Semakin tinggi kompetisi, maka semakin tinggi pula tuntutan untuk membuat 
konten-konten ‘baru’. Semakin banyak konten yang dibutuhkan oleh berbagai 
saluran media tersebut, sebenarnya menciptakan peluang besar bagi kita untuk 
mulai menggunakan media dengan bijak dengan menciptakan konten-konten 
yang dapat mendidik masyarakat luas. Jaringan TV utama di Amerika Serikat seperti 
NBC dan CBS maupun saluran TV lokal seperti RCTI dan SCTV selalu giat mencari 
bakat-bakat penulis dan produser media yang dapat membuat konten baru dengan 
menciptakan berbagai program seperti program pendampingan penulis atau festival 
film untuk menjaring konten yang merayakan keberagaman dan inklusifitas. Di sisi 
lain, alat pembuat media menjadi lebih murah dan lebih mudah untuk digunakan 
sehingga menciptakan peluang yang lebih baik bagi kita untuk membuat konten 
media alternatif. Dengan menyebarkan informasi yang diperoleh di media tentang 
cara membuat konten media baru (misalnya melalui saluran YouTube dan situs web 
seperti nofilmschool.com), kita dapat membuat media dengan konten yang baik 
untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah mendesak seperti, antara lain, 
penanganan HIV/AIDS, penindasan kaum minoritas, dan pemanasan global. Sebagai 
alternatif, kita selalu dapat memulai dari yang kecil dengan berkampanye di akun 
sosial media kita tentang masalah-masalah kecil di sekitar kita. Dengan memberikan 
sentuhan kisah-kisah pribadi ke dalamnya, ide-ide ini bisa menjadi ‘baru’ dan orisinal.

Kesimpulan & Rekomendasi

Saat ini, terdapat kurang lebih 7,6 miliar manusia di muka bumi. Itu berarti, terdapat 
7,6 miliar kisah ‘baru’ untuk diceritakan. Bahkan ketika kita tidak membuat konten 
media baru, kita selalu dapat mendidik diri kita sebagai pengguna media dengan 
memilih konten yang baik dan menjadi perpanjangan media untuk menyebarkan 
konten-konten yang tepat kepada orang lain. Sebagai pengguna media, kita juga 
dapat mulai melatih diri untuk mendengarkan cerita orang lain, sehingga kita dapat 
berlatih untuk berempati kepada orang lain sehingga kita menjadi lebih bijak dalam 
mengakses media. Ini adalah latihan yang baik untuk tidak terjerumus ke dalam 
kecanduan media yang disebabkan oleh jaringan afektif dalam bersosial media yang 
menuntut kita untuk selalu berbicara dan tidak pernah benar-benar berhenti dan 
mendengarkan orang lain. Dengan berempati dengan cerita orang lain, mungkin 
kita dapat mengurangi kecanduan kita dalam mengakses media dan menciptakan 
komunitas nyata dalam kehidupan nyata, alih-alih terjebak dalam komunitas-
komunitas ‘palsu’ yang kita miliki dalam jaringan afektif kita. Mungkin dengan cara 
ini, kita dapat mulai menggunakan media dengan bijak, di abad ke-21 dan seterusnya.
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Free Press is People’s Rights

Introduction

“The rights are powerless to protect the people when they do not respect it as their 
Rights.”

It is a long-standing for freedom of the press in establishing and preserving 
democracy around the world. It sustains the rule of law in the countries. Together 
with the freedom of speech, the freedom of the press is a prerequisite for society 
to be informed and to take part in democracy. Vibrant journalism allows people 
to leverage their knowledge and experience. Journalism enables conversations on 
issues of public concern and holds the ones in power to be accountable.

A free press has taken part in galvanizing public support for the American Revolution. 
Without a free press, there would no critical information spreading across the 
country during that time. It led American people to guarantee the free press with 
the First Amendment, ratified in 1791. 
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In Indonesia, the spirit of press freedom stimulates the Reformation of 1998, which 
marked as a new era in Indonesian history. A stronger democracy, including more 
open and liberal political-social environment, resulted after the reform. It increases 
the degree of freedom of speech and expression. Indonesian people take great pride 
in their freedom by having a more open political debate in society. People’s right to 
free press protects with the Press Law Number 40 the Year 1999.

A free press protects people right to deliver their opinions without interference 
and fear of persecution. It also allows people to access the information they need 
to make decisions and respond to government policy. Free Press is people’s rights. 
However, it is a notion that perhaps not so clear in society. Some people’s perspective 
on freedom of the free press is limited only to the rights owned by the media and 
journalists. It makes free press such as “an exclusive right” for journalists, hence 
receiving less support from the public. 

Contents
Diminishing Protection of The Freedom of the Press 

Freedom of the Press, as the fourth pillar of democracy, is in danger. Media freedom 
around the world is in red alert because of the threat from many aspects. Draconian 
surveillance legislation has come up in the form of the Investigatory Power Act. 
Governments push to implement censorship and police internet contents, restricting 
“sensitive” issues because of the uncontrollable growth of the internet. The attacks 
on “fake news” media send a message to authoritarian leaders that it is acceptable 
to crack down the press. Some members of society take part in attacking the 
journalists and supporting the authoritarian regimes to weaken the media’s role. 

Reporters Without Borders (RSF) states in their 2019 World Press Freedom Index 
report that the number of countries where journalists can work in complete security 
declines compared to the years before. The freedom of information status in the U.S., 
Chile, Papua New Guinea, Belize, Dominican Republic, and Romania have changed 
from satisfactory to an obvious problem. The lousy attitude towards journalists 
has worsened to the level of violence and persecutions, heightening fear. The 
authoritarian governments continue to tighten their control on media.

Indonesia is classified to be in the red zone– “difficult situation” for press freedom–by 
RSF. It is means there are some constraints and violations in the level of diversity, 
independence, the environment for the media and self-censorship, the regulation, 
transparency, and the support system for produce the news and information 
in Indonesia. The same language also stated by the Alliance of Independent 
Journalists (AJI), a journalist organization profession in Indonesia, that the overall 
condition—especially concerning press freedom and professionalism—was not 
satisfying. According to the data collected by AJI, at least 64 violence cases against 
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journalists occurred this year. These cases varied from physical and non-physical 
violence, expulsion, reporting restrictions, to criminalization. The number of cases in 
2018, increases from the last years of 60–quite a high number. 

AJI also concerns the new kind of violence related to freedom of speech and 
expression in Indonesia that might become a worrying trend in the future. It came 
in the form of ‘doxing’ or online persecution. Doxing is the practice of tracking and 
broadcasting identity or private information of a person online. In this case, the 
victims were journalists whose coverage or comments were deemed irksome by 
certain parties or groups–usually on social media sites and applications.

Regular people undertake most of the doxing and online abuses. Lately, the victims 
are not only journalists but also other members of society. In social media, people 
overreact with others having different opinions. Usually, it will result in threat or 
provocation, that will sometimes lead to persecution, abuse, or criminalization. 
Nevertheless, tweets or other posts on social media must be regarded as a form of 
freedom of speech and expression. Intimidation to those who have different voices is 
not under the spirit of the free press.

Conclusion & Recommendations
Bring Back the Forgotten

Lack of understanding of press freedom protection has allowed people to weakened 
freedom of the press.  It looks like people have forgotten the very spirit that preserves 
their rights to have the freedom of speech and expression. If this condition continues, 
sooner freedom of the press will lose its power since people do not support it 
anymore. The free press could not perform the role to safeguard the democracy. The 
world without press freedom, people would lose their liberties. The authoritarians 
will get their place to tighten the restriction. People will get limitation to speech and 
to show their views. 

It is critical for society to support press freedom. The initiative is needed to bring 
back people’s awareness and encouraged them to take part in protecting the free 
press, particularly in Indonesia. It is crucial to make the people recognize freedom 
of the press as part of their rights. The efforts are the demand to convince people 
that freedom of the press, not merely to protect journalists and media, but also to 
preserve people’s rights for information. It is the time to defend for freedom of the 
press. Efforts are needed to raise support from the society, to safeguard the press 
freedom. Preserving free press safeguards the existence of people’s voice and citizen 
rights. Weakening free press silences the people and ruins the democracy.  
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Understanding Ethics of Data Visualization: 
Study Cases from the U.S. Media

Introduction

Despite the increasing free tools for producing data visualization on the internet, it 
is important for journalists to understand the ethics of data visualization creation.  
The availability of technology is not enough to reach the goal of making an effective 
data vis for journalism.  

Technology, in forms of computer programs and software like R Studio, D3, Tableau, 
QGIS and many more, works as an engineering tool to create tables, infographics, 
charts or maps. However, without a proper and good knowledge about the ethics of 
data vis and its main function to help journalists revealing patterns, the visualization’s 
products will have the risk of misleading public from truth. 

This paper will examine several cases related to the production of data visualization 
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in several U.S. media and discuss the significance of understanding the ethics 
related to data visualization. 

Contents

In fact, human beings have been familiar with visualizations since ancient time. 
Tracing back to its history, the early visualization that people use comes in forms of 
geographical and navigational maps. In the second Century, the Greek astronomer 
and geographer Ptolemy created a world map with latitude and longitude in his 
book, Geography. Concurrently, people started to use tables with rows and columns 
when collecting data.  

However, the idea to use graphics as a tool to present statistical and quantitative 
data to the public begun in the 17th C when French Mathematician Rene Descartes 
created Cartesian Coordinate System which includes two lines of axes (Y and X) that 
started data visualization presentations (data vis) to public.  

At the end of the 17th C, a Scottish engineer and economist, William Playfair, created 
a bar, pie, and line charts as tools to present quantitative data. He created these 
graphs to help people save time in understanding complex matters, especially 
related to trade and business. Moving to the 18th C, an English physician John Snow 
produced a map containing pattern about the outbreak of cholera in London. 

By inserting a detailed location of the wells and the deaths in the map, Snow could 
find the cholera bacteria contaminated wells and, thus, saving people’s lives. In 
another meaning, Snow saw the importance of using visualization as an effective 
tool for solving some issues related to social welfare. 

In 19th Century, the African-American sociologist William Edward Burghardt Du 
Bois, or W.E.B. Du Bois, got the similar idea with Snow and used data visualization 
to portray the live of African American, including occupation, value of households 
and kitchen furniture, and population. The function of data vis started to shift from 
merely a tool to present statistical data for scientific research to a tool to help people 
in figuring out the solutions related to real problems in the society. 

People started to employ computer software to create data visualization when 
the U.S. statistician John W. Tukey worked on the Exploratory Data Analysis in 1977 
(Friendly, 2006). New methods and techniques of visualization produced by using 
computing packages emerged. It marks modern data visualization.  Nowadays, 
people can use various computer programs and free software to produce data 
visualization. 

In the United States, journalists have started to realize the importance of using 
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statistical data to provide a solid argument or to convey complex patterns to public 
when writing stories. Reporting with a strong statistical data is pivotal because 
people are bombarded with fake news, which leads to a declining trust towards 
news outlets. 

One way to counter this phenomenon is by providing a reportage with a solid 
statistical data. This results in the increasing practice of data journalism and 
visualization in the U.S. mainstream media, such as The Washington Post, Reuters, 
The New York Times, The Marshall Project, The Texas Tribune and The LA Times. 

The statistical data in these media is not used solely for explaining finance or 
business but describing other topics ranging from politics, crime into social welfare 
to show the trends or pattern in the society related to those fields, similar with what 
W.E.B. Du Bois did with his graphs about the African American lives back in the early 
of a nineteenth century. 

In addition, the statistical data can be too abstract for human mind if it is not 
presented in a visual way (Few, 2011). In fact, human brain has a particular sluggish 
nature of grasping idea behind a complex statistical data with numbers, causing 
limitation in understanding the meaning behind the data. 

Human brain needs stimuli to be able paying more attention for a thing. These 
stimuli can make people remembering and perceiving complex things like statistical 
data and pattern easily (Pappas, 2016). Creating data vis is an effort to create 
stimulus for the audiences. It can become a practical, yet powerful tool to deliver a 
complex and abstract data into something that is more engaging, simple and easy 
to understand for human eyes and brains or what has been said as simplifying the 
complexity (Cairo, 2013). 

A 2016 research from Cornell University shows the persuasive impact of data vis 
because people tend to associate information and visual data with science and 
science aims to reveal truth and facts (Wansink & Tal, 2016).  It means data vis with its 
persuasive effect and stimulus role to human eyes and brains can increase audience 
engagement effectively. Visualization tools can be constructed in many forms, 
including tables, infographics, charts and maps with different shapes and colors as 
it can be found in several media.   

For example, Reuters in its article, ‘Race for Space’, creates an animated bar chart of 
a space exploration timeline completed with some space features like rockets and 
satellites. Readers can scroll down the page and moving texts will appear explaining 
specifically the events in some time.

Meanwhile, The Marshall Project, a non-profit organization focusing on criminal 
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justice in the United States, produces graphs in its article, ’The Myth of the Criminal 
Immigrant,’ to show readers the facts or true relation or link between immigration 
and crime. Using simple line charts, The Marshall Project, shows that while the 
immigrant populations is increasing in 2016, the total numbers of violent crime is 
decreasing.  The interesting part about the graphs is how the visualization conveys 
something significant related to the issues explained in the articles. The graphs are 
not a complementary, they become as important as the article itself.

The Misuse of Data Vis

The growing production of data visualization in the U.S. media, however, is also 
followed by the coming of a misleading data vis. For example, on November 2016, 
a U. S conservative news media Breitbart News posted an article with an election 
map showing the comparison of voters who chose Donald Trump over his opponent, 
Hillary Clinton (Fig.8). 

Gambar 8. Source: Breitbart Facebook Page

The map displays a sharp contrast where red dominates atop U. S states as if the 
majority of voters chose Trump. Meanwhile, the blue color representing Clinton 
voters, appears in a form of small square spots on the ocean of a red map. Breitbart 
creates a sensational title for the article with “Donald Trump Won 7.5 Million Popular 
Vote Landslide in Heartland.”

Trump hung this map inside the White House and it sparked a conversation among 
journalists about false data visualization, which can mislead the public about the 
2016 election result. In fact, Trump lost the popular vote to Clinton but won the 
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electoral college with 304 votes over 227.  

Even though the map does not exhibit true value of the 2016, U.S. election result, it 
was shared in social media accounts and news aggregator site, such as Facebook, 
Twitter, and Reddit. 

An analysis done by Qualtrics, as quoted from The Washington Post, shows 52 
percent of the Republican respondents believe Trump won the popular vote, and 
not the vice versa. Furthermore, a 2018, Facebook analysis published by The Atlantic 
reveals that Breitbart News ranks the first as the news media with the biggest 
shared posts among other 140 news outlets in the states. 

The Breitbart’s election map is not the only misleading data visualization shared by 
some U.S. politicians in the last several years. In 2013, Rep. Jason Chaffetz from Utah, 
used an ambiguous chart for a presentation during a Congress hearing on Planned 
Parenthood (Fig.9). The chart has two lines showing the numbers of abortion and 
cancer screening and prevention services from 2006 to 2013.  

Gambar 9. Source: Planned Parenthood

However, the chart uses double axes, causing a big spike in the abortion numbers 
and sharp decline for the cancer services when the difference is not that big. 

The map was created by Americans United for Life, which is a great supporter 
for anti-abortion movement, and thus it can impact the objectivity of the data 
presented here. Chaffetz, according to the report by PolitiFact, seemed unaware 
the chart was inaccurate and that he could misguide the information. He started to 
realize his mistake when the lawyer of the Planned Parenthood president pointed 
out the dubious source. 
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Elements of Ethics

Looking at these examples, it is important to highlight the first ethical element of 
data vis is related with truth and honesty.  The Society of Professional Journalists 
(SPJ) code mentions the importance of accuracy when delivering information to 
public (Foreman, 2010). For data vis, it means that every statistical data presented as 
a visualization should be credible. 

The term credible here refers to present statistical data that can be trusted by public. 
The Breitbart election map does not fulfil this element because it deludes people from 
the truth that Donald Trump did not win the popular vote, but the electoral college vote. 

Credible can also refer to the correct application of scales, percentages and shapes 
in presenting visualization. In another meaning, data vis creators should put careful 
attention to precision.  

For example, the Planned Parenthood chart above does not use the correct 
proportion of scales resulting in a distortion of perception from audiences. The 
abortion line should not hike that high because the difference in abortion cases 
happening since 2006 to 2013 is not that big. Another example is the Fox media’s pie 
chart on 2012 GOP candidates for presidents, which shows the total percentage of 
respondents is not one hundred percent. 

The second ethics of data vis, as mentioned by Alberto Cairo, is related with the 
technicality function. Visualization should be conveyed in an easy to understand and 
clear end visual products. For example, citylab.com made an article related to Mexican 
immigrants living in           the states in 2016 with a colorful map as shown in the figure 4. 
However, the map is too colorful and presents too many categorical data that readers 
will find it hard to understand the pattern and meaning behind the data.

Gambar 10.; Source: citylab.com
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There are seventeen categories with different colors provided in the legend. It is 
unclear enough what pattern that the author wants to deliver in this map. 

Another map produced by The Economist in 2014 is an example of an effective map 
(Fig.5). The map does not use too many categories. It only differentiates the colors 
according to the highest and lowest payment in each county in the states. Based on 
the map, people can know county with the highest payment for doctors, represented 
by the brown color, and county with the least payment, shown by the dark blue color. 
The message of the map is lucid, and people can easily find the pattern that most of 
the high payment doctors live in the middle and east coast of the country. 

The next ethical thing that should be considered when creating data vis is the 
aesthetic element. As mentioned previously, the human brain has a better function 
in receiving information when it gets stimulus. In data vis, the variations of colors 
and shape of charts can prompt the brain to actively seek out information presented 
in the charts. 

Thus, one cannot randomly choose colors nor size nor type of charts as it can 
represent a meaning for the charts presented. For example, red can mean bad and 
certain charts, like scatter plot and bubble plot are good for a specific purpose like 
showing correlation between variables. The presence of animated and interactive 
visualization is also meant to reach that purpose and make the transfer of knowledge 
from the chart to the human brain faster and easier (Fiona & Guru, 2001).

Conclusion & Recommendations

Looking at the potential of data visualization in the process of transfer knowledge, 
pattern making and problem solving related to real issue problems in the society, 
people become more interested in using data vis for many purposes from research 
and program’s presentation, journalism, advertising and marketing, as well as 
political campaigns. It is essential for journalists who want to produce an efficient 
data visualization to understand its elements of ethics like accuracy, technicality 
and function, and aesthetic element.

References
Bradshaw, P. (2015). Data Journalism. In Ethics for Digital Journalists: Emerg-

ing Best Practices (p. 202). New York: Routledge.

Bump, P. (2018, July 15). Presenting the Least Misleading Map of the 2016 
Election. Retrieved from washingtonpost.com/news/politics/
wp/2018/07/30/presenting-the-least-misleading-map-of-the-2016-
election/?utm_term=.e24440435fd9

Cairo, Alberto. (2013). The Functional Art: An Introduction to Information 
Graphics and Visualization. Indianapolis: New Riders. 



BUNGARAMPAI

257

BUNGARAMPAI 

Kata
Pengantar

Untuk semuanya, 

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pihak yang telah 
membantu menyelesaikan buku ini. Sebagai pihak yang mengorganisir pembuatan 
buku ini, saya sangat kagum dengan semua mahasiswa kita yang telah memberikan 
ide-ide yang sangat inovatif dan brilian dalam buku ini—Sesuai dengan apa yang 
diharapkan dan diperlukan oleh bangsa Indonesia.— Sebagai editor; buku ini bermula 
dari sebuah ide untuk memperingati 70 tahun kolaborasi antara Indonesia dan Amerika 
Serikat— Buku ini terwujud atas kerja keras semua penulis yang telah membantu dan 
berkolaborasi hingga selesainya project ini. 

Buku ini menjelaskan apa yang kita coba raih sebagai Atase Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kita telah bekerja-sama dengan 
berbagai institusi di Amerika Serikat untuk menjembatani koloborasi dengan institusi di 
Indonesia. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan diaspora Indonesia di Amerika 
Serikat, kami mengikutsertakan Permias (Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika 
Serikat) dan bekerjasama dengan mereka untuk menunjukan yang terbaik dari 
mahasiswa kita, dan lebih penting lagi, untuk mengenalkan budaya Indonesia ke 
dalam akademisi di Amerika Serikat. 

Sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan, saya berterima kasih dengan apa yang 
telah mahasiswa dan akademisi kita lakukan selama mereka berada di Amerika 
Serikat. Untuk ke depannya, saya berharap mahasiswa tidak segan untuk 
membagikan apa yang mereka lakukan selama di Amerika Serikat, baik itu hanya 
berupa salam, tulisan, ataupun dalam bentuk lainnya, karena di masa depan, mereka 
adalah kapten sebuah kapal yang bernama Indonesia. 

