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“Locus of Control Internal ; Negeri ini (bukan) Taman Kanak-

kanak” 

(Oleh Sriwiyanti: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta) 

Bangsa yang tidak percaya pada kekuatan dirinya, tidak dapat berdiri dan 

dikatakan sebagai bangsa yang merdeka” (Soekarno, Pidato HUT Proklamasi 

1963) 

Merdeka atau Mati! (Bung Tomo) 

Kompetisi adalah pertanda adanya sebuah kehidupan, dimana terdiri dari 

rangkaian dinamika up and down. Dinamika tersebut bisa menjadi sebuah 

ketakutan atau justru semangat membakar diri untuk menjadi pemenang. 

Menjadi penguasa atau yang dikuasai adalah persoalan utama dalam kompetisi, 

menang atau kalah, hidup atau mati. Namun demikian, hasil yang didapatkan tak 

akan pernah bertolak belakang dengan seberapa besar usaha yang dilakukan, 

kepercayaan yang tertanam dan harapan yang tak pernah padam. 

AFTA adalah salah satu ajang kompetisi raksasa yang menjaring peserta 

dalam ukuran-ukuran super yaitu antar negara, termasuk salah satunya 

Indonesia. AFTA menuntut semua negara ASEAN bersentuhan satu sama lain, 

membentuk sinergi yang kuat hingga menjadi pusaran perdagangan dunia. 

Dalam buku yang berjudul “Menuju Asean Economic Community” yang 

diterbitkan oleh Departemen Perdagangan RI dijelaskan bahwa AFTA akan 

diberlangsungkan pada bulan Desember 2015, di mana terjadi liberalisasi arus 

barang, jasa, investasi/modal antar negara-negara ASEAN. Namun, sebelum 

diberlakukannya AFTA, telah dibentuk blueprint bernama AEC blueprint yang 

menjadi master plan bagi ASEAN untuk membentuk Komunitas Ekonomi 

ASEAN pada tahun 2015 dengan mengidentifikasi langkah-langkah integrasi 

ekonomi yang akan ditempuh melalui implementasi berbagai komitmen yang 

rinci, dengan sasaran dan jangka waktu yang jelas. 

Terkait dengan AEC Blueprint, ASEAN juga telah mengembangkan 

mekanisme Scorecard untuk mencatat implementasi dan komitmen-komitmen 

negara anggota,  sebagaimana yang telah disepakati di dalam AEC Blueprint. 

Scorecard dimaksud akan memberikan gambaran komprehensif bagaimana 

kemajuan ASEAN untuk mengimplementasikan AEC pada tahun 2015. Dalam 

kaitan ini negara-negara ASEAN telah menyepakati bahwa AEC Scorecard yang 
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diusulkan akan dilaporkan pada KTT  ke-14 ASEAN, Desember 2008 di 

Thailand. Ada pun hasil scorecard tersebut, Indonesia menempati posisi ke -7 

dengan tingkat implementasi sebesar 80,37% dari 107 indikator pengukuran. 

Sedangkan negara dengan scorecard terendah adalah Brunei Darussalam sebesar 

74,57 %. 

Menempati scorecard ke tujuh dari seluruh negara ASEAN adalah 

kenyataan fatal yang tidak dapat dipungkiri oleh bangsa Indonesia. Scorecard 

merupakan bukti nyata bahwa Indonesiabelum cukup siap untuk 

mengimplementasikan AFTA 2015. Dalam berbagai hal, Indonesia masih jauh 

tertinggal. Berdasarkan pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat 

kemiskinan di Indonesia sangat tinggi. Dimana pada daerah perkotaan sebesar 

289 041,91 dan daerah pedesaan sebesar 253 273,31, terhitung pada Maret 2013. 

Untuk persentase total kemiskinan desa dan kota pada tahun 2011 sebesar 12,49 

%, pada tahun 2012 sebesar 11,96 %, pada tahun 2013 sebesar 11,37 %. 

Selain itu, indeks pembangunan manusia (IPM) yang merupakan 

gambaran umum tentang kualitas masyarakat Indonesia juga menunjukkan 

angka yang terbilang rendah, bahkan menempati posisi 108 dari 127 negara. 

Dalam mengukur IPM, terdapat beberapa indikator yang dikalkulasikan 

sehingga menghasilkan skor IPM sementara yang terus diperbarui setiap tahun. 

Indikator tersebut terdiri dari angka melek huruf (AMH), rata-rata lama sekolah, 

angka harapan hidup, dan indikator daya beli (Purcahsing Power Parity). Ada 

pun IPM yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009-2013 

dimulai dari skor 71.76 pada 2009, 72.27 pada 2010, 72.77 pada 2011, 73.29 

pada 2012, hingga 73. 81 pada 2013. 

Data di atas adalah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri oleh siapa 

pun,sehingga berbagai kalangan dengan beragam analisis dan penolakan 

terhadap AFTA mulai beredar di berbagai media. Tulisan-tulisan melalui blog 

dan surat kabar menjejali kognitif setiap individu. Oleh karena itu, hal tersebut 

menjadi sugesti negatif yang tentu berdampak besar bagi masyarakat. 

Ketakutan-ketakutan yang saat ini menyentuh berbagai kalangan hanya akan 

menjadi penghambat gerakan dalam membentuk strategi menghadapi AFTA. 

Sedangkan, mau tidak mau dan siap tidak siap, perjanjian AFTA berserta semua 

regulasi dan risiko yang akan dihadapi bukan imajinasi belaka, melainkan 

sebuah kenyataan yang sudah ada di depan mata. Sedangkan untuk mundur dari 
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medan tempur AFTA adalah sebuah kemungkinan yang paling tidak mungkin 

dilakukan. 

Dalam kajian ilmu psikologi, terdapat satu bagian menarik terkait tema 

tersebut, dimana dijelaskan bahwa kontrol terbesar dari sebuah permasalahan 

berada dalam diri seseorang (yaitu individu itu sendiri), bukan faktor eksternal 

yang akan terus menerus menekan hingga membuat individu tidak berkembang.  

Menurut Rotter dalam (Sarwono, 2010) Locus of control adalah 

keyakinan seseorang terhadap sumber-sumber yang mengontrol kejadian-

kejadian dalam hidunya, yaitu apakah kejadian-kejadian tersebut terjadi pada 

dirinya karena dikendalikan oleh kekuatan dari luar(eksternal) atau dari dalam 

(internal). Dalam konsep tersebut, Rotter menjelaskan bahwa seseorang akan 

mengembangkan suatu harapan untuk mengendalikan kejadian-kejadian dalam 

hidupnya. Ketika individu meyakini bahwa hasil yang diperoleh individu dapat 

terjadi karena apa yang dikerjakan oleh individu itu sendiri, maka kondisiitu 

disebut locus of control internal. Sedangkan locus of control eksternal 

cenderung untuk meyakini bahwa hasil yang diperoleh individu dipengaruhi 

oleh kekuatan dari luar dirinya.  

Pemahaman locus of control internal mengarah pada keyakinan bahwa 

ada konsekuensi hasil atas perbuatan diri sendiri. Individu percaya bahwa hasil 

baik yang diperoleh dan kegagalan yang diperoleh merupakan hasil dari 

perilakunya sendiri, sehingga ia percaya bahwa yang mengontrol berhasil 

tidaknya dalam mencapai suatu tujuan adalah dikarenakan oleh dirinya sendiri. 

Individu yang mempunyai locus of controlinternal biasanya proaktif dan 

prilakunya cenderung adaptif (Walgito, 2010). 