Salam,

Popy Rufaidah, SE, MBA, Ph.D 

Atase Pendidikan dan Kebudayaan 
Kedutaan Besar Republik Indonesia 
Washington, D.C., Amerika Serikat 

3
Pemikiran Pelajar Indonesia di Amerika Serikat 5

259Pemikiran Pelajar Indonesia di Amerika Serikat 

BUNGA RAMPAI

Cairo, Alberto (2014, October 4). Online News Association. Retrieved from  
https://www.youtube.com/watch?v=NKggCRbw1nw

Chun, Russell. (2017, February 23). The Dangers of Fake News Spread to Data 
Visualization. Retrieved from http://mediashift.org/2017/02/the-dan-
gers-of-fake-news-spread-to-data-visualization/.

Dent, S. (2018, August 1). Google Search Will Highlight Data Journal-
ism to Fight Fake News. Retrieved from https://www.engadget.
com/2018/08/01/google-search-data-journalism/

Few, Stephen (2011). Data Visualization for Human Perception. Retrieved 
from https://www.interaction-design.org/literature/book/the-ency-
clopedia-of-human-computer-interaction-2nd-ed/data-visualiza-
tion-for-human-perception

Foreman, G. (2010). The Ethical Journalist: Making Responsible Decisions in 
The Pursuit of News. United Kingdom: Blackwell’s Publishing.

Friendly, Michael. (2006). A Brief History of Data Visualization. Canada: York 
University.

Ingraham, C. (2018, June 15). Washington Post. Retrieved from https://
www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2018/06/15/study-
charts-change-hearts-and-minds-better-than-words-do/?noredi-
rect=on&utm_term=.f37ecffe2af0

Leahy, M.P. (2016, November 15). Donald Trump Won 7.5 Million Popular Vote 
Landslide in Heartland. Retrieved from https://www.breitbart.com/
politics/2016/11/15/donald-trump-won-7-5-million-popular-vote-land-
slide-mainstream-america/?fbclid=IwAR3G6fxI56ZlDEIH29x5Ta8tp-
GRGcmRofSeOZRAuf4VFETXBSQPr6LeOl5Y

Misra, Tanvi (2016, November 2). Thecitylab.com. Retrieved from  
https://www.citylab.com/equity/2016/11/trumps-supporters-dont-see-
a-lot-of- immigrants/506066/

Nah, F. and Guru, A. (2001). Effect of Hypertext and Animation in Learn-
ing. Retrieved from https://www.igi-global.com/viewtitlesample.
aspx?id=25887&ptid=723&t=effect+of+hypertext+and+anima-
tion+on+learning

Pandey, A. V., Manivannan, A., Nov, O., Satterthwaite, M. L., & Bertini, E. (2014). 
The Persuasive Power of Data Visualization. New York City: New York 
University.

Pappas, Christopher. (2016, November 11). Information Processing Basics: How 
the Brain Processes Information. Retrieved from https://elearningin-
dustry.com/information- processing-basics-how-brain-process-
es-information

Qiu, Linda. (2015, October 1). Chart Shown at Planned Parenthood Hearing 
is Misleading and ‘Ethically’ Wrong. Retrieved from https://www.
politifact.com/truth-o-meter/statements/2015/oct/01/jason-chaffetz/
chart-shown-planned-parenthood-hearing- misleading-/

Schermann, M. (2018, September 15). A reader on data visualization. Retrieved 
from https://mschermann.github.io/data_viz_reader/ethics.html 



258

BUNGARAMPAI 

Kata
Pengantar

Untuk semuanya, 

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pihak yang telah 
membantu menyelesaikan buku ini. Sebagai pihak yang mengorganisir pembuatan 
buku ini, saya sangat kagum dengan semua mahasiswa kita yang telah memberikan 
ide-ide yang sangat inovatif dan brilian dalam buku ini—Sesuai dengan apa yang 
diharapkan dan diperlukan oleh bangsa Indonesia.— Sebagai editor; buku ini bermula 
dari sebuah ide untuk memperingati 70 tahun kolaborasi antara Indonesia dan Amerika 
Serikat— Buku ini terwujud atas kerja keras semua penulis yang telah membantu dan 
berkolaborasi hingga selesainya project ini. 

Buku ini menjelaskan apa yang kita coba raih sebagai Atase Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kita telah bekerja-sama dengan 
berbagai institusi di Amerika Serikat untuk menjembatani koloborasi dengan institusi di 
Indonesia. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan diaspora Indonesia di Amerika 
Serikat, kami mengikutsertakan Permias (Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika 
Serikat) dan bekerjasama dengan mereka untuk menunjukan yang terbaik dari 
mahasiswa kita, dan lebih penting lagi, untuk mengenalkan budaya Indonesia ke 
dalam akademisi di Amerika Serikat. 

Sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan, saya berterima kasih dengan apa yang 
telah mahasiswa dan akademisi kita lakukan selama mereka berada di Amerika 
Serikat. Untuk ke depannya, saya berharap mahasiswa tidak segan untuk 
membagikan apa yang mereka lakukan selama di Amerika Serikat, baik itu hanya 
berupa salam, tulisan, ataupun dalam bentuk lainnya, karena di masa depan, mereka 
adalah kapten sebuah kapal yang bernama Indonesia. 

Salam,

Popy Rufaidah, SE, MBA, Ph.D 

Atase Pendidikan dan Kebudayaan 
Kedutaan Besar Republik Indonesia 
Washington, D.C., Amerika Serikat 

3
Pemikiran Pelajar Indonesia di Amerika Serikat 5

BUNGARAMPAI

260 Pemikiran Pelajar Indonesia di Amerika Serikat 

BUNGA RAMPAI

Wansink, B. and Tal, A. (2014, October 15). Blinded with Science: Trivial Graphs 
and Formulas Increase Ad Persuasiveness and Believe in Product 
Efficacy

https://www.economist.com/graphic-detail/2015/01/27/whats-up-doc

https://thenextweb.com/dd/2015/05/15/7-most-common-data-visualiza-
tion-mistakes/

http://viz.wtf/archive

https://www1.udel.edu/johnmack/frec682/cholera/

https://publicdomainreview.org/collections/w-e-b-du-bois-hand-drawn-info-
graphics-of-african-american-life-1900/

https://www.themarshallproject.org/2018/03/30/the-myth-of-the-criminal-im-
migrant

https://graphics.reuters.com/SPACE-EXPLORA-
TION-NEW-SPACE/0100B03R062/index.html



261Pemikiran Pelajar Indonesia di Amerika Serikat 

BUNGA RAMPAI

MASTER & DOCTORAL PROGRAM

Religious 
& Ethical Studies 9



260

BUNGARAMPAI 

Kata
Pengantar

Untuk semuanya, 

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pihak yang telah 
membantu menyelesaikan buku ini. Sebagai pihak yang mengorganisir pembuatan 
buku ini, saya sangat kagum dengan semua mahasiswa kita yang telah memberikan 
ide-ide yang sangat inovatif dan brilian dalam buku ini—Sesuai dengan apa yang 
diharapkan dan diperlukan oleh bangsa Indonesia.— Sebagai editor; buku ini bermula 
dari sebuah ide untuk memperingati 70 tahun kolaborasi antara Indonesia dan Amerika 
Serikat— Buku ini terwujud atas kerja keras semua penulis yang telah membantu dan 
berkolaborasi hingga selesainya project ini. 

Buku ini menjelaskan apa yang kita coba raih sebagai Atase Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kita telah bekerja-sama dengan 
berbagai institusi di Amerika Serikat untuk menjembatani koloborasi dengan institusi di 
Indonesia. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan diaspora Indonesia di Amerika 
Serikat, kami mengikutsertakan Permias (Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika 
Serikat) dan bekerjasama dengan mereka untuk menunjukan yang terbaik dari 
mahasiswa kita, dan lebih penting lagi, untuk mengenalkan budaya Indonesia ke 
dalam akademisi di Amerika Serikat. 

Sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan, saya berterima kasih dengan apa yang 
telah mahasiswa dan akademisi kita lakukan selama mereka berada di Amerika 
Serikat. Untuk ke depannya, saya berharap mahasiswa tidak segan untuk 
membagikan apa yang mereka lakukan selama di Amerika Serikat, baik itu hanya 
berupa salam, tulisan, ataupun dalam bentuk lainnya, karena di masa depan, mereka 
adalah kapten sebuah kapal yang bernama Indonesia. 

Salam,

Popy Rufaidah, SE, MBA, Ph.D 

Atase Pendidikan dan Kebudayaan 
Kedutaan Besar Republik Indonesia 
Washington, D.C., Amerika Serikat 

3
Pemikiran Pelajar Indonesia di Amerika Serikat 5

BUNGARAMPAI

262 Pemikiran Pelajar Indonesia di Amerika Serikat 

BUNGA RAMPAI

A Cultural-Based Interreligious Education in Indonesia

Introduction

Religious plurality is everywhere, and, as argued by Sheryl A. Kujawa-Holbrook, 
religious education in a context of plurality must cross religious boundaries (Kujawa-
Holbrook 2017, xvii). Indonesia is a country characterized by plurality and diversity, 
which makes an interreligious education is significant. Covering more than 
seventeen thousand islands stretching from West to East, this vast diversity leads to 
abundance in both nature and culture of Indonesia. This includes traditional culture 
that can be used as an important source in an interreligious education. Interreligious 
education is an interdisciplinary approach that addresses the needs of a pluralistic 
society. Kujawa-Holbrook states that it aims to help students acquire the knowledge, 
attitudes, and skills needed to interact and to dialogue with persons from diverse 
religious traditions (Kujawa-Holbrook 2017, 2). In Judith Berling’s effort to provide 
a guide for interreligious education, she recognizes that it is about understanding 
other religious worlds (Berling 2004). Here, interreligious learning in an educational 
setting values religious pluralism and cultural differences amongst the learners. In 
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this regard, a cultural based interreligious education in Indonesia is necessary. I will 
argue for its challenges and opportunities. 

Contents

Indonesia, one of the most diverse countries in the world, has an extraordinary 
range of native cultures. This includes songs, dances, poetries, arts, and many 
more. Indonesia also has numerous adat (indigenous or ethnic) groups, each with 
its own cultures, myths, legends, and stories, that constitute rich folklore. Despite 
the diversity, Indonesian folklore informs universal themes with its pedagogical 
values, such as respect, collaboration, humility, honesty, kindness, modesty, bravery, 
patience, and persistence. Many stories such as creation myths also highlight 
values of maintaining peace, harmony, and social order. Thus, culture in its many 
forms has the capability of bearing wisdom to the people as well as it helps them 
to understand realities. That is why cultures should be taken into consideration not 
only in the curriculum of the public school but also in an interreligious education 
conducted by a religious community.

There are several challenges that come with a cultural based interreligious education 
in the Indonesian context. The first challenge is how to move from a religious to an 
interreligious education. Religious education in Indonesia is mostly characterized by 
a mono-religious or multi-religious approach. Therefore, moving to an interreligious 
model is a challenge. Second, many people view indigenous culture separately from 
religion; religion encompasses things that are sacred while indigenous tradition 
conveys the profane. People find difficulties in connecting religion to the native 
culture because there is a division between them. The third challenge in conducting 
a cultural based interreligious education relates to how to select the appropriate 
culture to be used in a curriculum. Then, a religious educator also needs to have 
the competency in indigenous cultures, so s(he) is able to utilize it as a source of 
teaching. 

Besides challenges, there are also opportunities. A cultural based interreligious 
education bridges the religion and culture in an Indonesian context. It can also 
promote peace among different religions. In this regard, it can be used in a 
peacebuilding education. In a context where there was a conflict that involved 
Christian and Muslim communities, such as in Ambon, Moluccas, a cultural based 
interreligious education will help in its peacebuilding. The conflict occurred in Ambon 
from 1999 to 2003, according to some people, was due to the lack of understanding 
and practice of adat (Adam 2008, 228). This should make a good case for applying 
adat in an interreligious education. For example, using pela, a local Moluccan adat 
which reflects an alliance between different villages, can help the Christians and 
Muslims strengthen their relationship despite differences. A culture of Pela is an 
important interreligious engagement post-conflict because it creates a learning 
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space for both Muslims and Christians to learn how to live harmoniously, which is 
in accordance with their religious values. Here, the stories or messages that come 
from the Quran and the Bible regarding peace can be accompanied by, or in a 
dialogue with, this local culture of pela. It then serves as a source of knowledge in an 
interreligious education held by a Muslim or a Christian community. There will be a 
safe space for dialogue among religions through this approach. Moreover, a cultural 
based interreligious education has the potential to challenge discrimination and 
addresses intolerance and oppression by using traditional cultures as its medium.     

Conclusion & Recommendations

 There is a considerable amount of local cultures that functions as an 
indigenous identity of the Indonesian people from Sabang to Merauke. These 
cultures live through ceremonies or rituals, collective memories, and everyday 
practices. An indigenous culture such as pela in Ambon helps to heal the trauma 
of the people and to build peace post-conflict. It can create an interreligious (and 
intergenerational) learning space where people from different backgrounds, 
especially in religious preference, learn about brotherhood and sisterhood through 
their local culture that corresponds and speaks to their religious values. Through a 
cultural based interreligious education, pela and many other cultures will always 
be kept alive and serve as a significant identity marker for the Indonesian people. 
These cultures reveal local wisdom that is significant and applicable to interreligious 
dialogue and engagement. Furthermore, it helps to create a liberation pedagogy 
as well as contextual theologies for the Indonesian context. Finally, what I have 
proposed here, which is a cultural based interreligious education, needs further 
research on its philosophy as well as its implementation in a specific context of an 
educational setting in Indonesia.   
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Migration is as old as the existence of human beings. However, migration becomes 
one of the major issues in the twenty-first century because of the high demand 
for workers to support the vast development of capitalism. Many semi-skilled 
and unskilled migrant workers have been subjected to exploitation and violence 
because they do not have the full protection of their rights while they also have 
to face an unfamiliar work system that takes brutal advantage of their existence. 
These migrant workers occupy the liminal and vulnerable space in which their 
survival is almost impossible without the right support system. Hence, prevention 
of exploitation of migrant workers must be based on the acknowledgment of our 
moral duty towards the other under the principle of recognition of and respect for 
universal human rights.

Contents
The Fragile Life of Indonesian Migrant Workers and Solidarity as Moral Duty

On February 2018, a call was made for justice for Adelina Sau, a migrant worker 
from East Nusa Tenggara, who was found dead outside the house of her employer, 
S. Ambika, in Malaysia. Her death attracted media attention. The employer of 
Adelina Sau had already been charged with murder, but in April 2019 the newest 
report includes the information that the High Court in Penang has dropped the 
murder charge against Ambika without much explanation. Adelina’s case is only 
one of many examples that expose the violence in the life of migrant workers. Labour 
exploitation generally includes poor working conditions, unpaid salaries, abusive 
employers, restriction of freedom, and limited or no protection of the workers’ rights 
(Ford, Lyons, & van Schendel, 2012: 9).

In taking responsibility to provide better protection for the lives of migrant workers, 
actions have been taken by local, national, regional and international organizations. 
Support that aims to solve the problem comes from many sources, including the 
United States, which is dedicated to ending human trafficking. The US is particularly 
known for its 3Ps – “punish traffickers, protect victims, and prevent trafficking from 
occurring” (Ford, Lyons, & van Schendel, 2). Other aid can be found in projects funded 
by USAID and intergovernmental institutions such as IOM that works with national 
and international NGOs to develop a robust strategy to end the exploitation of 
migrant workers (Ford & Lyons, 2012: 1). The Indonesian House of Representatives 
produced the Indonesian Migrant Workers Protection Act (Undang-Undang 
Perlindungan Pekerja Migrant Indonesia) on October 25, 2017, as a proof of their 
concern to take seriously the problem of labour exploitation among migrant workers 
(Rahayu, 2017: 165).

With all the efforts underway and new regulations in place to protect the rights of 
migrant workers, how will acknowledging solidarity as moral duty play a vital role? 
It is clear that solidarity in this regard must be understood beyond a mere feeling 
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toward the other who is suffering. Solidarity recognizes the significant moral value 
in protecting the fragile life of the other because it upholds human dignity as we 
move towards the creation of universal justice. Solidarity as a moral duty arises as an 
outgrowth of the experience of self-consciousness and drives an individual as part 
of the community to act together with others for the achievement of overall justice. 
Solidarity as a moral duty is the readiness to be in partnership with others to create 
social change based on the recognition of human rights. Hence, the main task of 
solidarity as an ethical standard is to transform the behaviors of people so that the 
society they create results in a better and a just system for all (Peters, 2014: 2).

The strong commitment from activists, humanitarian organizations, non-
governmental and governmental organizations to protect the life of migrant 
workers must be based on the conscious acknowledgment of our moral duty to 
others. Solidarity as a moral duty is based on our self-awareness of our individual 
human dignity that leads toward acting together with others for the protection of 
those whose lives are vulnerable, including migrant workers.

Conclusion & Recommendations

The Indonesian government is responsible for making sure that a just system is in 
place to protect migrant workers. The continuing exploitation of migrant workers 
presents an urgent call for creating a better partnership between people who hold 
different levels of power, including the important partnership that exists between 
Indonesia and the United States, so that all levels of power will be used to create 
justice for all. 

A strong partnership that will make even more possible the success of efforts 
towards protection of human rights and put an end to the exploitation of migrant 
workers must be based on the acknowledgment of solidarity as a moral duty, a 
duty that leads to acting together for the achievement of the common good. In the 
Western tradition, the human action or actus humanus is understood as the act of 
a person that involves knowledge and will, hence must be recognized as a moral 
act; this is different from actus hominis which is the act of a human being that lacks 
knowledge and will and therefore is not a moral act. Solidarity is the actus humanus 
that must be found in every step of the work and partnership towards the protection 
of migrant workers in the future.
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tengah berlomba untuk menjadi pioner dalam kontestasi itu sebagaimana terlihat 
dari pertarungan sengit mereka untuk menjadi pelopor jaringan teknologi 5G yang 
digadang-gadang akan menjadi penentu kemenangannya.

Pergumulan ini tidak lepas dari dinamika sejarah tiga gelombang revolusi industri 
sebelumnya dimana, selain ketiganya mampu meningkatkan produktifitas, efisiensi, 
dan realibilitas, di saat yang bersamaan, mereka juga mampu meminimalisir 
peranan manusia. Karenanya, tidak berlebihan jika kita menyebut revolusi Industri, 
bukan hanya sekedar tentang menang atau kalah, namun juga menyangkut hidup 
ratusan juta lebih masyarakatnya.
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Untuk semuanya, 

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pihak yang telah 
membantu menyelesaikan buku ini. Sebagai pihak yang mengorganisir pembuatan 
buku ini, saya sangat kagum dengan semua mahasiswa kita yang telah memberikan 
ide-ide yang sangat inovatif dan brilian dalam buku ini—Sesuai dengan apa yang 
diharapkan dan diperlukan oleh bangsa Indonesia.— Sebagai editor; buku ini bermula 
dari sebuah ide untuk memperingati 70 tahun kolaborasi antara Indonesia dan Amerika 
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mahasiswa kita, dan lebih penting lagi, untuk mengenalkan budaya Indonesia ke 
dalam akademisi di Amerika Serikat. 

Sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan, saya berterima kasih dengan apa yang 
telah mahasiswa dan akademisi kita lakukan selama mereka berada di Amerika 
Serikat. Untuk ke depannya, saya berharap mahasiswa tidak segan untuk 
membagikan apa yang mereka lakukan selama di Amerika Serikat, baik itu hanya 
berupa salam, tulisan, ataupun dalam bentuk lainnya, karena di masa depan, mereka 
adalah kapten sebuah kapal yang bernama Indonesia. 

Salam,

Popy Rufaidah, SE, MBA, Ph.D 

Atase Pendidikan dan Kebudayaan 
Kedutaan Besar Republik Indonesia 
Washington, D.C., Amerika Serikat 
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Indonesia, sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara juga 
tidak mau ketinggalan. Beberapa langkah kongkrit yang telah ditempuh adalah 
mendukung pertumbuhan perusahaan startup berbasis IT, mendorong riset dalam 
bidang teknologi, serta mengirimkan generasi muda terbaiknya untuk belajar di 
perguruan tinggi bergengsi di dunia melalui beasiswa Lembaga Pengelola Dana 
Pendidikan (LPDP).

Demikian, usaha dan kerja keras itu, nampaknya belum sebanding dengan 
tingginya level interdependensi masyarakat terhadap agama dimana Pew Research 
mengungkap 93% penduduk Indonesia memandang agama sebagai unsur penting 
bagi kehidupan mereka (Travis, 2018). Tentu tidak ada yang salah dengan tingginya 
persepsi ini, hanya saja realitas ini mengantarkan kita ke satu pertanyaan mendasar, 
dimana posisi agama Islam dan masyarakat di Indonesia menjelang Revolusi Industri 
4.0 nanti? Ini penting untuk ditekankan karena disamping 87% penduduknya 
beragama Islam, Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk 
muslim terbesar di dunia.

Konten

Mengurai jawaban dari pertanyaan itu, ada baiknya jika kita menengok kembali 
ke revolusi industri teranyar yang dimulai sejak 1969 ini. Revolusi Industri 3.0 
diartikan sebagai kombinasi manufaktur digital dan personal, serta industrialisasi 
gerakan pembuat (Anderson, 2012). Ini karena kehadiran internet dan dunia digital, 
memungkinkan kelompok masyarakat untuk bekerjasama tanpa harus terkendala 
oleh ruang dan waktu, yang umumnya menjadi momok bagi laju perkembangan 
pada kedua revolusi industri sebelumnya.

Dalam konteks Indonesia, internet sendiri baru masuk pada 1983 saat Departemen 
Komputer dan Sains, Universitas Indonesia membuat jaringan melalui komputer 
sebagai prototipe. Ini kemudian dilanjutkan dengan langkah kongkrit pemerintah 
yang mulai mengakuisisi jaringan internet secara penuh pada 1994 (Hui, 2010). Hanya 
saja, pada masa itu, internet baru dapat digunakan untuk keperluan terbatas seprti 
pemerintahan dan riset universitas.

Sejalan dengan dibukanya kran demokratisasi pada 1998, internet memasuki babak 
baru saat perusahaan swasta mulai berlomba-lomba membangun Warung Internet. 
Hal ini ditopang dengan inisiatif lembaga pendidikan untuk menggunakannya 
sebagai media pembelajaran (Hui, 2010) sehingga praktis, internet mulai menjadi 
bagian integral dari masyarakat. Kehadiran smartphone dan media sosial yang mulai 
marak pada 2010an, membuat penggunaan internet masuk pada fase yang tidak 
pernah terpikirkan sebelumnya. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 
(APJII) sebagaimana dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (APJII, 2017) 
menyebut hingga 2017 pengguna internet di Indonesia telah mencapai 54.68% dari 
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total populasi, atau setara dengan 145,000,000 orang. 

Menariknya, meningkatnya jumlah pengguna internet serta tingginya level 
independensi masyarakat Indonesia terhadap agama, justru berbanding lurus 
dengan meningkatnya ujaran kebencian, hoax, misinformasi, disinformasi, hingga 
hacktivism yang oleh penulis sebut sebagai Cyber Jahiliyyah (Asad, 2019). Dan lebih 
ironis lagi, karena tidak sedikit dari pelaku bentuk jahiliyyah itu berasal dari kalangan 
Islam garis kanan yang tanpa ragu mencap dirinya sebagai Muslim sejati dan 
menganggap apa yang dilakukannya sebagai bagian dari Jihad.

Mendapati realitas ini, saya pribadi berpandangan bahwa pangkal persoalannya 
terletak pada dua hal. Pertama tidak adanya representasi Islam dalam kemajuan 
teknologi yang menjadi pengejawantahan dari peradaban modern. Absennya 
keterwakilan Islam dari masa revolusi industri 1.0 yang bermula di Inggris Raya 
pada 1750 – 1840, hingga revolusi industri 2.0 pada 1850 – 1941 di Perancis ini, selain 
menyebabkan fragmentasi kelompok Islam dari kemajuan, ini juga membuat 
kalangan Muslim merasa semakin teralienasi dari laju peradaban moderen yang 
bergerak semakin cepat.

Kedua, lambannya pembangunan “infrastruktur Islam” yang tidak sebanding 
dengan masifnya perkembangan Industri 3.0. Poin utama dari istilah infrastruktur 
Islam ini adalah keterlambatan kalangan muslim dalam mentransformasi dua pokok 
ajaran Islam yakni Syariah dan Tashowuf ke dalam dunia cyber mengakibatkan 
absennya nilai Islam dalam industri 3.0. Akibatnya, alih-alih membangun infrastruktur 
Islam, mereka justru menjadikan fase ini sebagai momentum untuk mencurahkan 
kegeraman dan kebencian mereka secara seporadis, masif dan barbar seperti 
menyebar hoax, hate speech, dan bahkan hacktivism.

Tentu saja, kedua hal ini tidak hanya tumbuh secara organik saja, ada peranan 
kelompok tertentu seperti politisi dan pengusaha yang turut andil dengan 
menjadikan mereka sebagai komoditas politik dan bisnis, baik untuk mendulang 
suara atau finansial. Muslim Cyber Army dan kelompok Saracen adalah dua contoh 
kongkrit betapa industri 3.0 bukan hanya menjadi peluang bagi tersalurnya nilai 
holistik agama Islam, namun juga peluang untuk tumbuh kembang bagi baru 
dari Jahiliyyah. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia, sebab di belahan bumi lain, 
konstelasi dan narasi serupa dapat dengan mudah ditemukan seperti dalam tulisan 
Almeghairah (Almaghairah, 2004) yang mengkritik tingginya tindak cyber-sectarian 
yang dilakukan oleh kelompok Sunni terhadap Shiah dengan dalih untuk melindungi 
Islam di Timur Tengah.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Menjawab pertanyaan utama dari tulisan ini, terlalu dini saya kira untuk berspekulasi 
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kemana arus agama di Indonesia akan menuju menjelang masuknya industry jilid 
4.0 ini. Namun berkaca pada meningkatnya tingkat relijiusitas yang berbanding 
lurus dengan meningkatnya tren cyber jahiliyyah, maka bukan hal mustahil jika 
jahiliyyah berwajah Artificial Intelligence, juga kelak akan bermunculan. Sehingga 
menjadi penting untuk diantisipasi sedini mungkin, guna meminimalisir persoalan 
tersebut kembali terjadi. Ini dapat dilakukan misalnya dengan cara mereaktualisasi 
konsep pembelajaran yang bernafaskan Iptek dan Imtaq secara lebih serius. 

Sebagai penutup, saya pribadi, cukup optimistis bahwa Muslim Indonesia dapat 
merespon perubahan zaman dengan baik. Sikap pemerintah yang supportif, 
demokrasi yang semakin dewasa, serta ditopang dengan kekuatan Nahdlatul 
Ulama dan Muhammadiyah sebagai salah dua organisasi massa Islam terbesar di 
dunia yang terbuka dan toleran, akan mempermudah proses penyesuaian dengan 
revolusi industri 4.0. Lebih dari itu, andai kita benar-benar bisa dirawat dengan baik, 
bukan saja kita dapat menyesuaikan dengan tuntutan zaman, namun juga dapat 
menyuarakan Islam Indonesia yang dari dulu sudah terkenal sangat toleran ke dunia 
internasional. Maka saat dunia menjadikan Amerika Serikat sebagai tumpuan akhir 
dari demokrasi dunia, Indonesia menjadi harapan terakhir dari keberlangsungan 
demokrasi dan Islam yang harmonis. Dan ini dapat kita mulai dengan mereponse 
perubahan zaman secara bijak.
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Sebagai penutup, saya pribadi, cukup optimistis bahwa Muslim Indonesia dapat 
merespon perubahan zaman dengan baik. Sikap pemerintah yang supportif, 
demokrasi yang semakin dewasa, serta ditopang dengan kekuatan Nahdlatul 
Ulama dan Muhammadiyah sebagai salah dua organisasi massa Islam terbesar di 
dunia yang terbuka dan toleran, akan mempermudah proses penyesuaian dengan 
revolusi industri 4.0. Lebih dari itu, andai kita benar-benar bisa dirawat dengan baik, 
bukan saja kita dapat menyesuaikan dengan tuntutan zaman, namun juga dapat 
menyuarakan Islam Indonesia yang dari dulu sudah terkenal sangat toleran ke dunia 
internasional. Maka saat dunia menjadikan Amerika Serikat sebagai tumpuan akhir 
dari demokrasi dunia, Indonesia menjadi harapan terakhir dari keberlangsungan 
demokrasi dan Islam yang harmonis. Dan ini dapat kita mulai dengan mereponse 
perubahan zaman secara bijak.
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Bringing Nanophotonics to Indonesia

Introduction

In 1959, Richard P. Feynman, the physics nobel laureate, delivered a well-known 
lecture at California Institute of Technology about the direct manipulation of atom 
entitled There’s a plenty room at the bottom (Feynman, 1960). It was considered as 
the catalyst for the birth of nanotechnology, a field that studies materials properties 
in nanoscale and their applications. It is expanding rapidly as scientists and 
researchers in physics, biology, chemistry and engineering are trying to manipulate 
and study any phenomena in nano-world. Going small as tiny as nanoscale means a 
lot due to quantum mechanical effect. The physics is completely different compared 
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to the macroscale world. Thus, we expect to see a plethora of new phenomena.

A relatively new field in nanotechnology is nanophotonics, emerged in the late 
1990s. Nanophotonics brings nanotechnology and optics together to study the 
light and its interaction with nanostructures and materials at the nanoscale. In 
macroscale, optics mainly plays with lenses which is a dielectric medium. However, 
in nanophotonics, metals are involved because they can support light confinement 
into subwavelength regime via surface plasmon excitation when the light hits on 
the metal surface. The field is also dealing with novel materials such as carbon 
nanotubes, 2D materials such as graphene, molybdenum disulfide and many more. 
The ability to manipulate light in nanoscale has a lot of implications promising a 
broad range of applications in areas such as communication and information 
technology, energy harvesting, life sciences and medicine.

Contents

One of the hottest topics in communication and information technology is scaling 
down the size of light sources and improving their functionalities for on-chip optical 
communication purpose. Researchers are trying to create nanoscale lasers and 
single photon sources with high light emission efficiency (Noginov, 2009)with possible 
applications ranging from sensing and biomedicine to imaging and information 
technology1,2. However, the full development of nanoplasmonics is hindered by the 
lack of devices that can generate coherent plasmonic fields. It has been proposed3 
that in the same way as a laser generates stimulated emission of coherent photons, a 
‘spaser’ could generate stimulated emission of surface plasmons (oscillations of free 
electrons in metallic nanostructures. Plasmonic effect of nanostructures is exploited 
to improve LED efficiency (Noda & Fujita, 2009). Photonic crystal and novel materials 
are investigated for single photon source (Pyatkov et al., 2016). Photonic crystal also 
can be used to transport and guide light inside the material thus opening a new 
way to realize photonic integrated circuit where light is the carrier of the information 
making it faster than the electronic integrated circuit (Joannopoulos, 1997)

In energy harvesting, solar cell efficiency can be enhanced by using plasmonic 
nanostructure where light can be more concentrated in the semiconductor active 
layer. The photonic crystal can also be used to couple incoming light into the active 
material and direct the flow of the light along the semiconductor film thus increasing 
the length of light-matter interaction leading to efficiency improvement (Atwater & 
Polman, 2010). In water-to-hydrogen splitting for fuel cell, plasmon resonant effect 
under visible illumination can be employed to enhance the photocatalytic process 
that can be beneficial for hydrogen production (Liu et al., 2011; Mao & Shen, 2013). 

In life sciences and medical applications, zero mode waveguide utilizes evanescent 
waves at nanoscale holes in the metallic film on glass to sequence DNA rapidly 
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(Levene et al., 2003). It is already in the market named as SMRT brought by Pacbio 
and Illumina (PacBio, n.d.). Another application already under trial by Nanospectra is 
cancer treatment using silica-gold nanoshells and infra-red illumination. Nanoshells 
are injected into specific cancer area and local heating will be produced via infra-red 
absorption by nanoshells, thus killing cancer and tumor cells without damaging the 
adjacent healthy cells (Hirsch et al., 2003). Nanophotonics also plays an important 
role in super-resolution microscopes, such as PALM and STED, enabling biologists to 
see inside living cells and its constituents beyond the diffraction limit of visible light 
(Betzig et al., 2006; Klar & Hell, 1999). Nanophotonics has moved the field of biology 
because biologists can now study things which were impossible before. 

In Indonesia, the roadmap about nanotechnology especially nanophotonics is 
unclear. Based on RIRN (Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045), nanophotonics 
does not get any portion. It mentions about nanotechnology, but it has nothing to 
do with nanophotonics. RIRN simply does not have any rooms for developing new 
fields like nanophotonics (RIRN, n.d.). One possible reason is simply that Indonesia 
does not have any experts on the field, thus, during the making of RIRN, no one 
brought it to the table. 

Not having experts in an emerging science field is a serious problem that makes 
Indonesia will be left behind even more by many developed countries. Thus, the 
Indonesian government should produce experts in nanophotonics by sending bright 
students to study abroad in top universities with high-quality research and calling 
them back to develop the field in Indonesia. Other policies related to academia 
salary and career path, research funding, and research output target also need to 
be refined in order to move the field in Indonesia, see ref (Post, 2018).

In order to develop and advance nanophotonics, we need to have a prominent 
center that focuses on it, where experts work together to develop the field. It also 
needs to have adequate research facilities to support the researches. As far as 
I know, only Institut Teknologi Bandung has started a center for nanoscience 
and nanotechnology, although it only focuses on energy, health and foodno 
nanophotonics (NMR, n.d.). 

Nanophotonics owes to the advancement of nanofabrication techniques. 
Facilities such as clean room and equipment such as lithography, metallization, 
etching, sputtering, chemical vapor deposition, atomic layer deposition and 
nanocharacterization facilities such as electron and atomic force microscopy 
and others are required. In Indonesia, a few universities and Indonesia Institute of 
Sciences have nanocharacterization facilities but none of them have clean room 
and nanofabrication facilities (NMR, n.d.; LIPI, n.d.). Indonesia needs these facilities to 
make progress in nanotechnology and nanophotonics.
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Conclusion & Recommendations

Indonesia is trying to accelerate the digital industry that mainly depends on 
communication and information technology. They also are trying to reduce fossil 
fuel usage thus we need to increase renewable energy production. Cheap and 
alternative cancer treatment and tools such as DNA sequencing and super-resolution 
microscopy will be helpful for disease treatments and diagnostic. Nanophotonics is a 
technology that will provide solutions to all those quests. Although making research 
progress in nanophotonics field is not cheap, it will pay off in the end with all the 
intellectual properties produced from it. Therefore, the Indonesian government 
should consider investing on this subject!

References
Feynman RP. There’s Plenty of Room at the Bottom. Eng Sci. 1960 Feb 

1;23:22–36. 

Noginov MA, Zhu G, Belgrave AM, Bakker R, Shalaev VM, Narimanov EE, 
et al. Demonstration of a spaser-based nanolaser. Nature. 2009 
Aug;460(7259):1110–2. 

Noda S, Fujita M. Light-emitting diodes: Photonic crystal efficiency boost. Nat 
Photonics. 2009 Mar;3(3):129–30. 

Pyatkov F, Fütterling V, Khasminskaya S, Flavel BS, Hennrich F, Kappes MM, 
et al. Cavity-enhanced light emission from electrically driven carbon 
nanotubes. Nat Photonics. 2016 Jun;10(6):420–7. 

Joannopoulos JD, Villeneuve PR, Fan S. Photonic crystals: putting a new twist 
on light. Nature. 1997 Mar;386(6621):143. 

Atwater HA, Polman A. Plasmonics for improved photovoltaic devices. Nat 
Mater. 2010 Mar;9(3):205–13. 

Liu Z, Hou W, Pavaskar P, Aykol M, Cronin SB. Plasmon Resonant Enhance-
ment of Photocatalytic Water Splitting Under Visible Illumination. 
Nano Lett. 2011 Mar 9;11(3):1111–6. 

Mao SS, Shen S. Hydrogen production: Catalysing artificial photosynthesis. 
Nat Photonics. 2013 Dec;7(12):944–6. 

Levene MJ, Korlach J, Turner SW, Foquet M, Craighead HG, Webb WW. Ze-
ro-Mode Waveguides for Single-Molecule Analysis at High Concen-
trations. Science. 2003 Jan 31;299(5607):682–6. 

SMRT Sequencing [Internet]. PacBio. [cited 2019 Apr 22]. Available from: 
https://www.pacb.com/smrt-science/smrt-sequencing/

Hirsch LR, Stafford RJ, Bankson JA, Sershen SR, Rivera B, Price RE, et al. 
Nanoshell-mediated near-infrared thermal therapy of tumors 
under magnetic resonance guidance. Proc Natl Acad Sci. 2003 Nov 
11;100(23):13549–54. 

Betzig E, Patterson GH, Sougrat R, Lindwasser OW, Olenych S, Bonifacino JS, 



278

BUNGARAMPAI 

Kata
Pengantar

Untuk semuanya, 

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pihak yang telah 
membantu menyelesaikan buku ini. Sebagai pihak yang mengorganisir pembuatan 
buku ini, saya sangat kagum dengan semua mahasiswa kita yang telah memberikan 
ide-ide yang sangat inovatif dan brilian dalam buku ini—Sesuai dengan apa yang 
diharapkan dan diperlukan oleh bangsa Indonesia.— Sebagai editor; buku ini bermula 
dari sebuah ide untuk memperingati 70 tahun kolaborasi antara Indonesia dan Amerika 
Serikat— Buku ini terwujud atas kerja keras semua penulis yang telah membantu dan 
berkolaborasi hingga selesainya project ini. 

Buku ini menjelaskan apa yang kita coba raih sebagai Atase Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kita telah bekerja-sama dengan 
berbagai institusi di Amerika Serikat untuk menjembatani koloborasi dengan institusi di 
Indonesia. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan diaspora Indonesia di Amerika 
Serikat, kami mengikutsertakan Permias (Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika 
Serikat) dan bekerjasama dengan mereka untuk menunjukan yang terbaik dari 
mahasiswa kita, dan lebih penting lagi, untuk mengenalkan budaya Indonesia ke 
dalam akademisi di Amerika Serikat. 

Sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan, saya berterima kasih dengan apa yang 
telah mahasiswa dan akademisi kita lakukan selama mereka berada di Amerika 
Serikat. Untuk ke depannya, saya berharap mahasiswa tidak segan untuk 
membagikan apa yang mereka lakukan selama di Amerika Serikat, baik itu hanya 
berupa salam, tulisan, ataupun dalam bentuk lainnya, karena di masa depan, mereka 
adalah kapten sebuah kapal yang bernama Indonesia. 

Salam,

Popy Rufaidah, SE, MBA, Ph.D 

Atase Pendidikan dan Kebudayaan 
Kedutaan Besar Republik Indonesia 
Washington, D.C., Amerika Serikat 

3
Pemikiran Pelajar Indonesia di Amerika Serikat 5

BUNGARAMPAI

280 Pemikiran Pelajar Indonesia di Amerika Serikat 

BUNGA RAMPAI

et al. Imaging Intracellular Fluorescent Proteins at Nanometer Reso-
lution. Science. 2006 Sep 15;313(5793):1642–5. 

Klar TA, Hell SW. Subdiffraction resolution in far-field fluorescence microsco-
py. Opt Lett. 1999 Jul 15;24(14):954–6. 

Materi dan Panduan – RENCANA INDUK RISET NASIONAL (RIRN) [Internet]. 
[cited 2019 Apr 24]. Available from: http://rirn.ristekdikti.go.id/ma-
teri-dan-panduan/

Post TJ. Post Asian Games: Incentives for research [Internet]. The Jakarta Post. 
[cited 2019 Apr 24]. Available from: https://www.thejakartapost.com/
academia/2018/10/25/post-asian-games-incentives-for-research.html

Nano Material Laboratory | Research Center for Nanosciences and Nanotech-
nology [Internet]. [cited 2019 Apr 24]. Available from: http://nrcn.itb.
ac.id/?page_id=2318

Pusat Penelitian Fisika - LIPI [Internet]. [cited 2019 Apr 24]. Available from:  
http://www.fisika.lipi.go.id/



BUNGARAMPAI

279

BUNGARAMPAI 

Kata
Pengantar

Untuk semuanya, 

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pihak yang telah 
membantu menyelesaikan buku ini. Sebagai pihak yang mengorganisir pembuatan 
buku ini, saya sangat kagum dengan semua mahasiswa kita yang telah memberikan 
ide-ide yang sangat inovatif dan brilian dalam buku ini—Sesuai dengan apa yang 
diharapkan dan diperlukan oleh bangsa Indonesia.— Sebagai editor; buku ini bermula 
dari sebuah ide untuk memperingati 70 tahun kolaborasi antara Indonesia dan Amerika 
Serikat— Buku ini terwujud atas kerja keras semua penulis yang telah membantu dan 
berkolaborasi hingga selesainya project ini. 