Berdasarkan pada konsep tersebut, menghadapi AFTA seharusnya tidak 

lagi menjadi sebuah momok yang menakutkan. Karena kompetisi adalah 

persoalan diri sendiri, kualitas bangsa adalah kalkulasi dari kualitas setiap 

individu. Sehingga sebagai penduduk Indonesia, kebobrokan bangsa adalah 

cerminan buruknya kepribadian individu, kemajuan bangsa adalah cerminan dari 

bibit unggul yang tertanam di dalam diri setiap individu. Intinya, saya dan anda 

memikul tanggung jawab yang sama besar, yaitu menyiapkan Indonesia untuk 

bertempur di medan AFTA. Karena bagaimanapun negara ini sudah berpuluh-

puluh tahun usianya, bukan sekolah dasar apalagi taman kanak-kanak. Negara 
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ini sudah matang dengan tempaan dari berbagai sektor pembangungan 

kehidupan.  

Oleh karena itu, buang semua pola pikir yang selalu ketakutan karena 

faktor eksternal. Berhenti menyalahkan pemerintah, birokrasi dan segala 

administratif yang mungkin memang pada kenyataannya tidak dapat diandalkan. 

Karena pada saat itu, diri sendiri adalah satu-satunya hal yang bisa diberdayakan 

semaksimal mungkin. Kita tidak dapat mengontrol lingkungan, melainkan kita 

yang harus berjuang untuk mengharmoniskan diri dengan lingkungan.  

Lalu langkah konkrit apa yang bisa dilakukan untuk menciptakan hal 

tersebut? Berbicara tentang locus of control internal adalah berbicara tentang 

apa yang KITA secara pribadi bisa lakukan dengan sekuat tenaga, dan 

semaksimal mungkin. Bukan terletak pada bagaimana kondisi eksternal 

sehingga potensi dalam diri hanya terkurung oleh pikiran-pikiran negatif. 

Pertama, kenali diri sendiri (hak dan tanggung jawab). Dengan 

demikian, kitaakan mengerti hal terbaik apa yang bisa kita kerjakan. Contoh : 

Jika saya adalah seorang mahasiswa, maka saya akan mengerahkan semua 

kemampuan saya untuk belajar dan memperkaya pengetahuan. Jika saya adalah 

seorang pendidik, maka saya akan mengikuti pelatihan untuk meningkatkan 

kualitas diri, upgrade ilmu pengetahuan dan mendidik siswa-siswi penerus 

bangsa. Jika saya adalah seorang wakil rakyat, maka saya akan 

merepresentasikan diri saya selayaknya seorang wakil yang sedang bekerja  

untuk seseorang yang diwakilkannya. 

Kedua, yakini bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas dasar usaha 

sendiri, jangan menyalahkan birokrasi atau siapa pun. Ketika pertarungan di 

medan AFTA tampak mengerikan karena melihat ketidaksiapan Indonesia, maka 

ingatlah bahwa yang memegang kendali adalah diri kita sendiri, bukan pihak 

lain. 

Ketiga, mulai lah dari diri anda sendiri. Siapa pun anda, menjadikan 

Indonesia siap AFTA dan menjadi lebih baik adalah tanggung jawab bersama, 

bukan tugas terpisah yang dijalankan masing-masing. 

 

Built freedom and winner on your mind, so you will get it! 
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“Siap Menghadapi AFTA 2015 ‘Hanya’ dengan Jari : Pendekatan Teori 

Organizational Readiness for Change Berbasis Internet Bagi Mahasiswa 

Pendidikan Tinggi di Indonesia” 

(Oleh Andina A.: Universitas Indonesia) 

  

“The Readiness is All” 

William Shakespeare 

 

utipan dari sastrawan dunia, William Shakespeare di atas 

relevan dengan apa yang sedang dihadapi kita saat ini. Ketika 

kondisi dunia tidak lagi terkotak-kotakkan berdasarkan 

afiliasi politik, ras, agama dan kewarganegaraan serta batas-batas geopolitik dan 

geoekonomi telah libur, maka, kita harus bersiap untuk menjadi bagian dari 

pasar bebas dunia. Ide menjadikan dunia satu tanpa batas-batas tersebut 

sesungguhnya ideal untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara dan 