Buku ini menjelaskan apa yang kita coba raih sebagai Atase Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kita telah bekerja-sama dengan 
berbagai institusi di Amerika Serikat untuk menjembatani koloborasi dengan institusi di 
Indonesia. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan diaspora Indonesia di Amerika 
Serikat, kami mengikutsertakan Permias (Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika 
Serikat) dan bekerjasama dengan mereka untuk menunjukan yang terbaik dari 
mahasiswa kita, dan lebih penting lagi, untuk mengenalkan budaya Indonesia ke 
dalam akademisi di Amerika Serikat. 

Sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan, saya berterima kasih dengan apa yang 
telah mahasiswa dan akademisi kita lakukan selama mereka berada di Amerika 
Serikat. Untuk ke depannya, saya berharap mahasiswa tidak segan untuk 
membagikan apa yang mereka lakukan selama di Amerika Serikat, baik itu hanya 
berupa salam, tulisan, ataupun dalam bentuk lainnya, karena di masa depan, mereka 
adalah kapten sebuah kapal yang bernama Indonesia. 

Salam,

Popy Rufaidah, SE, MBA, Ph.D 

Atase Pendidikan dan Kebudayaan 
Kedutaan Besar Republik Indonesia 
Washington, D.C., Amerika Serikat 

3
Pemikiran Pelajar Indonesia di Amerika Serikat 5

281Pemikiran Pelajar Indonesia di Amerika Serikat 

BUNGA RAMPAI

Potensi dan Tantangan untuk Riset dan Pengembangan 
Solid Oxide Fuel Cell di Indonesia

Pendahuluan

Isu lingkungan dan perubahan iklim sangat erat kaitannya dengan penggunaan 
energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon. Meskipun pemerintah Indonesia 
melalui Kementerian ESDM tengah mengupayakan berbagai sumber pembangkit 
energi baru dan terbarukan, masih terdapat missing link dalam pengaplikasian energi 
baru ini untuk kebutuhan mobile seperti moda transportasi karena energi listrik yang 
didapat dari pembangkit listrik, tidak bisa secara langsung digunakan semudah 
mengisi tangki bahan bakar dengan bensin. Pengaplikasian mobil listrik pun masih 
mengalami kendala dalam pengembangan baterai-nya karena diperlukan baterai 
yang memiliki energi dan kapasitas yang tinggi, serta aman digunakan dalam jangka 

Martinus 
Damitutsa Kurnia 
Dewa

10.2.

Program Studi/Faculty/University: 

Mechanical Engineering/School of Mechanical and Materials 

Engineering/ Washington State University

Kota dan State tempat Studi di AS: 

Pullman, Washington

Bulan, tahun memulai studi: 

Agustus 2017

Bulan, tahun (rencana) lulus dari program studi: 

Juli 2021

Nama Beasiswa/Privat: 

Fulbright Ph.D.

Email: 

martinus.dewa@wsu.edu  

martinus.dewa@gmail.com

281Pemikiran Pelajar Indonesia di Amerika Serikat 

BUNGA RAMPAI

Potensi dan Tantangan untuk Riset dan Pengembangan 
Solid Oxide Fuel Cell di Indonesia

Pendahuluan

Isu lingkungan dan perubahan iklim sangat erat kaitannya dengan penggunaan 
energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon. Meskipun pemerintah Indonesia 
melalui Kementerian ESDM tengah mengupayakan berbagai sumber pembangkit 
energi baru dan terbarukan, masih terdapat missing link dalam pengaplikasian energi 
baru ini untuk kebutuhan mobile seperti moda transportasi karena energi listrik yang 
didapat dari pembangkit listrik, tidak bisa secara langsung digunakan semudah 
mengisi tangki bahan bakar dengan bensin. Pengaplikasian mobil listrik pun masih 
mengalami kendala dalam pengembangan baterai-nya karena diperlukan baterai 
yang memiliki energi dan kapasitas yang tinggi, serta aman digunakan dalam jangka 

Martinus 
Damitutsa Kurnia 
Dewa

10.2.

Program Studi/Faculty/University: 

Mechanical Engineering/School of Mechanical and Materials 

Engineering/ Washington State University

Kota dan State tempat Studi di AS: 

Pullman, Washington

Bulan, tahun memulai studi: 

Agustus 2017

Bulan, tahun (rencana) lulus dari program studi: 

Juli 2021

Nama Beasiswa/Privat: 

Fulbright Ph.D.

Email: 

martinus.dewa@wsu.edu  

martinus.dewa@gmail.com



280

BUNGARAMPAI 

Kata
Pengantar

Untuk semuanya, 

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pihak yang telah 
membantu menyelesaikan buku ini. Sebagai pihak yang mengorganisir pembuatan 
buku ini, saya sangat kagum dengan semua mahasiswa kita yang telah memberikan 
ide-ide yang sangat inovatif dan brilian dalam buku ini—Sesuai dengan apa yang 
diharapkan dan diperlukan oleh bangsa Indonesia.— Sebagai editor; buku ini bermula 
dari sebuah ide untuk memperingati 70 tahun kolaborasi antara Indonesia dan Amerika 
Serikat— Buku ini terwujud atas kerja keras semua penulis yang telah membantu dan 
berkolaborasi hingga selesainya project ini. 

Buku ini menjelaskan apa yang kita coba raih sebagai Atase Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kita telah bekerja-sama dengan 
berbagai institusi di Amerika Serikat untuk menjembatani koloborasi dengan institusi di 
Indonesia. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan diaspora Indonesia di Amerika 
Serikat, kami mengikutsertakan Permias (Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika 
Serikat) dan bekerjasama dengan mereka untuk menunjukan yang terbaik dari 
mahasiswa kita, dan lebih penting lagi, untuk mengenalkan budaya Indonesia ke 
dalam akademisi di Amerika Serikat. 

Sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan, saya berterima kasih dengan apa yang 
telah mahasiswa dan akademisi kita lakukan selama mereka berada di Amerika 
Serikat. Untuk ke depannya, saya berharap mahasiswa tidak segan untuk 
membagikan apa yang mereka lakukan selama di Amerika Serikat, baik itu hanya 
berupa salam, tulisan, ataupun dalam bentuk lainnya, karena di masa depan, mereka 
adalah kapten sebuah kapal yang bernama Indonesia. 

Salam,

Popy Rufaidah, SE, MBA, Ph.D 

Atase Pendidikan dan Kebudayaan 
Kedutaan Besar Republik Indonesia 
Washington, D.C., Amerika Serikat 

3
Pemikiran Pelajar Indonesia di Amerika Serikat 5

BUNGARAMPAI

282 Pemikiran Pelajar Indonesia di Amerika Serikat 

BUNGA RAMPAI

panjang. Pemanfaatan energi hidrogen melalui sistem Fuel Cell untuk kendaraan 
sangat menjanjikan sebagai sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. 

Jenis Fuel Cell yang sedang fokus dikembangkan dalam dua dekade terakhir 
ini adalah Solid Oxide Fuel Cell (SOFC). SOFC adalah sebuah alat yang dapat 
menghasilkan listrik  selama mendapatkan suplai berupa gas hidrogen (H2) atau 
karbon monoksida (CO) dan oksigen (O2). Kelebihan dari sistem ini adalah seluruh 
“bahan bakar” yang disuplai akan diubah seluruhnya menjadi energi listrik karena 
proses pengoperasiannya menggunakan reaksi elektrokimia dan bukan reaksi 
pembakaran. Hal ini membuat efisiensi bahan bakar pada SOFC dapat mencapai 
70%. Jauh lebih tinggi dibandingkan sistem Internal Combustion Engine (ICE) atau 
motor bakar konvensional yang efisiensinya hanya sekitar 14-17% karena sebagian 
besar energinya terbuang dalam bentuk panas. Emisi gas buang yang dihasilkan dari 
sistem SOFC ini berupa air (H2O) jika menggunakan suplai gas H2, sementara jika 
menggunakan gas CO sebagai bahan bakar, emisinya berupa karbon dioksida (CO2) 
yang meskipun dikenal sebagai gas rumah kaca, emisi karbon yang dihasilkan dari 
SOFC akan lebih rendah secara signifikan dibandingkan ICE. 

Konten

Kendala utama dalam pengaplikasian energi hidrogen adalah belum tersedianya 
infrastruktur hidrogen yang aman dan memadai. Hidrogen adalah gas yang sangat 
mudah terbakar sehingga mengangkut tabung hidrogen bertekanan tinggi dalam 
kendaraan sangat berbahaya. Dari sisi ketersediaan, mengisi hidrogen tidak semudah 
mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti bensin di Stasiun Pengisian Bahan Bakar 
Umum (SPBU). Inilah yang membedakan SOFC dengan jenis Fuel Cell lainnya. 
Jika Fuel Cell lain hanya mampu beroperasi menggunakan hidrogen murni pada 
temperatur rendah (50-80 °C), SOFC memiliki fleksibilitas dalam bahan bakar dan 
dapat menggunakan BBM seperti bensin ataupun bio-ethanol karena beroperasi 
pada temperatur tinggi (600-800 °C), sehingga dapat mereformasi BBM menjadi gas 
H2 dan CO yang dapat digunakan untuk mengoperasikan SOFC tanpa melalui proses 
pembakaran seperti pada kendaraan konvensional dengan sistem ICE. Sehingga, 
jika teknologi ini serius untuk dikembangkan, dalam pengaplikasiannya, SOFC tidak 
perlu lagi memerlukan infrastruktur stasiun pengisian hidrogen lagi karena dapat 
menggunakan SPBU BBM yang sudah tersedia dan sistem distribusinya sudah 
mapan.

Pada pengoperasiannya, SOFC hanya stabil jika mendapatkan suplai bahan bakar 
berupa hidrogen murni. Jika dioperasikan menggunakan BBM atau bio-ethanol, 
SOFC akan terdeaktivasi seiring berjalannya waktu karena penumpukan karbon 
yang berupa serbuk seperti arang pada permukaan SOFC hasil dari reaksi dari 
reformasi BBM tidak sempurna. Hal ini akan menghambat suplai bahan bakar ke 
SOFC yang berakibat terhambatnya arus listrik yang dihasilkan. Masalah inilah 
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yang menjadi fokus utama penelitian SOFC dalam beberapa tahun terakhir, yakni 
untuk menemukan cara memperpanjang umur pakai SOFC dalam kondisi operasi 
menggunakan BBM. Salah satu solusi yang sedang diupayakan adalah dengan cara 
menambahkan lapisan katalis pada permukaan SOFC yang mengalami kontak 
langsung dengan BBM. Lapisan katalis ini diharapkan dapat menyempurnakan 
proses reformasi BBM sehingga mencegah terbentuknya karbon. 

SOFC adalah sistem elektrokimia yang terdiri dari tiga komponen utama, yakni 
anoda, elektrolit, dan katoda. Ketiganya terbuat dari mineral logam seperti nikel, besi, 
zirkon, dan berbagai jenis logam langka seperti yttrium dan, lanthanum. Meskipun 
Indonesia tidak memiliki cadangan mineral logam langka, namun Indonesia 
memiliki potensi yang besar dalam penelitian dan pengembangan SOFC karena 
memiliki cadangan nikel, besi, dan zirkonia yang tinggi. Cadangan nikel Indonesia 
termasuk yang terbesar di dunia. Hal ini sangat menguntungkan karena nikel adalah 
bahan baku anoda yang terpenting dalam reaksi elektrokimia pada SOFC. Nikel 
memiliki kemampuan katalitik tinggi yang berguna untuk mempercepat reaksi 
elektrokimia dalam menghasilkan listrik. Nikel juga memiliki konduktivitas yang 
tinggi  sehingga berpotensi menghasilkan daya listrik yang tinggi pula. Zirkonia 
adalah bahan baku utama untuk elektrolit. Meskipun perlu ditambahkan unsur 
paduan lain (seperti yttrium), zirkonia memiliki sifat yang stabil untuk pengoperasian 
SOFC pada temperatur tinggi, sementara besi biasa ditambahkan sebagai salah satu 
unsur pembentuk katoda bersama dengan unsur logam langka lainnya.

Sistem energi terbarukan yang sustainable adalah cita-cita energi di masa depan. Satu 
hal lagi yang menarik dari sistem SOFC adalah bahwa reaksi SOFC dapat dibalikkan. 
SOFC bekerja dengan cara menerima input gas H2 + CO2 dan menghasilkan output 
berupa listrik dan air + CO. Jika sisi anoda dan katoda dibalik, kemudian SOFC 
diberikan input berupa listrik dan gas  H2O + CO2, maka SOFC akan menjalankan 
reaksi elektrolisis dan menghasilkan output berupa gas H2+CO. Sistem dengan reaksi 
kebalikan ini dinamakan Solid Oxide Electrolysis Cell (SOEC).

SOEC sangat bermanfaat dalam proses daur ulang CO2 sehingga cocok diaplikasikan 
di daerah-daerah industri di Indonesia yang menghasilkan banyak emisi karbon 
contohnya di lokasi pertambangan dan pengolahan batu bara. Selain itu, reaksi 
SOEC menghasilkan campuran gas H2+CO2 yang merupakan bahan bakar utama 
untuk SOFC. H2+CO2 juga dapat diproses lebih lanjut untuk menghasilkan bahan 
bakar cair sintesis yang juga dapat dimanfaatkan untuk mengoperasikan SOFC. 

Kesimpulan & Saran

Sistem SOFC yang dijalankan bersamaan dengan SOEC secara optimal dapat 
menjadi siklus energi hidrogen yang sustainable dan berpotensi menjadi salah 
satu solusi dari isu energi dan lingkungan saat ini. SOEC yang beroperasi dengan 
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listrik dari pembangkit listrik dengan sumber daya terbarukan (matahari, angin, 
panas bumi) dan memanfaatkan emisi CO2 dari atmosfer dan sumber daya air yang 
melimpah di Indonesia, dapat menghasilkan gas H2 dan CO yang dapat diolah 
menjadi BBM sintetis untuk mengoperasikan SOFC. SOFC yang menghasilkan listrik 
untuk menggerakan kendaraan, akan menghasilkan emisi berupa air dan CO2 yang 
nantinya dapat didaur ulang kembali oleh SOEC. 

 Jalan yang harus ditempuh untuk mewujudkan cita-cita ini masih sangat 
panjang karena hingga saat ini, jumlah penelitian di bidang SOFC oleh peneliti di 
Indonesia (berdasarkan pencarian Google Scholar pada bulan Juni 2019) masih 
terbilang sedikit dibandingkan jumlah total keseluruhan penelitian. Amerika Serikat 
adalah salah satu negara dengan jumlah riset SOFC terbesar dengan teknologi 
dan sumber daya riset yang sudah mapan, sementara Indonesia memiliki sumber 
daya mineral utama dan potensi besar untuk penelitian SOFC. Sehingga, potensi 
kolaborasi riset antara Indonesia dan Amerika Serikat di bidang SOFC sangat terbuka 
lebar. Meskipun demikian, diperlukan peran serta yang aktif dari pemerintah, industri, 
dan instansi penelitian untuk pengembangan teknologi SOFC. Selain itu, secara 
teknis penelitian SOFC memerlukan berbagai macam keahlian dari banyak bidang 
ilmu, seperti materials science untuk pengembangan material SOFC, chemical 
engineering untuk pengembangan katalis dan reaksi elektrokimia, maupun bidang 
mechanical engineering  untuk optimasi sistem SOFC secara umum, sehingga 
kolaborasi interdisiplin dari setiap bidang ilmu sangat diperlukan untuk menunjang 
kemajuan riset SOFC di Indonesia. 

Daftar Pustaka
Fuel cell fundamentals 3rd edn, (John Wiley, 2016).

Applied Catalysis B: Environmental 224 (2018) 500–507

Chemical Engineering Journal 336 (2018) 20–27

https://geoportal.esdm.go.id, diakses pada 29 Juni 2019 untuk kata kunci pen-
carian “nikel”,”besi”, dan “zirkon”.
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Presiden Joko Widodo, pada pidato pembukaan acara Indonesia Industrial Summit 
2018, berkata: “Saya tidak percaya bahwa revolusi industri 4.0 akan menghilangkan 
lapangan pekerjaan secara masif, justru saya percaya bahwa jumlah lapangan kerja 
akan sangat bertambah apabila kita antisipasi dan persiapkan dengan baik”. 
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(Internet of Things). Dalam rangka mengantisipasi perubahan besar dan global ini, 
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin RI) telah menyiapkan 
langkah strategis berupa roadmap bernama Making Indonesia 4.0 dengan tujuan 
menyiapkan 5 industri utama di Indonesia untuk dapat bersaing di pasar global, yaitu 
makanan dan minuman (food and beverage), tekstil, otomotif, kimia, dan elektronik. 
Melalui road map ini, Kemenperin RI bertekad agar industri-industri tersebut menjadi 
lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk menjadi 10 besar kontributor 
Produk Domestik Bruto (PDB) dunia pada tahun 2030. Pada tahun 2016, PDB 
Indonesia berada pada urutan ke-16 dunia dengan jumlah angkatan kerja nomor 
4 di dunia sebanyak 174 juta orang. Jumlah angkatan kerja ini akan bertambah 20-
30 juta orang pada tahun 2030 seiring dengan bonus demografi yang akan dialami 
Indonesia. Oleh karena itu, dengan melakukan berbagai perbaikan dan inovasi di 5 
industri utama tersebut, Indonesia dapat mengambil keuntungan yang optimal dari 
revolusi industri 4.0 dan juga bonus demografi.

Konten

Salah satu industri yang menjadi fokus utama revitalisasi dalam Making Indonesia 4.0 
adalah industri otomotif. Saat ini, Indonesia adalah eksportir kedua untuk otomotif 
di kawasan ASEAN dengan jumlah 34 %, dibawah Thailand sebesar 50%. Beberapa 
poin yang ingin dicapai roadmap dari Kemenperin RI untuk meningkatkan daya 
saing industri otomotif Indonesia antara lain: meningkatkan konten produksi lokal, 
efisiensi produksi bahan baku melalui pengembangan infrastruktur, bermitra 
dengan perusahaan otomotif dunia, dan menjadi pemimpin di bidang produksi 
mobil listrik (Electric Vehicles / EV) untuk regional ASEAN. Lalu bagaimana poin-poin 
ini dapat diterjemahkan secara rinci untuk peningkatan industri otomotif Indonesia?

Arah-arah pengembangan industri otomotif dalam negeri dapat belajar banyak dari 
sejarah dan kondisi industri otomotif di Amerika Serikat (AS). AS merupakan negara 
pionir produksi mobil secara massal melalui implementasi moving assembly line 
yang dilakukan oleh Ford. Selain itu, AS merupakan negara yang luas, dimana jalan-
jalan antar provinsi (state) terhubung secara menyeluruh. Kondisi infrastruktur yang 
terkoneksi dengan baik dan berkualitas ini mendorong kenyamanan para pengguna 
mobil. Menurut data biro statistik AS, mereka memiliki 276.1 juta registered vehicles 
pada tahun 2018. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduknya yaitu sekitar 
320 juta, persentase kepemilikan kendaraan di AS sangat tinggi. Kini, AS adalah 
pemimpin riset untuk mobil masa depan, yaitu mobil tanpa pengemudi (self-driving 
car) dan juga mobil listrik (EV). Tesla® yang berdiri pada 2003, adalah salah satu 
produsen mobil EV dan saat ini menguasai 2% pasar mobil di AS. Menurut prediksi, 
pada tahun 2025 penetrasi pasar otomotif secara global untuk self-driving car adalah 
2 % dan 10% untuk EV car. Self-driving car mulai akan rilis dipasaran AS pada tahun 
2020.
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Melihat AS sebagai kiblat industri otomotif dunia, tentunya Indonesia bisa belajar 
dari fenomena ini dengan melakukan investasi besar dalam bentuk penelitian ilmiah 
di bidang-bidang yang mampu menopang industri otomotif masa depan seperti: 
robotics, machine vision, advanced materials, dan energi terbarukan. Investasi 
ini dapat disalurkan melalui berbagai cara, mulai dari peningkatan kemitraan 
universitas-industri, impor alat-alat teknologi terkini untuk dipelajari, dan memanggil 
diaspora-diaspora ahli terkait untuk transfer knowledge. Sebagai contoh untuk 
kemitraan universitas-industri, skema penelitian di AS salah satunya dilakukan 
dengan mengkonsultasikan masalah riil industri kepada universitas. Pengembangan 
solusi untuk masalah yang kompleks dilakukan dalam jangka menengah-panjang 
dengan merumuskan masalah tersebut menjadi topik tesis/disertasi mahasiswa 
yang diselesaikan dengan komitmen bersama. Bila dibandingkan dengan Indonesia 
saat ini, jarak antara industri dan universitas masih cukup jauh, baik secara harfiah 
dan kiasan. Kawasan industri seringkali masih terisolir dari riset universitas-universitas 
terbaik negeri, padahal jumlah kemitraan industri dan universitas sangat berpotensi 
untuk ditingkatkan. 

Langkah strategis berikutnya adalah mengenai pendaftaran hak cipta atau paten 
ilmiah. Saat ini, pendaftaran paten teknologi di AS relatif mudah dan bahkan bisa 
dilakukan perseorangan maupun dibantu pengacara. Bentuk paten yang didaftarkan 
bisa se-sederhana ide baru maupun prototipe alat sehingga jumlah pendaftar 
paten mencapai 600 ribu setiap tahunnya. Sementara itu, pendaftaran hak paten 
di Indonesia memakan proses yang lama dan cukup rumit untuk dilakukan orang 
yang awam hukum. Hal tersebut menyebabkan sedikitanya jumlah pendaftar paten, 
sekitar 10.000 per-tahunnya. Paten memiliki peran sangat penting untuk menjadi 
sumber keunggulan kompetitif industri di tengah pasar global. Salah satu solusi untuk 
meningkatkan pendaftaran paten di Indonesia adalah deregulasi dan pemberian 
insentif untuk pendaftaran hak paten. Solusi berikutnya adalah menambah jumlah 
dan kualitas SDM di bidang hak paten. Hal ini dapat dilakukan melalui perintisan 
kurikulum baru agar sarjana hukum lebih mengenal sains dan juga sebaliknya 
saintis untuk mengerti hukum seperti yang dilakukan oleh AS.  Melalui revitalisasi di 
bidang kekayaan intelektual ini, inovasi-inovasi ilmiah yang dilakukan oleh industri, 
univeristas, dan pribadi dapat memiliki kepastian hukum jelas dan terjaga.

Kesimpulan & Saran

Di balik sisi-sisi positif industri otomotif di AS, saat ini AS banyak terkena dampak 
negatif dari persaingan pasar global, otomatisasi industri, dan juga regulasi emisi 
yang ketat. Sebagai contoh, tiga perusahaan otomotif terbesar di AS (General Motors 
(GM), Chrysler, dan Ford) melakukan banyak pemutusan hubungan kerja dan juga 
memindahkan sebagian pabrik produksi mereka keluar AS. Indonesia juga harus 
bisa mengantisipasi dampak negatif dari rencana revitalisasi industri otomotif dan 
tidak hanya terbuai potensi keuntungan besar yang akan didapatkan. Salah satu 
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antisipasi dari otomatisasi industri adalah pemberdayaan lulusan SMK (Sekolah 
Menengah Kejuruan) dan akademi kejuruan agar dipermudah dan diberi insentif 
untuk mengambil pendidikan lanjutan di universitas. Lulusan sekolah vokasi yang 
sudah sangat terampil bisa memperoleh kapabilitas baru sebagai ilmuwan dengan 
bersekolah kembali, sehingga memliki nilai tambah untuk dipekerjakan industri. 
Secara spesifik, bidang research and development (R&D) di dunia industri akan 
tereskalasi oleh lulusan-lulusan vokasi yang mengambil pendidikan lanjutan. 

Pada akhirnya, industri otomotif hanya 1 dari 5 industri besar yang ditargetkan 
untuk maju dan berkembang pesat pada tahun 2030 di era revolusi industri 4.0 ini. 
Industri-industri lain memiliki banyak pekerjaan rumah yang sangat spesifik dan 
membutuhkan perhatian yang besar juga. Uraian diatas baru mengangkat sedikit 
langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengakselerasi perkembangan 
industri otomotif dengan berkaca dari Amerika Serikat. Secara umum, setiap pihak 
baik pemerintah, universitas, industri, dan pemangku kepentingan lain harus 
melakukan perubahan mindset. Indonesia di era mendatang untuk tidak lagi 
menjadi negara konsumen, tapi sebagai produsen dan pusat inovasi kelas dunia di 
berbagai industri
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in the third quarter of 2006. 

The real sector of industry still has not yet been sufficient to lift up regional 
economics by creating high employment streams for local people. Unemployment 
rate in Indonesia increased to 5.34% in the third quarter of 2018 from 5.13% in the 
first quarter of 2018, with the highest record of nearly 6.2% in the end of 2015 for 
the last five years. Despite its economic turndown, the country still has enormous 
opportunities and resources that have not yet optimized to overcome its stagnant 
economic growth, including to recover its negative balance of trade since last year 
(2018) that reached nearly $2 billion. 

This paper analyzes technological, economic, and socio-environmental aspect 
of polygeneration plant derived from coal gasification based on models and 
practical experiences of several gasification-based polygeneration plants worldwide 
at commercial scale. This paper aims at promoting petrochemical industry 
development derived from coal gasification as future backbone of economic and 
energy security of the country.

Contents

Indonesia has total coal resources of 39.6 Gt including total reserves of 24.2 Gt in 2018, 
mostly considered geologically young (Cenozoic) and represented by lignite (58%), 
sub-bituminous (27%), bituminous (14%), and anthracite (<0.5). Figure 1 presents 
coal production within 2010-2015. As clearly shown, for decades, coal exploitation 
in Indonesia has majorly relied on export than using it for domestic industry and 
regional development. 

   

Gambar 12. Coal Production Including Export and Domestic Sales Consumption in Indonesia
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Challenges: Polygeneration based on syngas

Polygeneration is a strategy to improve the economics, sustainability, and overall 
conversion effectiveness of organic materials, including coal, biomass, and organic 
wastes. Current challenges remain at selecting the gasification technology for 
syngas production and converting the syngas into valuable petrochemical products.

Insight: Economic analyses of coal gasification for chemical production 

Table 1 presents a summary of several recent studies on polygeneration technology 
of coals. Gangandharan et al. investigated a polygeneration plant having a coal 
feed stream of 80 ton/h and natural gas of 50 ton/h producing dimethyl ether (DME) 
of 117.8 ton/h and electricity of 136.8 MWh. The plant capital cost was nearly $870 
million. Using an assumed diesel price of $1.65/gal (~$0.43/liter) and electricity price 
of $0.06/kWh, the plant offers a net present value (NPV) of $929.3 million, internal 
rate of return (IRR) of 23.9%, and an annual profit of $279.5 million with a payback 
period of 3.1 years.

Figure 2 presents the effect of diesel and electricity selling price on plant’s profitability. 
As shown, the profit of the plant will increase by $200 million/year (about 80%) with 
an increased diesel price of $1.0/gal (about 33%). However, the profit will decrease 
only $15 million (about 5.4%) with an increased electricity price of $0.07/kWh (about 
233.3%). 

Tabel 1. Economic Analysis of Polygeneration Technology

Author Main 
prod-
uct

Feedstock 
rate

Produc-
tion rate

Assump-
tions used

Total 
cap-
ital 
cost

PP1 NPV2 IRR3

Gangad-
haran, 
Zanwar 
[7]

DME4 
and 
power

80.7 ton/h 
(coal) and 
50 ton/h 
(natural 
gas) 

117.8 ton/h 
(DME) and 
136.8 MW 
(power)

DME price: 
$1.64/gal; 
electricity 
price: $0.06/
kWh; coal: 
$2.28/
MMBtu  

$869.7 
mil-
lion

3.1 $929.3 
million

23.9%

Narvaez, 
Chadwick 
[8]

MeOH5 
and 
power

824 kiloton/
year (based 
on syngas 
generated)

22.8 ton/h 
(MeOH) 
and 212.8 
MW 
(power)

Power gen-
eration used 
CCPP6 

$9.98 
mil-
lion

n.a n.a n.a

Notes: 1) Payback period; 2) Net present value; 3) Internal rate of return; 4) Dimethyl ether; 5) Methanol; 6) 

Combined cycle gas   

              turbine. 
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(a) (b)
Gambar 13. Effect of Diesel and Electricity Price on Profitability

Narvaez et al. investigated a polygeneration plant producing methanol of 22.8 ton/
hour and electricity of about 213 MW from 824 kiloton syngas (or about 236.9 kiloton 
coal/year (~27 ton/h), assuming the use of lignite coal with lower heating value (LHV) 
of 4,390 kJ/kg and steam of 626.8 kiloton. Although the plant capacity (23/ton/h of 
MeOH) is about five times smaller than the one presented by Gangandharan et al. 
(118 ton/h of DME), the capital cost presented by Narvaez et al. was much lower ($9.9 
million) than that of presented by Gangandharan et al. ($869.7 million). 

Hope and solutions

A huge potential to increase the economic and energy security of the country is 
proposed. The solution to reach these goals are to accelerate the development of the 
petrochemical industry based on coal gasification through polygeneration process. 
Hence, by constructing over 150 polygeneration plants across states of the country, 
within ten years, current total foreign debt of $376.8 billion could potentially be paid 
off. 

Conclusions & Recommendations

This review article was devoted to the economic performance of polygeneration 
technologies based on coal gasification. Recent studies show that polygeneration 
plant is a promising technology for reducing carbon footprints while boosting local 
economic resources and community development. 

Considering the Indonesian total coal resources of 39.6 Gt including total reserves 
of 24.2 Gt in 2018, polygeneration technology derived from coal gasification is a 
promising alternative to accelerate the country’s economic and energy security 
development through petrochemical industry. A polygeneration plant with coal feed 



292

BUNGARAMPAI 

Kata
Pengantar

Untuk semuanya, 

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pihak yang telah 
membantu menyelesaikan buku ini. Sebagai pihak yang mengorganisir pembuatan 
buku ini, saya sangat kagum dengan semua mahasiswa kita yang telah memberikan 
ide-ide yang sangat inovatif dan brilian dalam buku ini—Sesuai dengan apa yang 
diharapkan dan diperlukan oleh bangsa Indonesia.— Sebagai editor; buku ini bermula 
dari sebuah ide untuk memperingati 70 tahun kolaborasi antara Indonesia dan Amerika 
Serikat— Buku ini terwujud atas kerja keras semua penulis yang telah membantu dan 
berkolaborasi hingga selesainya project ini. 

Buku ini menjelaskan apa yang kita coba raih sebagai Atase Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kita telah bekerja-sama dengan 
berbagai institusi di Amerika Serikat untuk menjembatani koloborasi dengan institusi di 
Indonesia. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan diaspora Indonesia di Amerika 
Serikat, kami mengikutsertakan Permias (Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika 
Serikat) dan bekerjasama dengan mereka untuk menunjukan yang terbaik dari 
mahasiswa kita, dan lebih penting lagi, untuk mengenalkan budaya Indonesia ke 
dalam akademisi di Amerika Serikat. 

Sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan, saya berterima kasih dengan apa yang 
telah mahasiswa dan akademisi kita lakukan selama mereka berada di Amerika 
Serikat. Untuk ke depannya, saya berharap mahasiswa tidak segan untuk 
membagikan apa yang mereka lakukan selama di Amerika Serikat, baik itu hanya 
berupa salam, tulisan, ataupun dalam bentuk lainnya, karena di masa depan, mereka 
adalah kapten sebuah kapal yang bernama Indonesia. 

Salam,

Popy Rufaidah, SE, MBA, Ph.D 

Atase Pendidikan dan Kebudayaan 
Kedutaan Besar Republik Indonesia 
Washington, D.C., Amerika Serikat 

3
Pemikiran Pelajar Indonesia di Amerika Serikat 5

BUNGARAMPAI

294 Pemikiran Pelajar Indonesia di Amerika Serikat 

BUNGA RAMPAI

stream of 80 tons/h and natural gas of 50 tons/h, can produce dimethyl ether (DME) 
of 117.8 tons/h and electricity of 136.8 MWh and can offer a payback period of around 
3.1 years. Using this model, within ten years, current total foreign debt of $376.8 billion 
could potentially be paid off by constructing over 150 polygeneration plants across 
states in the country.

In addition to economic analysis, petrochemical industry development through 
coal gasification is expected to bring significant benefits to local communities 
by creating specific employment streams as well as new economic activities and 
networks. Contrary to the coal-fired power plants, coal gasification boasts valuable 
environmental assets because it releases less GHGs and pollutants. Thus, if the 
economics of power generation through coal gasification is viable, the technology 
can be implemented in areas having abundant sources of biomass and wastes, 
eventually increasing public access to electricity.
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The Politicization and Militarization of Islam as a Narrative 
of Violence in the Nigerian Farmer-Herder Conflict: 

Exploring Interfaith Dialogue as a Counter-Narrative

Introduction

Nigeria’s growing Muslim population face many anti-pluralist movements 
throughout its history. Recently, both the threat of Boko Haram and the forces of 
globalization raise questions about the nation’s secular identity. More than 80-88 
million or 50% of its people identify as Muslim while others are Christian or follow 
indigenous faiths. Nigeria, as a society, has been reflecting on how to make its 
society more inclusive.  

The majority of Muslims in Nigeria adhere to Sufism whose tolerant ideals are 
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globalization raise questions about the nation’s secular identity. More than 80-88 
million or 50% of its people identify as Muslim while others are Christian or follow 
indigenous faiths. Nigeria, as a society, has been reflecting on how to make its 
society more inclusive.  

The majority of Muslims in Nigeria adhere to Sufism whose tolerant ideals are 
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compatible with this goal for inclusivity. However, intra-faith divisions within the 
Muslim community have undermined many of these efforts for religious pluralism. 
Violent clashes between Fulani herders and Hausa-Fulani settlers that date back to 
the 19th century cause these divisions to deepen. 

These clashes have taken over 10,000 lives in the past decade, almost 4,000 of them 
in the last two years. Although while it may seem that these clashes lack religious 
dimensions, in reality it is the faith-based arguments and the ethnic lines drawn 
across interpretations of faith that drive both sides to arms. 

Contents

The paper argues the reason behind why Islam is used as a narrative of violence in 
Nigerian farmer-herder conflict is due to the politicization and militarization of its 
history, specifically the way in which it is spread and developed in the local context. 

First, in order to understand the development of ethno-religious hostilities, the paper 
examines the ways in which Sufism was brought to Nigeria and how it has been 
transformed throughout history. The narrative begins with Nigeria’s first contact with 
Sufism in the 11th century which arrived through trade, migration, and academic 
exchanges by mystic scholars along trade routes. During this period, Islam took on a 
more social, spiritual and cultural role. The faith only became politicized during the 
expansion of the Mali empire in the 15th century and was militarized with the 18th 
century Jihad that established the earliest caliphates in Africa. The history continues 
to the colonial legacy of a competitive framework for co-optation that pitted Sufis 
against Salafis. This was followed by post-independence Islamic reform movements 
in the late 1970s which shaped Nigeria’s Muslim population relations with groups of 
other faiths. 

Second, the paper discusses the ways in which the transformation of Sufism 
throughout Nigerian history affects the ways Fulani and Hausa-Fulanis create and 
understand their identities. The biggest influence of modern Fulani-Hausa relations 
rests within Sheikh Uthman Dan Fodio’s Jihad in the 19th century involving the two 
biggest Hausa kingdoms, Borgu and Nupe, which drove many Christians and Hausa 
settlers out of their land. 

Third, the paper looks into the religious dimensions of the conflict and approaches 
to peace by drawing in case studies of initiatives being done to address the conflict. 
The paper traces three major causes for conflict escalation, namely governance, 
socio-economic culture, and use of media, to religious dimensions which not only 
serve as explanatory gaps in injustices but also ties all the causes together. The 
paper draws from case studies of the Interfaith Mediation Center, the King Abdulaziz 
International Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue, and the Global 
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Peace Foundation as examples of current approaches to peace. 

Fourth, the paper explores the limits of current interfaith initiatives and draw on 
lessons learned that can be applied in future programs. Among the identified 
challenges are misconceptions of interfaith dialogue conduct, the lack of intra-faith 
elements, and the lack of intersectionality in its approaches. 

Lastly, the paper intends to elaborate on the social application of Maqasid, specifically 
regarding its political moderating effects in civil society and how it is being used in 
current interfaith dialogue initiatives. The concept of Maqasid was first established 
in 14th century by Abu Ishaq Al-Shatibi which focuses on interpretation of Islamic 
teaching through the lens of the higher objectives of law. Maqasid-oriented scholars 
acted as advisors to kings in Nigeria during the Saifawa dynasty in 1084. The paper 
suggest a modern re-exploration of Maqasid for the current farmer-herder conflict. 

The author hopes that the insights and analysis raised by the paper may contribute 
to and generate further conversation in the greater discussion on interfaith 
peacebuilding work.

Conclusion & Recommendation

The paper argues the reason behind why Islam is used as a narrative of violence in 
Nigerian farmer-herder conflict is due to the politicization and militarization of its 
history, specifically the way in which it is spread and developed in the local context. 

First, in order to understand the development of ethno-religious hostilities, the paper 
examines the ways in which Sufism was brought to Nigeria and how it has been 
transformed throughout history. The narrative begins with Nigeria’s first contact with 
Sufism in the 11th century which arrived through trade, migration, and academic 
exchanges by mystic scholars along trade routes. During this period, Islam took on a 
more social, spiritual and cultural role. The faith only became politicized during the 
expansion of the Mali empire in the 15th century and was militarized with the 18th 
century Jihad that established the earliest caliphates in Africa. The history continues 
to the colonial legacy of a competitive framework for co-optation that pitted Sufis 
against Salafis. This was followed by post-independence Islamic reform movements 
in the late 1970s which shaped Nigeria’s Muslim population relations with groups of 
other faiths. 

Second, the paper discusses the ways in which the transformation of Sufism 
throughout Nigerian history affects the ways Fulani and Hausa-Fulanis create and 
understand their identities. The biggest influence of modern Fulani-Hausa relations 
rests within Sheikh Uthman Dan Fodio’s Jihad in the 19th century involving the two 
biggest Hausa kingdoms, Borgu and Nupe, which drove many Christians and Hausa 
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Non-Communicable Diseases in Indonesia

Introduction

Non-communicable diseases, such as heart disease, stroke, diabetes, has been 
increasing all over the world and Indonesia is not immune to it.  A statistic from 
Indonesian Ministry of Health Information Center, the reason of mortality in Indonesia 
is dominated by non-communicable diseases (NCDs) and not by infection diseases.7 
These diseases do not happen is a short period of time usually, but it happens over 
the course of many years.8 This can occur through wrong lifestyle choices, from a 
wrong choices of food, lack of physical activity, tobacco use, and others.9 And it is 
7  Dyah Purnamasari, “The Emergence of Non-Communicable Disease in Indonesia,” Acta Medica Indo-
nesiana 50, no. 4 (October 2018): 273–74.
8  “Non Communicable Diseases,” accessed April 14, 2019, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/
detail/noncommunicable-diseases.
9  “Chronic Diseases in America | CDC,” March 20, 2019, https://www.cdc.gov/chronicdisease/resources/
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known and acknowledge how “at least 80% of all heart disease, stroke and type 2 
diabetes would be prevented.”10 Have we done a lot of prevention on these non-
communicable diseases? This is a topic worth putting effort into. Because a healthy 
people may lead to a healthy and productive nation.

Content

The exciting part is, these non-communicable diseases can be prevented and in 
some cases reversed! There is hope! Different research studies on heart disease, 
diabetes, obesity, dyslipidemia, hypertension found how a diet consist mainly of 
whole plant-based food, exercise, stress management might reverse the process 
of these NCDs.11 Weekly classes, follow up call, a support group through social 
media were implemented in many of these studies. Social support is so critical in 
supporting someone in making a new habit of health. However, the challenge is 
how to help people to make a permanent lifestyle changes, and not only in a short 
period of time or during the education period. Hopefully the new habit of health 
will be pass on to the next generation. And it is also suggested to provide lifestyle 
change prevention program towards NCDs at every stage of life.12 From childhood, 
adolescence, adulthood, and older age.