mempererat kerjasama multilateral. Dalam kurun waktu dua bulan lagi, 

Indonesia sebagai salah satu anggota di ASEAN,  akan masuk ke dalam zona 

perdagangan bebas antar negara-negara di Asia Tenggara dan juga Cina, Korea 

Selatan dan Jepang. Hal ini berawal dari ditandatanganinya kesepakatan 

Common Effective Preferential Tariff- Asean Free Trade Area (CEPT-AFTA) 

pada tahun 1992. Kesepakatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kawasan 

yang stabil, makmur dan berdaya saing tinggi, mempercepat liberalisasi 

perdagangan di bidang jasa, dan meningkatkan pergerakan tenaga profesional 

dan jasa lainnya antar kawasan. Kesepakatan tersebut terdiri atas tiga pilar yaitu 

ASEAN Economic Community, ASEAN Political-Security Community, dan 

ASEAN Socio-Cultural Community (kemendag.go.id, 2014). Dengan 

disepakatinya tiga pilar tersebut maka negara-negara yang tergabung dalam 

Asean Economic Community wajib melaksanakan poin-poin yang tercantum 

dalam cetak biru, salah satunya adalah melakukan pertukaran bebas pada sektor 

barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik,  dan aliran modal asing. 

Dilaksanakannya AFTA 2015 ini akan menjadi penentuan apakah di masa depan 

K 

      2 



 
 

9 
Bunga Rampai Lomba Esai Psyferia 2014 

Indonesia hanya akan menjadi pasar murah bagi negara-negara maju? Ataukah, 

AFTA 2015 dapat menjadi batu loncatan bagi Indonesia untuk menunjukkan 

keunggulannya di mata dunia? 

 

Kondisi Indonesia Saat Ini 

   Dalam tulisan ini, penulis menekankan pada poin terjadinya pertukaran 

bebas dalam aspek tenaga kerja terdidik. Hal ini dikarenakan dalam aspek ini, 

ilmu psikologi sangat berperan, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas 

tenaga kerja terdidik di Indonesia yang masih tergolong rendah. Salah satu 

indikator yang mengukur tingkat pembangunan ekonomi negara-negara di dunia 

adalah Global Competitiveness Index yang dirilis World Economic Forum setiap 

tahunnya. Indeks ini mendefinisikan kemajuan pembangunan negara 

berdasarkan kemampuan berkompetisi negara tersebut dengan negara-negara 

lain di dunia. Kompetisi itu sendiri diartikan sebagai seperangkat kebijakan, 

institusi dan faktor-faktor yang menentukan tingkat produktivitas dari sebah 

negara. Pada era globalisasi seperti saat ini, kemampuan berkompetisi dipandang 

sebagai suatu hal yang utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan 

kesejahteraan sebuah negara. Terdapat 12 pilar yang menjadi tolak ukur dari 

kemampuan berkompetisi yaitu kualitas institusi publik, kemajuan infrastruktur, 

kondisi makro-ekonomi, kesehatan, pendidikan tinggi dan pelatihan tenaga 

kerja, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, perkembangan pasar 

finansial, kesiapan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi mutakhir, 

jangkauan pasar, kemenarikkan bisnis, dan inovasi (World Economic Forum 

2014).  

Indonesia, sebagai negara ketiga yang memiliki populasi terbesar di 

dunia, memiliki keunggulan memiliki kuantitas sumber daya manusia yang 

banyak sebesar 242,3 juta manusia. Akan tetapi memiliki kualitas tenaga kerja 

Indonesia masih menempati ranking 110 dari 144 negara di dunia pada tahun 

2014. (World Economic Forum 2014). Dalam pilar pendidikan tinggi dan 

pelatihan tenaga kerja yang menjadi poin penting adalah kualitas dari lulusan 

pendidikan tinggi dan pelatihan yang diberikan oleh negara untuk meningkatkan 

kualitas tersebut. Dalam dunia yang global seperti saat ini, penting bagi sebuah 

negara untuk membina sumber daya manusia yang memiliki terdidik dengan 

baik. Sumber daya manusia yang terdidik akan mampu bersaing di dunia kerja 
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global dan dapat memecahkan masalah-masalah kompleks serta dapat dengan 

cepat beradaptasi terhadap kondisi dunia yang sangat dinamis. Selain 

menghasilkan sumber daya manusia yang terdidik melalui peningkatan jumlah 

partisipasi warga negara yang melanjutkan ke pendidikan tinggi, sebuah negara 

juga harus memberikan pelatihan-pelatihan terhadap sumber daya manusia untuk 

meningkatkan potensinya.  