Lifestyle change program in preventing and reversing NCDs could be done in 
different ways and settings. Some study has done in it office or workplace setting, 
for example at GEICO, an insurance company.13 Some study has been done in 
faith-based group or at local community.14 And we might need different approach 
for different social status, area, economic status, etc. Because the driver of NCDs 
problem could be different. So, the program should not be a cookie cutter program, 
but should be adjustable to the specific audience in the area. The programs should 
be simple and affordable as well, so everybody can understand and have access to 
it. Finally, the hope is to help people with NCDs all over Indonesia, which shows the 
need of simple program that can be “copied” and implemented in easy and not 
complicated way.
infographic/chronic-diseases.htm.
10  “WHO | Overview - Preventing Chronic Diseases: A Vital Investment,” WHO, accessed April 14, 2019, 
http://www.who.int/chp/chronic_disease_report/part1/en/index11.html.
11  Caldwell B. Esselstyn et al., “A Way to Reverse CAD?,” The Journal of Family Practice 63, no. 7 (July 
2014): 356–64; D. Ornish et al., “Intensive Lifestyle Changes for Reversal of Coronary Heart Disease,” JAMA 280, 
no. 23 (December 16, 1998): 2001–7; H Kahleova et al., “Vegetarian Diet Improves Insulin Resistance and Oxidative 
Stress	Markers	More	than	Conventional	Diet	in	Subjects	with	Type	2	Diabetes,”	Diabetic	Medicine	28,	no.	5	(May	
2011): 549–59, https://doi.org/10.1111/j.1464-5491.2010.03209.x.no. 7 (July 2014
12  “Life Course Approach to Prevention and Control of Non-Communicable Diseases | The BMJ,” ac-
cessed April 16, 2019, https://www.bmj.com/content/364/bmj.l257.
13	 	S.	Mishra	et	al.,	“Nutrient	Intake	in	the	GEICO	Multicenter	Trial:	The	Effects	of	a	Multicomponent	
Worksite	Intervention,”	European	Journal	of	Clinical	Nutrition	67,	no.	10	(October	2013):	1066–71,	https://doi.
org/10.1038/ejcn.2013.149.
14  Nancy E. Schoenberg, “Enhancing the Role of Faith-Based Organizations to Improve Health: A Com-
mentary,” Translational Behavioral Medicine 7, no. 3 (September 2017): 529, https://doi.org/10.1007/s13142-017-
0485-1; 
“Australian	Indigenous	HealthBulletin	:	A	Community-Based	Lifestyle	Intervention	Targeting	Type	II	Diabetes	Risk	
Factors in an Australian Aboriginal Population: A Feasibility Study,” accessed April 16, 2019, http://healthbulletin.org.
au/articles/a-community-based-lifestyle-intervention-targeting-type-ii-diabetes-risk-factors-in-an-australian-aborigi-
nal-population-a-feasibility-study/.
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Conclusion and Recommendations

Looking into NCDs problem in Indonesia, there need to be intense or serious effort 
in doing NCDs prevention through lifestyle changes in early stage of NCDs or even 
before, instead of giving intense effort or care while someone with NCDs already at 
the last stage of their life in ICU (Intense Care Unit) room. Lifestyle change program 
can be the real answer to a healthy nation. Also hoping the knowledge of healthy 
lifestyle can be pass on to the next generation. Lifestyle program can be implemented 
by partnership between government, hospitals and even with different health 
organizations who are promoting lifestyle change. Collaboration is needed between 
different entities, so we all can work together (not independently) to achieve the 
same goal. And there are many other ways can be done in prevention of NCDs, for 
example: making health policy, and putting more emphasis on lifestyle medicine in 
medical schools. However, let us start with small steps together. Because it is time to 
make an effort in fighting NCDs in Indonesia, before it increases even more.
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Pengantar

Untuk semuanya, 

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pihak yang telah 
membantu menyelesaikan buku ini. Sebagai pihak yang mengorganisir pembuatan 
buku ini, saya sangat kagum dengan semua mahasiswa kita yang telah memberikan 
ide-ide yang sangat inovatif dan brilian dalam buku ini—Sesuai dengan apa yang 
diharapkan dan diperlukan oleh bangsa Indonesia.— Sebagai editor; buku ini bermula 
dari sebuah ide untuk memperingati 70 tahun kolaborasi antara Indonesia dan Amerika 
Serikat— Buku ini terwujud atas kerja keras semua penulis yang telah membantu dan 
berkolaborasi hingga selesainya project ini. 

Buku ini menjelaskan apa yang kita coba raih sebagai Atase Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kita telah bekerja-sama dengan 
berbagai institusi di Amerika Serikat untuk menjembatani koloborasi dengan institusi di 
Indonesia. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan diaspora Indonesia di Amerika 
Serikat, kami mengikutsertakan Permias (Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika 
Serikat) dan bekerjasama dengan mereka untuk menunjukan yang terbaik dari 
mahasiswa kita, dan lebih penting lagi, untuk mengenalkan budaya Indonesia ke 
dalam akademisi di Amerika Serikat. 

Sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan, saya berterima kasih dengan apa yang 
telah mahasiswa dan akademisi kita lakukan selama mereka berada di Amerika 
Serikat. Untuk ke depannya, saya berharap mahasiswa tidak segan untuk 
membagikan apa yang mereka lakukan selama di Amerika Serikat, baik itu hanya 
berupa salam, tulisan, ataupun dalam bentuk lainnya, karena di masa depan, mereka 
adalah kapten sebuah kapal yang bernama Indonesia. 

Salam,

Popy Rufaidah, SE, MBA, Ph.D 

Atase Pendidikan dan Kebudayaan 
Kedutaan Besar Republik Indonesia 
Washington, D.C., Amerika Serikat 
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membagikan apa yang mereka lakukan selama di Amerika Serikat, baik itu hanya 
berupa salam, tulisan, ataupun dalam bentuk lainnya, karena di masa depan, mereka 
adalah kapten sebuah kapal yang bernama Indonesia. 
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Bulan, tahun memulai studi: 

September 2018

Bulan, tahun (rencana) lulus dari program studi: 

Mei 2020

Nama Beasiswa/Privat: 

Fulbright Scholarship, Bromage Fellowship

Email: 

aprix@umich.edu
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BUNGARAMPAI 

Kata
Pengantar

Untuk semuanya, 

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pihak yang telah 
membantu menyelesaikan buku ini. Sebagai pihak yang mengorganisir pembuatan 
buku ini, saya sangat kagum dengan semua mahasiswa kita yang telah memberikan 
ide-ide yang sangat inovatif dan brilian dalam buku ini—Sesuai dengan apa yang 
diharapkan dan diperlukan oleh bangsa Indonesia.— Sebagai editor; buku ini bermula 
dari sebuah ide untuk memperingati 70 tahun kolaborasi antara Indonesia dan Amerika 
Serikat— Buku ini terwujud atas kerja keras semua penulis yang telah membantu dan 
berkolaborasi hingga selesainya project ini. 

Buku ini menjelaskan apa yang kita coba raih sebagai Atase Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kita telah bekerja-sama dengan 
berbagai institusi di Amerika Serikat untuk menjembatani koloborasi dengan institusi di 
Indonesia. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan diaspora Indonesia di Amerika 
Serikat, kami mengikutsertakan Permias (Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika 
Serikat) dan bekerjasama dengan mereka untuk menunjukan yang terbaik dari 
mahasiswa kita, dan lebih penting lagi, untuk mengenalkan budaya Indonesia ke 
dalam akademisi di Amerika Serikat. 

Sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan, saya berterima kasih dengan apa yang 
telah mahasiswa dan akademisi kita lakukan selama mereka berada di Amerika 
Serikat. Untuk ke depannya, saya berharap mahasiswa tidak segan untuk 
membagikan apa yang mereka lakukan selama di Amerika Serikat, baik itu hanya 
berupa salam, tulisan, ataupun dalam bentuk lainnya, karena di masa depan, mereka 
adalah kapten sebuah kapal yang bernama Indonesia. 

Salam,

Popy Rufaidah, SE, MBA, Ph.D 

Atase Pendidikan dan Kebudayaan 
Kedutaan Besar Republik Indonesia 
Washington, D.C., Amerika Serikat 
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BUNGA RAMPAI

3.13.
Bercermin dengan Pancasila

NamaLengkap: 

Sena Pradipta 

Program Studi/Faculty/University: 

PhD Program, School of Public Policy, Oregon State University

Kota dan State tempat Studi di AS: 

Corvallis, OR

Bulan, tahun memulai studi: 

-

Bulan, tahun (rencana) lulus dari program studi: 

-

Nama Beasiswa/Privat: 

Fulbright Scholarship

Email: 

-

3.14.
The State of Sexual and Gender-Based Violence 
(SGBV) in Indonesia

NamaLengkap: 

Rahmi Dian Agustina 

Program Studi/Faculty/University: 

MA in International Human Rights, Josef Korbel School of 

International Studies, University of Denver

Kota and State di USA: 

Denver, Colorado

Bulan, tahun memulai studi: 

Sept 2017

Bulan, tahun lulus studi:

 June 2019

Nama Beasiswa: 

Fulbright 

Email: 

rahmi.dian@gmail.com
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Program Studi/Faculty/University: 

MA in International Human Rights, Josef Korbel School of 
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BUNGARAMPAI 

Kata
Pengantar

Untuk semuanya, 

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pihak yang telah 
membantu menyelesaikan buku ini. Sebagai pihak yang mengorganisir pembuatan 
buku ini, saya sangat kagum dengan semua mahasiswa kita yang telah memberikan 
ide-ide yang sangat inovatif dan brilian dalam buku ini—Sesuai dengan apa yang 
diharapkan dan diperlukan oleh bangsa Indonesia.— Sebagai editor; buku ini bermula 
dari sebuah ide untuk memperingati 70 tahun kolaborasi antara Indonesia dan Amerika 
Serikat— Buku ini terwujud atas kerja keras semua penulis yang telah membantu dan 
berkolaborasi hingga selesainya project ini. 

Buku ini menjelaskan apa yang kita coba raih sebagai Atase Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kita telah bekerja-sama dengan 
berbagai institusi di Amerika Serikat untuk menjembatani koloborasi dengan institusi di 
Indonesia. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan diaspora Indonesia di Amerika 
Serikat, kami mengikutsertakan Permias (Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika 
Serikat) dan bekerjasama dengan mereka untuk menunjukan yang terbaik dari 
mahasiswa kita, dan lebih penting lagi, untuk mengenalkan budaya Indonesia ke 
dalam akademisi di Amerika Serikat. 

Sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan, saya berterima kasih dengan apa yang 
telah mahasiswa dan akademisi kita lakukan selama mereka berada di Amerika 
Serikat. Untuk ke depannya, saya berharap mahasiswa tidak segan untuk 
membagikan apa yang mereka lakukan selama di Amerika Serikat, baik itu hanya 
berupa salam, tulisan, ataupun dalam bentuk lainnya, karena di masa depan, mereka 
adalah kapten sebuah kapal yang bernama Indonesia. 

Salam,

Popy Rufaidah, SE, MBA, Ph.D 

Atase Pendidikan dan Kebudayaan 
Kedutaan Besar Republik Indonesia 
Washington, D.C., Amerika Serikat 
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4.1.
Imbalan Universitas Brawijaya bagi Tulisan Dosen

NamaLengkap: 

Huda Maulana 

Program Studi/Faculty/University: 

MBA, University of Dayton

Kota dan State tempat Studi di AS: 

Dayton, Ohio

Bulan, tahun memulai studi: 

Juli 2018

Bulan, tahun (rencana) lulus dari program studi: 

Mei 2020

Nama Beasiswa/Privat: 

Fulbright Scholarship

Email: 

hudamaulana93@gmail.com  

4.2.

Pengaruh Lingkungan Multi Bahasa di Indonesia 
Terhadap Perkembangan Otak Anak Usia Dini

NamaLengkap: 

Luluk Shoviana

Program Studi/Faculty/University: 

Educational Psychology/College of Education and Human 

Development/George Mason University

Kota dan State tempat Studi di AS: 

Fairfax, VA

Bulan, tahun memulai studi: 

Agustus 2018

Bulan, tahun (rencana) lulus dari program studi: 

Mei 2019

Nama Beasiswa/Privat: 

USAID Prestasi

Email: 

lshovian@gmu.edu
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Kata
Pengantar

Untuk semuanya, 

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pihak yang telah 
membantu menyelesaikan buku ini. Sebagai pihak yang mengorganisir pembuatan 
buku ini, saya sangat kagum dengan semua mahasiswa kita yang telah memberikan 
ide-ide yang sangat inovatif dan brilian dalam buku ini—Sesuai dengan apa yang 
diharapkan dan diperlukan oleh bangsa Indonesia.— Sebagai editor; buku ini bermula 
dari sebuah ide untuk memperingati 70 tahun kolaborasi antara Indonesia dan Amerika 
Serikat— Buku ini terwujud atas kerja keras semua penulis yang telah membantu dan 
berkolaborasi hingga selesainya project ini. 

Buku ini menjelaskan apa yang kita coba raih sebagai Atase Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kita telah bekerja-sama dengan 
berbagai institusi di Amerika Serikat untuk menjembatani koloborasi dengan institusi di 
Indonesia. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan diaspora Indonesia di Amerika 
Serikat, kami mengikutsertakan Permias (Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika 
Serikat) dan bekerjasama dengan mereka untuk menunjukan yang terbaik dari 
mahasiswa kita, dan lebih penting lagi, untuk mengenalkan budaya Indonesia ke 
dalam akademisi di Amerika Serikat. 

Sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan, saya berterima kasih dengan apa yang 
telah mahasiswa dan akademisi kita lakukan selama mereka berada di Amerika 
Serikat. Untuk ke depannya, saya berharap mahasiswa tidak segan untuk 
membagikan apa yang mereka lakukan selama di Amerika Serikat, baik itu hanya 
berupa salam, tulisan, ataupun dalam bentuk lainnya, karena di masa depan, mereka 
adalah kapten sebuah kapal yang bernama Indonesia. 

Salam,

Popy Rufaidah, SE, MBA, Ph.D 

Atase Pendidikan dan Kebudayaan 
Kedutaan Besar Republik Indonesia 
Washington, D.C., Amerika Serikat 
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4.3.
Cognitive Coaching for Classroom Supervison: Why 
Does Teacher Need a Cognitive Coach?

NamaLengkap: 

Siti Nuraeni 

Program Studi/Faculty/University: 

Curriculum & Supervision/Curriculum & Instruction/Pennsylvania 

State University

Kota dan State tempat Studi di AS: 

State College, Pennsylvania

Bulan, tahun memulai studi: 

August 2017

Bulan, tahun (rencana) lulus dari program studi: 

May 2019

Nama Beasiswa/Privat: 

BPI LPDP 2016

Email: 

sitinuraenieny@gmail.com

Membangun Indonesia Melalui Keberagaman 
Keahilan dan Riset 

NamaLengkap: 

Rizqarossaa Darni 

Program Studi/Faculty/University: 

MA in International Educational Development, Teachers College, 

Columbia University

Kota dan State Tempat Studi: 

New York City, New York

Bulan, Tahun memulai Studi: 

September 2016

Bulan, Tahun lulus dari program studi: 

Februari 2018

Nama Beasiswa: 

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)

E-mail: 

rd2702@tc.columbia.edu / rossa.darni@gmail.com

4.4.
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BUNGARAMPAI 

Kata
Pengantar

Untuk semuanya, 

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pihak yang telah 
membantu menyelesaikan buku ini. Sebagai pihak yang mengorganisir pembuatan 
buku ini, saya sangat kagum dengan semua mahasiswa kita yang telah memberikan 
ide-ide yang sangat inovatif dan brilian dalam buku ini—Sesuai dengan apa yang 
diharapkan dan diperlukan oleh bangsa Indonesia.— Sebagai editor; buku ini bermula 
dari sebuah ide untuk memperingati 70 tahun kolaborasi antara Indonesia dan Amerika 
Serikat— Buku ini terwujud atas kerja keras semua penulis yang telah membantu dan 
berkolaborasi hingga selesainya project ini. 

Buku ini menjelaskan apa yang kita coba raih sebagai Atase Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kita telah bekerja-sama dengan 
berbagai institusi di Amerika Serikat untuk menjembatani koloborasi dengan institusi di 
Indonesia. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan diaspora Indonesia di Amerika 
Serikat, kami mengikutsertakan Permias (Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika 
Serikat) dan bekerjasama dengan mereka untuk menunjukan yang terbaik dari 
mahasiswa kita, dan lebih penting lagi, untuk mengenalkan budaya Indonesia ke 
dalam akademisi di Amerika Serikat. 

Sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan, saya berterima kasih dengan apa yang 
telah mahasiswa dan akademisi kita lakukan selama mereka berada di Amerika 
Serikat. Untuk ke depannya, saya berharap mahasiswa tidak segan untuk 
membagikan apa yang mereka lakukan selama di Amerika Serikat, baik itu hanya 
berupa salam, tulisan, ataupun dalam bentuk lainnya, karena di masa depan, mereka 
adalah kapten sebuah kapal yang bernama Indonesia. 

Salam,

Popy Rufaidah, SE, MBA, Ph.D 

Atase Pendidikan dan Kebudayaan 
Kedutaan Besar Republik Indonesia 
Washington, D.C., Amerika Serikat 
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4.5.
Peran Riset Sebagai Kompas Kebijakan 
Pendidikan Nasional

NamaLengkap: 

Firman Parlindungan 

Program Studi/Faculty/University: 

Ph.D Program in Department of Teaching and Learning, College of 

Education and Human Ecology, The Ohio State University

Kota dan State tempat Studi di AS: 

Columbus, OH

Bulan, tahun memulai studi: 

August 2015

Bulan, tahun (rencana) lulus dari program studi: 

May 2019

Nama Beasiswa/Privat: 

LPDP

Email: 

Parlindungan.1@osu.edu 

4.6.
Training Effectiveness: The Key to Improving Human 
Resources in Public Sectors in Indonesia

NamaLengkap: 

Nuzulul Isna 

Program Studi/Faculty/University: 

Doctoral Student of Educational, Human Resources 

Development, College of Education and Human Development, 

Texas A&M University, TX

Kota dan State tempat Studi di AS: 

-

Bulan, tahun memulai studi: 

Bulan, tahun (rencana) lulus dari program studi: 

Dec 2020

Nama Beasiswa/Privat: 

LPDP

Email: 

nuzulul_isna@yahoo.com/nuzulul_isna@tamu.edu
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Kata
Pengantar

Untuk semuanya, 

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pihak yang telah 
membantu menyelesaikan buku ini. Sebagai pihak yang mengorganisir pembuatan 
buku ini, saya sangat kagum dengan semua mahasiswa kita yang telah memberikan 
ide-ide yang sangat inovatif dan brilian dalam buku ini—Sesuai dengan apa yang 
diharapkan dan diperlukan oleh bangsa Indonesia.— Sebagai editor; buku ini bermula 
dari sebuah ide untuk memperingati 70 tahun kolaborasi antara Indonesia dan Amerika 
Serikat— Buku ini terwujud atas kerja keras semua penulis yang telah membantu dan 
berkolaborasi hingga selesainya project ini. 

Buku ini menjelaskan apa yang kita coba raih sebagai Atase Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kita telah bekerja-sama dengan 
berbagai institusi di Amerika Serikat untuk menjembatani koloborasi dengan institusi di 
Indonesia. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan diaspora Indonesia di Amerika 
Serikat, kami mengikutsertakan Permias (Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika 
Serikat) dan bekerjasama dengan mereka untuk menunjukan yang terbaik dari 
mahasiswa kita, dan lebih penting lagi, untuk mengenalkan budaya Indonesia ke 
dalam akademisi di Amerika Serikat. 

Sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan, saya berterima kasih dengan apa yang 
telah mahasiswa dan akademisi kita lakukan selama mereka berada di Amerika 
Serikat. Untuk ke depannya, saya berharap mahasiswa tidak segan untuk 
membagikan apa yang mereka lakukan selama di Amerika Serikat, baik itu hanya 
berupa salam, tulisan, ataupun dalam bentuk lainnya, karena di masa depan, mereka 
adalah kapten sebuah kapal yang bernama Indonesia. 

Salam,

Popy Rufaidah, SE, MBA, Ph.D 

Atase Pendidikan dan Kebudayaan 
Kedutaan Besar Republik Indonesia 
Washington, D.C., Amerika Serikat 
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4.7.
Difabel dan Pendidikan Tinggi: Pelajaran 
dari Amerika Serikat

NamaLengkap: 

Taufik Mulyadin 

Program Studi/Faculty/University: 

Higher Education and Student Affairs/School of Education 

and Human Ecology/the Ohio State University

Kota dan State tempat Studi di AS: 

Columbus, Ohio

Bulan, tahun memulai studi: 

Januari 2016

Bulan, tahun (rencana) lulus dari program studi: 

Desember, 2019

Nama Beasiswa/Privat: 

LPDP

Email: 

opikmulyadin@gmail.com

Indonesia’s National Curriculum 2013 Through the Lens 
of AQEE Principle and Its PISA Results

NamaLengkap: 

Rian Rinaldi Djita 

Program Studi/Faculty/University: 

International Education Policy and Management / Peabody College of 

Education-Vanderbilt University

Kota dan State tempat Studi di AS: 

Nashville Tennessee

Bulan, tahun memulai studi: 

Agustus 2018

Bulan, tahun (rencana) lulus dari program studi: 

Mei 2020

Nama Beasiswa/Privat: 

Fulbright Scholarship

Email: 

rdjita@gmail.com, rian.djita@vanderbilt.edu

4.8.
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Januari 2016

Bulan, tahun (rencana) lulus dari program studi: 

Desember, 2019

Nama Beasiswa/Privat: 

LPDP

Email: 

opikmulyadin@gmail.com
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of AQEE Principle and Its PISA Results

NamaLengkap: 

Rian Rinaldi Djita 

Program Studi/Faculty/University: 

International Education Policy and Management / Peabody College of 

Education-Vanderbilt University

Kota dan State tempat Studi di AS: 

Nashville Tennessee

Bulan, tahun memulai studi: 

Agustus 2018

Bulan, tahun (rencana) lulus dari program studi: 

Mei 2020

Nama Beasiswa/Privat: 

Fulbright Scholarship

Email: 

rdjita@gmail.com, rian.djita@vanderbilt.edu

4.8.
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BUNGARAMPAI 

Kata
Pengantar

Untuk semuanya, 

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pihak yang telah 
membantu menyelesaikan buku ini. Sebagai pihak yang mengorganisir pembuatan 
buku ini, saya sangat kagum dengan semua mahasiswa kita yang telah memberikan 
ide-ide yang sangat inovatif dan brilian dalam buku ini—Sesuai dengan apa yang 
diharapkan dan diperlukan oleh bangsa Indonesia.— Sebagai editor; buku ini bermula 
dari sebuah ide untuk memperingati 70 tahun kolaborasi antara Indonesia dan Amerika 
Serikat— Buku ini terwujud atas kerja keras semua penulis yang telah membantu dan 
berkolaborasi hingga selesainya project ini. 

Buku ini menjelaskan apa yang kita coba raih sebagai Atase Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kita telah bekerja-sama dengan 
berbagai institusi di Amerika Serikat untuk menjembatani koloborasi dengan institusi di 
Indonesia. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan diaspora Indonesia di Amerika 
Serikat, kami mengikutsertakan Permias (Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika 
Serikat) dan bekerjasama dengan mereka untuk menunjukan yang terbaik dari 
mahasiswa kita, dan lebih penting lagi, untuk mengenalkan budaya Indonesia ke 
dalam akademisi di Amerika Serikat. 

Sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan, saya berterima kasih dengan apa yang 
telah mahasiswa dan akademisi kita lakukan selama mereka berada di Amerika 
Serikat. Untuk ke depannya, saya berharap mahasiswa tidak segan untuk 
membagikan apa yang mereka lakukan selama di Amerika Serikat, baik itu hanya 
berupa salam, tulisan, ataupun dalam bentuk lainnya, karena di masa depan, mereka 
adalah kapten sebuah kapal yang bernama Indonesia. 

Salam,

Popy Rufaidah, SE, MBA, Ph.D 

Atase Pendidikan dan Kebudayaan 
Kedutaan Besar Republik Indonesia 
Washington, D.C., Amerika Serikat 
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4.9.
Mengimplementasikan Pendidikan Multikultural 
di Indonesia

NamaLengkap: 

Robby Anggriawan

Program Studi/Faculty/University: 

Master of Teaching and Learning / Education / Illinois State 

University 

Bulan, tahun memulai studi: 

Agustus 2018

Bulan, tahun (rencana) lulus dari program studi: 

Mei 2020

Nama Beasiswa/Privat: 

Fulbright Master Program 

Email: 

ranggri@ilstu.edu; anggriawanrobby@yahoo.com

4.10.
Blog dan Facebook: Penyalur Cerita Kebaikan dan 
Optimisme

NamaLengkap: 

Yustinus Calvin Gal Mali 

Program Studi/ Faculty/ University: 

Language, Literacy, and Technology/ College of Education/ 

Washington State University, Pullman

Bulan, tahun memulai studi: 

Agustus, 2018

Bulan, tahun (rencana) lulus dari program studi: 

Agustus, 2021

Nama Beasiswa: 

Fulbright-DIKTI

Email: 

yustinus.mali@uksw.edu
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Washington State University, Pullman

Bulan, tahun memulai studi: 

Agustus, 2018

Bulan, tahun (rencana) lulus dari program studi: 

Agustus, 2021

Nama Beasiswa: 

Fulbright-DIKTI

Email: 

yustinus.mali@uksw.edu
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Kata
Pengantar

Untuk semuanya, 

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pihak yang telah 
membantu menyelesaikan buku ini. Sebagai pihak yang mengorganisir pembuatan 
buku ini, saya sangat kagum dengan semua mahasiswa kita yang telah memberikan 
ide-ide yang sangat inovatif dan brilian dalam buku ini—Sesuai dengan apa yang 
diharapkan dan diperlukan oleh bangsa Indonesia.— Sebagai editor; buku ini bermula 
dari sebuah ide untuk memperingati 70 tahun kolaborasi antara Indonesia dan Amerika 
Serikat— Buku ini terwujud atas kerja keras semua penulis yang telah membantu dan 
berkolaborasi hingga selesainya project ini. 

Buku ini menjelaskan apa yang kita coba raih sebagai Atase Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kita telah bekerja-sama dengan 
berbagai institusi di Amerika Serikat untuk menjembatani koloborasi dengan institusi di 
Indonesia. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan diaspora Indonesia di Amerika 
Serikat, kami mengikutsertakan Permias (Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika 
Serikat) dan bekerjasama dengan mereka untuk menunjukan yang terbaik dari 
mahasiswa kita, dan lebih penting lagi, untuk mengenalkan budaya Indonesia ke 
dalam akademisi di Amerika Serikat. 

Sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan, saya berterima kasih dengan apa yang 
telah mahasiswa dan akademisi kita lakukan selama mereka berada di Amerika 
Serikat. Untuk ke depannya, saya berharap mahasiswa tidak segan untuk 
membagikan apa yang mereka lakukan selama di Amerika Serikat, baik itu hanya 
berupa salam, tulisan, ataupun dalam bentuk lainnya, karena di masa depan, mereka 
adalah kapten sebuah kapal yang bernama Indonesia. 

Salam,

Popy Rufaidah, SE, MBA, Ph.D 

Atase Pendidikan dan Kebudayaan 
Kedutaan Besar Republik Indonesia 
Washington, D.C., Amerika Serikat 
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BUNGA RAMPAI

4.11.
Bagaimana Perpustakaan di Amerika Serikat 
Menjadi Pendamping bagi Masyarakat dalam Kondisi 
Krisis Sosial

NamaLengkap: 

Muhamad Prabu Wibowo 

Program Studi/Faculty/University: 

Information Sciences, College of Communication and 

Information, Florida State University

Kota dan State tempat Studi di AS: 

Tallahassee, Florida

Bulan, tahun memulai studi: 

Agustus 2018

Bulan, tahun (rencana) lulus dari program studi: 

Agustus 2022

Nama Beasiswa/Privat: 

Fulbright

Email: 

mw18cs@my.fsu.edu

Memperkuat Daya Saing Bangsa 
Melalui Perguruan Tinggi dan Inovasi

NamaLengkap: 

Ferry M. Siregar 

Program Studi/Faculty/University: 

Postdoctoral Fellow Dept of Religious Studies University of South 

Florida

Kota dan State tempat Studi di AS: 

-

Bulan, tahun memulai studi: 

September 2017

Bulan, tahun (rencana) lulus dari program studi: 

-

Nama Beasiswa/Privat: 

Fulbright Senior Research Scholar

Email: 

Ferry.m.siregar99@gmail.com

4.12.
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Kata
Pengantar

Untuk semuanya, 

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pihak yang telah 
membantu menyelesaikan buku ini. Sebagai pihak yang mengorganisir pembuatan 
buku ini, saya sangat kagum dengan semua mahasiswa kita yang telah memberikan 
ide-ide yang sangat inovatif dan brilian dalam buku ini—Sesuai dengan apa yang 
diharapkan dan diperlukan oleh bangsa Indonesia.— Sebagai editor; buku ini bermula 
dari sebuah ide untuk memperingati 70 tahun kolaborasi antara Indonesia dan Amerika 
Serikat— Buku ini terwujud atas kerja keras semua penulis yang telah membantu dan 
berkolaborasi hingga selesainya project ini. 

Buku ini menjelaskan apa yang kita coba raih sebagai Atase Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kita telah bekerja-sama dengan 
berbagai institusi di Amerika Serikat untuk menjembatani koloborasi dengan institusi di 
Indonesia. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan diaspora Indonesia di Amerika 
Serikat, kami mengikutsertakan Permias (Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika 
Serikat) dan bekerjasama dengan mereka untuk menunjukan yang terbaik dari 
mahasiswa kita, dan lebih penting lagi, untuk mengenalkan budaya Indonesia ke 
dalam akademisi di Amerika Serikat. 

Sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan, saya berterima kasih dengan apa yang 
telah mahasiswa dan akademisi kita lakukan selama mereka berada di Amerika 
Serikat. Untuk ke depannya, saya berharap mahasiswa tidak segan untuk 
membagikan apa yang mereka lakukan selama di Amerika Serikat, baik itu hanya 
berupa salam, tulisan, ataupun dalam bentuk lainnya, karena di masa depan, mereka 
adalah kapten sebuah kapal yang bernama Indonesia. 

Salam,

Popy Rufaidah, SE, MBA, Ph.D 

Atase Pendidikan dan Kebudayaan 
Kedutaan Besar Republik Indonesia 
Washington, D.C., Amerika Serikat 
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BUNGA RAMPAI

4.13.
Education, Enterpreneurship, and Initiating Changes

NamaLengkap: 

Natalia Puspadewi 

Program Studi/Faculty/University: 

Teaching and Curriculum with a Focus on Health Profession 

Education/Warner School/University of Rochester

Kota dan State tempat Studi di AS: 

Rochester, New York

Bulan, tahun memulai studi: 

Agustus 2018

Bulan, tahun (rencana) lulus dari program studi: 

Agustus 2022

Nama Beasiswa/Privat: 

Fulbright Dikti

Email: 

natalia_puspadewi@yahoo.com

4.14.
Menilik Tipikal Dosen-Dosen di Amerika Serikat

NamaLengkap: 

Dodi Siraj Muamar Zain 

Program studi/Faculty/Universitas: 

Curriculum and Instruction/ College of Education and Health 

Professions/ University of Arkansas

Kota dan State tempat studi di AS: 

Fayetteville/ Arkansas

Bulan, tahun memulai studi: 

Agustus 2018

Bulan, tahun rencana lulus dari program studi: 

Mei 2022

Nama beasiswa: 

DIKTI-Funded Fulbright

Email: 

dodizain@uark.edu
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Kata
Pengantar

Untuk semuanya, 

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pihak yang telah 
membantu menyelesaikan buku ini. Sebagai pihak yang mengorganisir pembuatan 
buku ini, saya sangat kagum dengan semua mahasiswa kita yang telah memberikan 
ide-ide yang sangat inovatif dan brilian dalam buku ini—Sesuai dengan apa yang 
diharapkan dan diperlukan oleh bangsa Indonesia.— Sebagai editor; buku ini bermula 
dari sebuah ide untuk memperingati 70 tahun kolaborasi antara Indonesia dan Amerika 
Serikat— Buku ini terwujud atas kerja keras semua penulis yang telah membantu dan 
berkolaborasi hingga selesainya project ini. 

Buku ini menjelaskan apa yang kita coba raih sebagai Atase Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kita telah bekerja-sama dengan 
berbagai institusi di Amerika Serikat untuk menjembatani koloborasi dengan institusi di 
Indonesia. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan diaspora Indonesia di Amerika 
Serikat, kami mengikutsertakan Permias (Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika 
Serikat) dan bekerjasama dengan mereka untuk menunjukan yang terbaik dari 
mahasiswa kita, dan lebih penting lagi, untuk mengenalkan budaya Indonesia ke 
dalam akademisi di Amerika Serikat. 

Sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan, saya berterima kasih dengan apa yang 
telah mahasiswa dan akademisi kita lakukan selama mereka berada di Amerika 
Serikat. Untuk ke depannya, saya berharap mahasiswa tidak segan untuk 
membagikan apa yang mereka lakukan selama di Amerika Serikat, baik itu hanya 
berupa salam, tulisan, ataupun dalam bentuk lainnya, karena di masa depan, mereka 
adalah kapten sebuah kapal yang bernama Indonesia. 

Salam,

Popy Rufaidah, SE, MBA, Ph.D 

Atase Pendidikan dan Kebudayaan 
Kedutaan Besar Republik Indonesia 
Washington, D.C., Amerika Serikat 

3
Pemikiran Pelajar Indonesia di Amerika Serikat 5

331Pemikiran Pelajar Indonesia di Amerika Serikat 

BUNGA RAMPAI

4.15.
Belajar dari Motivasi Mahasiswa Kedokteran Hewan 
di Amerika 

NamaLengkap: 

Andhika Hardani Putra 

Program Studi/Faculty/University: 

Graduate Master’s Student/Veterinary Medical Sciences/College 

of Veterinary Medicine/University of Florida

Kota dan State tempat Studi di AS: 

Gainesville, Florida

Mulai Studi: 

Agustus 2018

Rencana lulus: 

Mei 2020

Beasiswa: 

Fulbright

Email: 

andhikahardaniputra@gmail.com

Decolonizing Education in Indonesia: Connecting 
Pancasila and Permacultture for Education 
Sustainable Development 

Nama Lengkap: 

Dewi Naura Vergustina

Program Studi/Faculty/University: 

M.S Leadership for Sustainability Education/Educational Policy and 

Leadership/ Portland State University

Kota and State di USA: 

Portland, Oregon

Bulan, tahun memulai studi: 

Sept 2017

Bulan, tahun lulus studi: 

June 2019

Nama Beasiswa: 

Fulbright 

Email: 

naura.vergoustina@gmail.com

4.16.
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BUNGARAMPAI 

Kata
Pengantar

Untuk semuanya, 

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pihak yang telah 
membantu menyelesaikan buku ini. Sebagai pihak yang mengorganisir pembuatan 
buku ini, saya sangat kagum dengan semua mahasiswa kita yang telah memberikan 
ide-ide yang sangat inovatif dan brilian dalam buku ini—Sesuai dengan apa yang 
diharapkan dan diperlukan oleh bangsa Indonesia.— Sebagai editor; buku ini bermula 
dari sebuah ide untuk memperingati 70 tahun kolaborasi antara Indonesia dan Amerika 
Serikat— Buku ini terwujud atas kerja keras semua penulis yang telah membantu dan 
berkolaborasi hingga selesainya project ini. 

Buku ini menjelaskan apa yang kita coba raih sebagai Atase Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kita telah bekerja-sama dengan 
berbagai institusi di Amerika Serikat untuk menjembatani koloborasi dengan institusi di 
Indonesia. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan diaspora Indonesia di Amerika 
Serikat, kami mengikutsertakan Permias (Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika 
Serikat) dan bekerjasama dengan mereka untuk menunjukan yang terbaik dari 
mahasiswa kita, dan lebih penting lagi, untuk mengenalkan budaya Indonesia ke 
dalam akademisi di Amerika Serikat. 

Sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan, saya berterima kasih dengan apa yang 
telah mahasiswa dan akademisi kita lakukan selama mereka berada di Amerika 
Serikat. Untuk ke depannya, saya berharap mahasiswa tidak segan untuk 
membagikan apa yang mereka lakukan selama di Amerika Serikat, baik itu hanya 
berupa salam, tulisan, ataupun dalam bentuk lainnya, karena di masa depan, mereka 
adalah kapten sebuah kapal yang bernama Indonesia. 

Salam,

Popy Rufaidah, SE, MBA, Ph.D 

Atase Pendidikan dan Kebudayaan 
Kedutaan Besar Republik Indonesia 
Washington, D.C., Amerika Serikat 
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BUNGA RAMPAI

4.17.
Revisiting the Classroom Teaching: Children, 
Games, and the Children Learning

Nama Lengkap: 

Halimah Penno 

Program Study/Faculty/University: 

Instructional Technology, Education, Lehigh Univ.

Kota, State: 

Bethlehem, Pennsylvania

Bulan, tahun mulai studi: 

August 22nd 2017

Bulan, tahun lulus program: 

May 20th 2019

Beasiswa: 

Fulbright Scholarship

Email: 

halimah.penno@gmail.com
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Kata
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Untuk semuanya, 

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pihak yang telah 
membantu menyelesaikan buku ini. Sebagai pihak yang mengorganisir pembuatan 
buku ini, saya sangat kagum dengan semua mahasiswa kita yang telah memberikan 
ide-ide yang sangat inovatif dan brilian dalam buku ini—Sesuai dengan apa yang 
diharapkan dan diperlukan oleh bangsa Indonesia.— Sebagai editor; buku ini bermula 
dari sebuah ide untuk memperingati 70 tahun kolaborasi antara Indonesia dan Amerika 
Serikat— Buku ini terwujud atas kerja keras semua penulis yang telah membantu dan 
berkolaborasi hingga selesainya project ini. 

Buku ini menjelaskan apa yang kita coba raih sebagai Atase Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kita telah bekerja-sama dengan 
berbagai institusi di Amerika Serikat untuk menjembatani koloborasi dengan institusi di 
Indonesia. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan diaspora Indonesia di Amerika 
Serikat, kami mengikutsertakan Permias (Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika 
Serikat) dan bekerjasama dengan mereka untuk menunjukan yang terbaik dari 
mahasiswa kita, dan lebih penting lagi, untuk mengenalkan budaya Indonesia ke 
dalam akademisi di Amerika Serikat. 

Sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan, saya berterima kasih dengan apa yang 
telah mahasiswa dan akademisi kita lakukan selama mereka berada di Amerika 
Serikat. Untuk ke depannya, saya berharap mahasiswa tidak segan untuk 
membagikan apa yang mereka lakukan selama di Amerika Serikat, baik itu hanya 
berupa salam, tulisan, ataupun dalam bentuk lainnya, karena di masa depan, mereka 
adalah kapten sebuah kapal yang bernama Indonesia. 

Salam,

Popy Rufaidah, SE, MBA, Ph.D 

Atase Pendidikan dan Kebudayaan 
Kedutaan Besar Republik Indonesia 
Washington, D.C., Amerika Serikat 
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BUNGA RAMPAI

5.1.
Meninjau Ulang Sikap Kita Terhadap Bahasa

Nama Lengkap: 

Arifuddin Balla 

Program Studi/Faculty/University: 

Linguistics and TESOL (Teaching English to Speakers of 

Other Languages (double major), Department of Linguistics, 

Southern Illinois Univerity Carbondale, 

Kota dan State tempat Studi di AS: 

New York City, NY

Bulan, tahun memulai studi:

 August 2017

Bulan, tahun (rencana) lulus dari program studi: 

May 2019

Nama Beasiswa/Privat: 

Fulbright

Email: 

arifuddinballa.siu@gmail.com/arifuddin.balla@siu.edu
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Kata
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Untuk semuanya, 

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pihak yang telah 
membantu menyelesaikan buku ini. Sebagai pihak yang mengorganisir pembuatan 
buku ini, saya sangat kagum dengan semua mahasiswa kita yang telah memberikan 
ide-ide yang sangat inovatif dan brilian dalam buku ini—Sesuai dengan apa yang 
diharapkan dan diperlukan oleh bangsa Indonesia.— Sebagai editor; buku ini bermula 
dari sebuah ide untuk memperingati 70 tahun kolaborasi antara Indonesia dan Amerika 
Serikat— Buku ini terwujud atas kerja keras semua penulis yang telah membantu dan 
berkolaborasi hingga selesainya project ini. 

Buku ini menjelaskan apa yang kita coba raih sebagai Atase Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kita telah bekerja-sama dengan 
berbagai institusi di Amerika Serikat untuk menjembatani koloborasi dengan institusi di 
Indonesia. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan diaspora Indonesia di Amerika 
Serikat, kami mengikutsertakan Permias (Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika 
Serikat) dan bekerjasama dengan mereka untuk menunjukan yang terbaik dari 
mahasiswa kita, dan lebih penting lagi, untuk mengenalkan budaya Indonesia ke 
dalam akademisi di Amerika Serikat. 

Sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan, saya berterima kasih dengan apa yang 
telah mahasiswa dan akademisi kita lakukan selama mereka berada di Amerika 
Serikat. Untuk ke depannya, saya berharap mahasiswa tidak segan untuk 
membagikan apa yang mereka lakukan selama di Amerika Serikat, baik itu hanya 
berupa salam, tulisan, ataupun dalam bentuk lainnya, karena di masa depan, mereka 
adalah kapten sebuah kapal yang bernama Indonesia. 