Di Indonesia sendiri peningkatan angka partisipasi kasar pendidikan 

tinggi (APK-PT) masih rendah yakni 18,08 pada tahun 2013. Atau dengan kata 

lain hanya 30% warga negara berusia 19-24 tahun yang dapat mendapatkan 

kesempatan belajar di perguruan tinggi (bps.go.id 2013). Begitu juga dengan 

kualitas pendidikan tinggi yang dapat dilihat dari jumlah penelitian yang 

dilakukan dalam periode 1996-2013. Indonesia hanya mampu mempublikasikan 

karya ilmiah sebanyak 25.481 publikasi. Jumlah ini tertinggal jauh dari Thailand 

(95.069), Malaysia (125.084),  Singapore (131.037), Korea Selatan (658.602), 

Jepang (1.929.402) dan China (3.129.729) (Scimago, 2013). Padahal jumlah 

lembaga pendidikan tinggi di Indonesia dapat terbilang banyak yaitu hampir 

mencapai lebih dari 3000 pendidikan tinggi. Dalam jangka waktu dua bulan 

sebelum menghadapi AFTA 2015 memang mustahil untuk mengejar 

ketertinggalan Indonesia dalam peningkatan kualitas lulusan pendidikan tinggi 

dan tenaga kerja. Akan tetapi, langkah-langkah untuk mengejar ketertinggalan 

tersebut harus dimulai sejak saat ini juga. Hal krusial yang harus dipersiapkan 

sebelum memasuki AFTA 2015 adalah kesiapan mental dan fisik dari warga 

negara Indonesia terutama mahasiswa di pendidikan tinggi yang akan memasuki 

lapangan pekerjaan. Dibutuhkan kesiapan untuk berubah baik pada level 

organisasi yaitu perguruan tinggi tersebut dan pada level individu yaitu 

mahasiswa dan calon pekerja. 

 

Teori Kesiapan Organisasi Terhadap Perubahan 

Dalam cabang ilmu psikologi industri dan organisasi terdapat sebuah 

teori Organizational Readiness for Change yang membahas kesiapan organisasi 

terhadap perubahan. Konsep dasar dari teori ini adalah jika kita menginginkan 

adanya perubahan maka harus ada kesiapan untuk berubah. Elemen penting 

untuk melakukan perubahan transformational ada pada tingkah laku individu 

dalam organisasi tersebut. Kesiapan untuk berubah pada individu didefinisikan 
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sebagai suatu kondisi dimana secara mental dan fisik seseorang siap untuk 

melakukan tindakan atau mencari pengalaman yang baru dan pada saat yang 

bersamaan mempersiapkan langkah-langkah untuk mencapai apa yang menjadi 

tujuannya (Walinga 2008). Dalam kesiapan untuk berubah, ada dua hal yang 

harus diperhatikan yaitu membuat kesiapan untuk berubah pada individu dan 

mengurangi kemungkinan penolakan untuk berubah. Maka dari itu, langkah 

pertama yang harus disiapkan adalah mendorong individu untuk terlibat dalam 

proses perubahan dengan cara memengaruhi keyakinan, sikap, intensi dan 

tingkah laku setiap anggota di dalam organisasi tersebut.  