Salam,

Popy Rufaidah, SE, MBA, Ph.D 

Atase Pendidikan dan Kebudayaan 
Kedutaan Besar Republik Indonesia 
Washington, D.C., Amerika Serikat 
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BUNGA RAMPAI

6.1.
Towards the Sustainable Capture Fishery in 
Indonesia: Have we Addressed the Elephant in the 
Room

Nama Lengkap: 

Abdullah Habibi 

Program Studi/Faculty/University: 

School of Aquatic and Fisheries Sciences

Kota dan State tempat Studi di AS: 

Seattle, Washington State

Bulan, tahun memulai studi: 

September, 2018

Bulan, tahun (rencana) lulus dari program studi: 

Agustus, 2023

Nama Beasiswa/Privat: 

LPDP

Email: 

ahabibi@uw.edu, abd.habibi@gmail.com

6.2.
The Challenges of Indonesia’s Agriculture Trade 
Law and Policy

Nama Lengkap: 

Prisca Octavia Rumokoy 

Program Studi/Faculty/University: 

PhD in Law, School of Law, University of Washington

Kota dan State tempat Studi di AS: 

Seattle, Washington

Bulan, tahun memulai studi: 

Sept. 2016

Bulan, tahun (rencana) lulus dari program studi: 

May 2020

Nama Beasiswa/Privat: 

LPDP

Email: 

pikarmky@uw.edu
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Kata
Pengantar

Untuk semuanya, 

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pihak yang telah 
membantu menyelesaikan buku ini. Sebagai pihak yang mengorganisir pembuatan 
buku ini, saya sangat kagum dengan semua mahasiswa kita yang telah memberikan 
ide-ide yang sangat inovatif dan brilian dalam buku ini—Sesuai dengan apa yang 
diharapkan dan diperlukan oleh bangsa Indonesia.— Sebagai editor; buku ini bermula 
dari sebuah ide untuk memperingati 70 tahun kolaborasi antara Indonesia dan Amerika 
Serikat— Buku ini terwujud atas kerja keras semua penulis yang telah membantu dan 
berkolaborasi hingga selesainya project ini. 

Buku ini menjelaskan apa yang kita coba raih sebagai Atase Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kita telah bekerja-sama dengan 
berbagai institusi di Amerika Serikat untuk menjembatani koloborasi dengan institusi di 
Indonesia. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan diaspora Indonesia di Amerika 
Serikat, kami mengikutsertakan Permias (Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika 
Serikat) dan bekerjasama dengan mereka untuk menunjukan yang terbaik dari 
mahasiswa kita, dan lebih penting lagi, untuk mengenalkan budaya Indonesia ke 
dalam akademisi di Amerika Serikat. 

Sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan, saya berterima kasih dengan apa yang 
telah mahasiswa dan akademisi kita lakukan selama mereka berada di Amerika 
Serikat. Untuk ke depannya, saya berharap mahasiswa tidak segan untuk 
membagikan apa yang mereka lakukan selama di Amerika Serikat, baik itu hanya 
berupa salam, tulisan, ataupun dalam bentuk lainnya, karena di masa depan, mereka 
adalah kapten sebuah kapal yang bernama Indonesia. 

Salam,

Popy Rufaidah, SE, MBA, Ph.D 

Atase Pendidikan dan Kebudayaan 
Kedutaan Besar Republik Indonesia 
Washington, D.C., Amerika Serikat 
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Untuk semuanya, 

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pihak yang telah 
membantu menyelesaikan buku ini. Sebagai pihak yang mengorganisir pembuatan 
buku ini, saya sangat kagum dengan semua mahasiswa kita yang telah memberikan 
ide-ide yang sangat inovatif dan brilian dalam buku ini—Sesuai dengan apa yang 
diharapkan dan diperlukan oleh bangsa Indonesia.— Sebagai editor; buku ini bermula 
dari sebuah ide untuk memperingati 70 tahun kolaborasi antara Indonesia dan Amerika 
Serikat— Buku ini terwujud atas kerja keras semua penulis yang telah membantu dan 
berkolaborasi hingga selesainya project ini. 

Buku ini menjelaskan apa yang kita coba raih sebagai Atase Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kita telah bekerja-sama dengan 
berbagai institusi di Amerika Serikat untuk menjembatani koloborasi dengan institusi di 
Indonesia. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan diaspora Indonesia di Amerika 
Serikat, kami mengikutsertakan Permias (Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika 
Serikat) dan bekerjasama dengan mereka untuk menunjukan yang terbaik dari 
mahasiswa kita, dan lebih penting lagi, untuk mengenalkan budaya Indonesia ke 
dalam akademisi di Amerika Serikat. 

Sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan, saya berterima kasih dengan apa yang 
telah mahasiswa dan akademisi kita lakukan selama mereka berada di Amerika 
Serikat. Untuk ke depannya, saya berharap mahasiswa tidak segan untuk 
membagikan apa yang mereka lakukan selama di Amerika Serikat, baik itu hanya 
berupa salam, tulisan, ataupun dalam bentuk lainnya, karena di masa depan, mereka 
adalah kapten sebuah kapal yang bernama Indonesia. 

Salam,

Popy Rufaidah, SE, MBA, Ph.D 

Atase Pendidikan dan Kebudayaan 
Kedutaan Besar Republik Indonesia 
Washington, D.C., Amerika Serikat 
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Menggunakan Media dengan Bijak di Abad ke-21

Pendahuluan

Media telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari manusia abad ke-21. Media 
memungkinkan kita untuk mengakses arus informasi yang datang dari seluruh 
dunia dengan cepat dalam genggaman tangan dan sentuhan jari-jemari kita. 
Karena kecanggihan teknologi, manusia kini dapat mengakses konten di berbagai 
saluran media, sehingga media tidak lagi menjadi perpanjangan tangan manusia 
seperti yang dikemukakan oleh , apalagi, mereka menjadi bagian penting dari 
kita. Terlebih lagi, dengan kemunculan media ‘baru’ dan Jaringan Afektif, media 
telah menciptakan kegelisahan yang membuat kita lebih terikat pada mereka dan, 
kebalikan dari apa yang dikatakan Marshall McLuhan dalam bukunya Understanding 
Media: The Extensions of Man pada 1964. Lebih dari itu, kini kita sebagai manusia 
lah yang telah menjadi perpanjangan tangan dari media. Misalnya, ketika kita 
menyebarkan sebuah konten melalui aku media sosial pribadi kita sehingga 
membuat konten tersebut viral dalam hitungan menit. Ketika kita sampai pada titik 
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Kata
Pengantar

Untuk semuanya, 

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pihak yang telah 
membantu menyelesaikan buku ini. Sebagai pihak yang mengorganisir pembuatan 
buku ini, saya sangat kagum dengan semua mahasiswa kita yang telah memberikan 
ide-ide yang sangat inovatif dan brilian dalam buku ini—Sesuai dengan apa yang 
diharapkan dan diperlukan oleh bangsa Indonesia.— Sebagai editor; buku ini bermula 
dari sebuah ide untuk memperingati 70 tahun kolaborasi antara Indonesia dan Amerika 
Serikat— Buku ini terwujud atas kerja keras semua penulis yang telah membantu dan 
berkolaborasi hingga selesainya project ini. 

Buku ini menjelaskan apa yang kita coba raih sebagai Atase Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kita telah bekerja-sama dengan 
berbagai institusi di Amerika Serikat untuk menjembatani koloborasi dengan institusi di 
Indonesia. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan diaspora Indonesia di Amerika 
Serikat, kami mengikutsertakan Permias (Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika 
Serikat) dan bekerjasama dengan mereka untuk menunjukan yang terbaik dari 
mahasiswa kita, dan lebih penting lagi, untuk mengenalkan budaya Indonesia ke 
dalam akademisi di Amerika Serikat. 

Sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan, saya berterima kasih dengan apa yang 
telah mahasiswa dan akademisi kita lakukan selama mereka berada di Amerika 
Serikat. Untuk ke depannya, saya berharap mahasiswa tidak segan untuk 
membagikan apa yang mereka lakukan selama di Amerika Serikat, baik itu hanya 
berupa salam, tulisan, ataupun dalam bentuk lainnya, karena di masa depan, mereka 
adalah kapten sebuah kapal yang bernama Indonesia. 

Salam,

Popy Rufaidah, SE, MBA, Ph.D 

Atase Pendidikan dan Kebudayaan 
Kedutaan Besar Republik Indonesia 
Washington, D.C., Amerika Serikat 
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Untuk semuanya, 

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pihak yang telah 
membantu menyelesaikan buku ini. Sebagai pihak yang mengorganisir pembuatan 
buku ini, saya sangat kagum dengan semua mahasiswa kita yang telah memberikan 
ide-ide yang sangat inovatif dan brilian dalam buku ini—Sesuai dengan apa yang 
diharapkan dan diperlukan oleh bangsa Indonesia.— Sebagai editor; buku ini bermula 
dari sebuah ide untuk memperingati 70 tahun kolaborasi antara Indonesia dan Amerika 
Serikat— Buku ini terwujud atas kerja keras semua penulis yang telah membantu dan 
berkolaborasi hingga selesainya project ini. 

Buku ini menjelaskan apa yang kita coba raih sebagai Atase Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kita telah bekerja-sama dengan 
berbagai institusi di Amerika Serikat untuk menjembatani koloborasi dengan institusi di 
Indonesia. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan diaspora Indonesia di Amerika 
Serikat, kami mengikutsertakan Permias (Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika 
Serikat) dan bekerjasama dengan mereka untuk menunjukan yang terbaik dari 
mahasiswa kita, dan lebih penting lagi, untuk mengenalkan budaya Indonesia ke 
dalam akademisi di Amerika Serikat. 

Sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan, saya berterima kasih dengan apa yang 
telah mahasiswa dan akademisi kita lakukan selama mereka berada di Amerika 
Serikat. Untuk ke depannya, saya berharap mahasiswa tidak segan untuk 
membagikan apa yang mereka lakukan selama di Amerika Serikat, baik itu hanya 
berupa salam, tulisan, ataupun dalam bentuk lainnya, karena di masa depan, mereka 
adalah kapten sebuah kapal yang bernama Indonesia. 

Salam,

Popy Rufaidah, SE, MBA, Ph.D 

Atase Pendidikan dan Kebudayaan 
Kedutaan Besar Republik Indonesia 
Washington, D.C., Amerika Serikat 
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Untuk semuanya, 

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pihak yang telah 
membantu menyelesaikan buku ini. Sebagai pihak yang mengorganisir pembuatan 
buku ini, saya sangat kagum dengan semua mahasiswa kita yang telah memberikan 
ide-ide yang sangat inovatif dan brilian dalam buku ini—Sesuai dengan apa yang 
diharapkan dan diperlukan oleh bangsa Indonesia.— Sebagai editor; buku ini bermula 
dari sebuah ide untuk memperingati 70 tahun kolaborasi antara Indonesia dan Amerika 
Serikat— Buku ini terwujud atas kerja keras semua penulis yang telah membantu dan 
berkolaborasi hingga selesainya project ini. 

Buku ini menjelaskan apa yang kita coba raih sebagai Atase Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kita telah bekerja-sama dengan 
berbagai institusi di Amerika Serikat untuk menjembatani koloborasi dengan institusi di 
Indonesia. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan diaspora Indonesia di Amerika 
Serikat, kami mengikutsertakan Permias (Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika 
Serikat) dan bekerjasama dengan mereka untuk menunjukan yang terbaik dari 
mahasiswa kita, dan lebih penting lagi, untuk mengenalkan budaya Indonesia ke 
dalam akademisi di Amerika Serikat. 

Sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan, saya berterima kasih dengan apa yang 
telah mahasiswa dan akademisi kita lakukan selama mereka berada di Amerika 
Serikat. Untuk ke depannya, saya berharap mahasiswa tidak segan untuk 
membagikan apa yang mereka lakukan selama di Amerika Serikat, baik itu hanya 
berupa salam, tulisan, ataupun dalam bentuk lainnya, karena di masa depan, mereka 
adalah kapten sebuah kapal yang bernama Indonesia. 

Salam,

Popy Rufaidah, SE, MBA, Ph.D 

Atase Pendidikan dan Kebudayaan 
Kedutaan Besar Republik Indonesia 
Washington, D.C., Amerika Serikat 
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Untuk semuanya, 

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pihak yang telah 
membantu menyelesaikan buku ini. Sebagai pihak yang mengorganisir pembuatan 
buku ini, saya sangat kagum dengan semua mahasiswa kita yang telah memberikan 
ide-ide yang sangat inovatif dan brilian dalam buku ini—Sesuai dengan apa yang 
diharapkan dan diperlukan oleh bangsa Indonesia.— Sebagai editor; buku ini bermula 
dari sebuah ide untuk memperingati 70 tahun kolaborasi antara Indonesia dan Amerika 
Serikat— Buku ini terwujud atas kerja keras semua penulis yang telah membantu dan 
berkolaborasi hingga selesainya project ini. 

Buku ini menjelaskan apa yang kita coba raih sebagai Atase Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kita telah bekerja-sama dengan 
berbagai institusi di Amerika Serikat untuk menjembatani koloborasi dengan institusi di 
Indonesia. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan diaspora Indonesia di Amerika 
Serikat, kami mengikutsertakan Permias (Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika 
Serikat) dan bekerjasama dengan mereka untuk menunjukan yang terbaik dari 
mahasiswa kita, dan lebih penting lagi, untuk mengenalkan budaya Indonesia ke 
dalam akademisi di Amerika Serikat. 

Sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan, saya berterima kasih dengan apa yang 
telah mahasiswa dan akademisi kita lakukan selama mereka berada di Amerika 
Serikat. Untuk ke depannya, saya berharap mahasiswa tidak segan untuk 
membagikan apa yang mereka lakukan selama di Amerika Serikat, baik itu hanya 
berupa salam, tulisan, ataupun dalam bentuk lainnya, karena di masa depan, mereka 
adalah kapten sebuah kapal yang bernama Indonesia. 

Salam,

Popy Rufaidah, SE, MBA, Ph.D 

Atase Pendidikan dan Kebudayaan 
Kedutaan Besar Republik Indonesia 
Washington, D.C., Amerika Serikat 
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Untuk semuanya, 

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pihak yang telah 
membantu menyelesaikan buku ini. Sebagai pihak yang mengorganisir pembuatan 
buku ini, saya sangat kagum dengan semua mahasiswa kita yang telah memberikan 
ide-ide yang sangat inovatif dan brilian dalam buku ini—Sesuai dengan apa yang 
diharapkan dan diperlukan oleh bangsa Indonesia.— Sebagai editor; buku ini bermula 
dari sebuah ide untuk memperingati 70 tahun kolaborasi antara Indonesia dan Amerika 
Serikat— Buku ini terwujud atas kerja keras semua penulis yang telah membantu dan 
berkolaborasi hingga selesainya project ini. 

Buku ini menjelaskan apa yang kita coba raih sebagai Atase Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kita telah bekerja-sama dengan 
berbagai institusi di Amerika Serikat untuk menjembatani koloborasi dengan institusi di 
Indonesia. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan diaspora Indonesia di Amerika 
Serikat, kami mengikutsertakan Permias (Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika 
Serikat) dan bekerjasama dengan mereka untuk menunjukan yang terbaik dari 
mahasiswa kita, dan lebih penting lagi, untuk mengenalkan budaya Indonesia ke 
dalam akademisi di Amerika Serikat. 

Sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan, saya berterima kasih dengan apa yang 
telah mahasiswa dan akademisi kita lakukan selama mereka berada di Amerika 
Serikat. Untuk ke depannya, saya berharap mahasiswa tidak segan untuk 
membagikan apa yang mereka lakukan selama di Amerika Serikat, baik itu hanya 
berupa salam, tulisan, ataupun dalam bentuk lainnya, karena di masa depan, mereka 
adalah kapten sebuah kapal yang bernama Indonesia. 

Salam,

Popy Rufaidah, SE, MBA, Ph.D 

Atase Pendidikan dan Kebudayaan 
Kedutaan Besar Republik Indonesia 
Washington, D.C., Amerika Serikat 
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Pengantar

Untuk semuanya, 

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pihak yang telah 
membantu menyelesaikan buku ini. Sebagai pihak yang mengorganisir pembuatan 
buku ini, saya sangat kagum dengan semua mahasiswa kita yang telah memberikan 
ide-ide yang sangat inovatif dan brilian dalam buku ini—Sesuai dengan apa yang 
diharapkan dan diperlukan oleh bangsa Indonesia.— Sebagai editor; buku ini bermula 
dari sebuah ide untuk memperingati 70 tahun kolaborasi antara Indonesia dan Amerika 
Serikat— Buku ini terwujud atas kerja keras semua penulis yang telah membantu dan 
berkolaborasi hingga selesainya project ini. 

Buku ini menjelaskan apa yang kita coba raih sebagai Atase Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kita telah bekerja-sama dengan 
berbagai institusi di Amerika Serikat untuk menjembatani koloborasi dengan institusi di 
Indonesia. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan diaspora Indonesia di Amerika 
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Untuk semuanya, 

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pihak yang telah 
membantu menyelesaikan buku ini. Sebagai pihak yang mengorganisir pembuatan 
buku ini, saya sangat kagum dengan semua mahasiswa kita yang telah memberikan 
ide-ide yang sangat inovatif dan brilian dalam buku ini—Sesuai dengan apa yang 
diharapkan dan diperlukan oleh bangsa Indonesia.— Sebagai editor; buku ini bermula 
dari sebuah ide untuk memperingati 70 tahun kolaborasi antara Indonesia dan Amerika 
Serikat— Buku ini terwujud atas kerja keras semua penulis yang telah membantu dan 
berkolaborasi hingga selesainya project ini. 

Buku ini menjelaskan apa yang kita coba raih sebagai Atase Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kita telah bekerja-sama dengan 
berbagai institusi di Amerika Serikat untuk menjembatani koloborasi dengan institusi di 
Indonesia. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan diaspora Indonesia di Amerika 
Serikat, kami mengikutsertakan Permias (Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika 
Serikat) dan bekerjasama dengan mereka untuk menunjukan yang terbaik dari 
mahasiswa kita, dan lebih penting lagi, untuk mengenalkan budaya Indonesia ke 
dalam akademisi di Amerika Serikat. 

Sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan, saya berterima kasih dengan apa yang 
telah mahasiswa dan akademisi kita lakukan selama mereka berada di Amerika 
Serikat. Untuk ke depannya, saya berharap mahasiswa tidak segan untuk 
membagikan apa yang mereka lakukan selama di Amerika Serikat, baik itu hanya 
berupa salam, tulisan, ataupun dalam bentuk lainnya, karena di masa depan, mereka 
adalah kapten sebuah kapal yang bernama Indonesia. 

Salam,

Popy Rufaidah, SE, MBA, Ph.D 

Atase Pendidikan dan Kebudayaan 
Kedutaan Besar Republik Indonesia 
Washington, D.C., Amerika Serikat 
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Mechanical Engineering, Michigan State University.
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Prospects of Petrochemical Industry Development 
Via Polygeneration Technology Derived From Coal 
Gasification in Indonesia

Nama Lengkap: 
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Environmental Science, Oklahoma State University
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Untuk semuanya, 

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pihak yang telah 
membantu menyelesaikan buku ini. Sebagai pihak yang mengorganisir pembuatan 
buku ini, saya sangat kagum dengan semua mahasiswa kita yang telah memberikan 
ide-ide yang sangat inovatif dan brilian dalam buku ini—Sesuai dengan apa yang 
diharapkan dan diperlukan oleh bangsa Indonesia.— Sebagai editor; buku ini bermula 
dari sebuah ide untuk memperingati 70 tahun kolaborasi antara Indonesia dan Amerika 
Serikat— Buku ini terwujud atas kerja keras semua penulis yang telah membantu dan 
berkolaborasi hingga selesainya project ini. 

Buku ini menjelaskan apa yang kita coba raih sebagai Atase Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kita telah bekerja-sama dengan 
berbagai institusi di Amerika Serikat untuk menjembatani koloborasi dengan institusi di 
Indonesia. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan diaspora Indonesia di Amerika 
Serikat, kami mengikutsertakan Permias (Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika 
Serikat) dan bekerjasama dengan mereka untuk menunjukan yang terbaik dari 
mahasiswa kita, dan lebih penting lagi, untuk mengenalkan budaya Indonesia ke 
dalam akademisi di Amerika Serikat. 

Sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan, saya berterima kasih dengan apa yang 
telah mahasiswa dan akademisi kita lakukan selama mereka berada di Amerika 
Serikat. Untuk ke depannya, saya berharap mahasiswa tidak segan untuk 
membagikan apa yang mereka lakukan selama di Amerika Serikat, baik itu hanya 
berupa salam, tulisan, ataupun dalam bentuk lainnya, karena di masa depan, mereka 
adalah kapten sebuah kapal yang bernama Indonesia. 

Salam,

Popy Rufaidah, SE, MBA, Ph.D 

Atase Pendidikan dan Kebudayaan 
Kedutaan Besar Republik Indonesia 
Washington, D.C., Amerika Serikat 
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