Kemudian, selain kesiapan berubah pada level individu, hal yang juga 

penting adalah bagaimana organisasi yang menjadi tempat bernaung individu-

individu tersebut juga memiliki kesiapan dalam mengalami perubahan. Holt et 

al. (2007, p.235) mendefinisikan kesiapan sebuah organisasi terhadap perubahan 

sebagai sikap yang dipengaruhi secara simultan oleh isi (apa yang akan diubah), 

proses (bagaimana perubahan akan diimplementasikan), konteks (dalam 

lingkungan seperti apa perubahan akan terjadi) dan individu (karakteristik 

inidividu yang akan berpartisipasi dalam perubahan tersebut). Lebih lanjut, 

Weiner (2009) menjelaskan bahwa kesiapan organisasi terhadap perubahan 

merupakan keadaan dimana anggota-anggota di dalam organisasi tersebut 

merasa berkomitmen untuk melakukan perubahan bersama dan yakin bahwa 

mereka dapat melakukan perubahan tersebut. Perubahan hanya dapat terjadi 

ketika sense of readiness dirasakan oleh setiap anggota dalam organisasi tersebut 

(Weiner 2009). 

 

Model siklus di atas adalah proses terjadinya kesiapan organisasi 

terhadap perubahan yang dikonsepkan oleh Walinga (2008, p.4). Siklus diawali 

oleh adanya tantangan atau stressor yang mengharuskan sebuah organisasi 

berubah untuk mencapai tujuan menjadikan organisasi tersebut lebih baik lagi. 
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Pada tahap selanjutnya, sebelum menghadapi perubahan, individu-individu 

dalam organisasi tersebut pasti memiliki pola pikir yang berbeda-beda mengenai 

terjadinya perubahan tersebut. Dalam tahapan ini, sebuah organisasi harus 

melakukan sesuatu untuk mengubah pola pikir (cognitive appraisal) tersebut 

menjadi seperangkat keyakinan positif bahwa mereka siap untuk menghadapi 

perubahan dan menyelesaikan tantangan-tantangan yang dibawa oleh perubahan 

tersebut. Ketika, pola pikir positif mengenai perubahan sudah tertanam maka 

organisasi harus mampu mengarahkan fokus individu terhadap pencapaian 

tujuan bersama. Walinga (2008) menjelaskan bahwa individu yang memiliki 

keyakinan positif terhadap perubahan tersebut akan menghadapi tantangan 

dengan menggunakan problem-focused coping. Pada tahapan terakhir, ketika 

telah siap menghadapi perubahan maka dapat dikatakan individu-individu di 

dalamnya juga telah siap untuk menampilkan performa yang baik. Hal penting 

yang perlu diingat adalah kesiapan menghadapi perubahan merupakan proses 

berkelanjutan bukan sebuah keadaan yang stagnan. 

 

Implementasi di Tingkat Kebijakan Publik 

   Model teoritis mengenai kesiapan organisasi terhadap perubahan yang 

sebelumnya sudah dibahas dapat kita implementasikan dalam tataran kebijakan 

publik. Perlu diingat bahwa langkah pertama yang harus disiapkan adalah 

mendorong individu untuk terlibat dalam proses perubahan dengan cara 

memengaruhi keyakinan, sikap, intensi dan tingkah laku setiap anggota di dalam 

organisasi tersebut. Untuk mengimplementasikannya, organisasi yang dalam 

konteks ini adalah lembaga eksekutif di kementerian-kementerian terkait dapat 

menggunakan konsep E-Government. E-Government adalah pemanfaatan sistem 

teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan informasi kepada warga 

negara dengan menggunakan media elektronik yang memiliki koneksi ke 

internet. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dewa dan Zlotnikova (2014) di 

Tanzania membuktikan bahwa penggunaan E-Government untuk sarana 

komunikasi dan informasi antara pemerintah dan masyarakat dapat dikatakan 

cukup efektif dan transparan.  

Penulis yakin bahwa gagasan E-Government yang dilakukan di Tanzania 

dapat lebih efektif dilakukan di Indonesia. Hal ini dikarenakan jumlah pengguna 

internet di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan di Tanzania. Berdasarkan 
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studi yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia 

(2012) menemukan bahwa kelompok pengguna internet terbanyak di Indonesia 

adalah mereka yang berusia 15-34 tahun dengan total 58,4% dari keseluruhan 

populasi. Berdasarkan tingkat pendidikan, kelompok pengguna internet 

terbanyak adalah mereka yang berada di tingkat pendidikan SMA sampai 

dengan Strata 2 (Master) dengan total 70% dari populasi pengguna internet. 

Tentunya, penggunaan internet untuk mengaplikasikan teori kesiapan organisasi 

terhadap perubahan dapat menjadi langkah yang solutif untuk meningkatkan 

kualitas calon tenaga kerja terlatih Indonesia yakni mereka yang berada di 

pendidikan tinggi. Hal ini dikarenakan melalui media-media digital, pemerintah 

dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Dirjen 

Pendidikan Tinggi dan Kementerian Komunikasi dan Informasi dapat 

memberikan akses kepada mahasiswa di pendidikan tinggi mengenai informasi-

informasi mengenai AFTA 2015 dengan cepat dan efektif. Khususnya mengenai 

perubahan-perubahan yang terjadi dalam lapangan ketenagakerjaan yang akan 

mereka hadapi setelah mereka lulus dari pendidikan tinggi.  

Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan data mengenai posisi 

Indonesia dalam kualitas ketenagakerjaan yang masih rendah. Pemerintah juga 

dapat memberikan solusi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk 

meningkatkan potensi dirinya sehingga menjadi tenaga kerja yang berkualitas. 

Setelah informasi mengenai AFTA 2015 tersosialisasikan dengan baik dan 

terbentuk kesiapan untuk menghadapi perubahan, maka langkah selanjutnya 

adalah dengan membuat jaringan informasi mengenai kondisi lapangan 

ketenagakerjaan baik di Indonesia maupun di negara-negara di Asia Tenggara 

lainnya. Pemerintah dapat menyajikan data-data mengenai peluang kerja di 

perusahaan, kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan lapangan kerja serta 

menyajikan data-data informasi mengenai perkembangan pasar tenaga kerja baik 

di Indonesia maupun di negara lainnya. Melalui penerapan E-Government 

dengan mengimplementasikan teori kesiapan organisasi menghadapi perubahan, 

maka warga negara Indonesia khususnya mahasiswa yang berada di pendidikan 

tinggi dapat mempersiapkan dirinya menghadapi pasar bebas tenaga kerja 

‘hanya’ dengan menggunakan jari. 
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“Zone of Proximal Development untuk Peningkatan 

Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Menjawab 

Tantangan AFTA 2015” 

(Oleh Anita Dwinata Lubis: Universitas Indonesia) 

 
 

 

Potensi masalah yang terbentuk dari pelaksanaan AFTA 2015 

 

SEAN FREE TRADE AREA (AFTA) merupakan sebuah 

kesepakatan yang bertujuan membentuk suatu kawasan bebas 

perdagangan untuk meningkatkan daya saing ekonomi kawasan 

regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta 

menciptakan pasar regional bagi penduduknya (Departemen Keuangan RI, n.d.) 

Kesepakatan tersebut telah dibentuk sejak 1992 dan terus menerus diterapkan secara 

bertahap terutama dalam kesepakatan non-tarif setiap produk dari negara ASEAN 

seperti Vietnam, Kamboja, dan Malaysia. Pembebasan tarif tersebut menurunkan biaya 

yang perlu dikeluarkan setiap perusahaan untuk mengimpor produk baik berupa bahan 

baku maupun bahan jadi. Tidak hanya pembebasan tarif, pemberlakuan AFTA juga 

termasuk pembebasan tenaga kerja untuk memilih bekerja di perusahaan manapun yang 

tersebar berbagai negara ASEAN (Arief dalam Lukihardianti, 2013). Wilayah tidak lagi 

menjadi pembatas bagi pekerja untuk memilih berkarir dimana saja, termasuk tenaga 

kerja asing yang berminat bekerja di Indonesia. 

 

Potensi terjadinya persaingan tenaga kerja menjadi semakin besar, jika dilihat 

dari jumlah pengangguran yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2014, 

artinya sebelum AFTA mulai diberlakukan, tingkat pengangguran terbuka tercatat 

sebesar 5,7% dari angkatan kerja yang berjumlah 125,32 jiwa atau 7,15 juta jiwa. 

Pemberlakuan AFTA dapat semakin meningkatkan persaingan, karena tenaga kerja dari 

negara lain dapat bekerja dengan bebas di Indonesia. Selain masalah persaingan 

pekerjaan tersebut, muncul tantangan baru terutama bagi pemilik perusahaan untuk 

mempertahankan pekerja yang telah bergabung dengan perusahaan tersebut sebelum 

AFTA. Adanya kebebasan bagi tenaga kerja untuk memilih bekerja dimana saja dapat 

menyebabkan meningkatnya tingkat turnover pekerja karena mereka ingin bergabung 

A 

  3 
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dengan perusahaan asing ternama yang semakin mudah diraih dan menawarkan 

berbagai keuntungan dan pengalaman baru 

 

Zone of Proximal Development (ZPD) 

 

Teori perkembangan yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky menyatakan bahwa 

pengetahuan dapat diperoleh dengan interaksi terhadap objek pengetahuan dengan 

dimediasi oleh orang lain yang lebih ahli (Vygotsky dalam Miller, 2011). Menurut 

Vygotsky, konteks lingkungan menjadi suatu hal yang sangat penting dalam 

perkembangan pengetahuan, dengan kata lain, lingkungan sekitar bertanggung jawab 

atas pengetahuan semua orang didalamnya. Pengetahuan diperoleh dari hasil 

internalisasi (proses intramental) pengetahuan yang diperoleh dari interaksi dengan 

masyarakat (intermental). Salah satu aspek dari teori perkembangan kognitif yang 

dikemukakan oleh Vygotsky adalah Zone of Proximal Development (ZPD). ZPD adalah 

perbedaan antara level perkembangan yang sebenarnya, yaitu ketika seseorang mampu 

mengerjakan suatu hal secara mandiri, dengan level potensial yang didapat setelah 

berkolaborasi orang yang lebih ahli (Vygotsky dalam Miller, 2011). Teori ZPD dari 

Vygotsky dapat dipergunakan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM 

perusahaan, serta menciptakan iklim organisasi yang dapat mencegah SDM perusahaan 

untuk melakukan turnover sehingga dapat mengatasi potensi masalah yang timbul 

karena adanya AFTA 2015 

 
Peningkatan kualitas SDM dengan prinsip Zone of Proximal Development 

 

Hal yang harus diperhatikan ketika akan menggunakan prinsip zone of proximal 

development dalam menyelesaikan permasalahan SDM yang dapat ditimbulkan AFTA 

dalam suatu organisasi yaitu sebagai berikut: pertama, kemampuan dasar yang telah 

dimiliki oleh setiap SDM perusahaan. Kedua, potensi individu dan perusahaan secara 

umum yang ingin dicapai. Ketiga, peran supervisor dalam mendukung pencapaian tiap 

individu untuk mencapai potensinya. Tiga hal tersebut dapat dijabarkan menjadi 

langkah-langkah konkret untuk dapat diaplikasikan sebagai berikut. 

 
Pertama, lakukan assessment terhadap kemampuan dasar yang telah dimiliki 

setiap anggota SDM perusahaan atau actual developmental level individu yang 

ditunjukkan melalui mampunya pekerja dalam menyelesaikan suatu masalah, tugas, 

pekerjaan secara pribadi, tanpa bantuan co-worker ataupun supervisor. Proses 
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selanjutnya adalah menentukan kemampuan potensial yang harus dicapai oleh setiap 

pekerja atau potential development level yang hanya dapat dicapai dengan kolaborasi 

dengan co-worker atau supervisor. Contoh sederhananya, pekerja yang sejak awal telah 

mampu menggunakan aplikasi Corel Draw diberikan tugas mengerjakan proyek dengan 

menggunakan Adobe Photoshop. 

 

Ketiga, perkecil jarak zone of proximal development dengan menggunakan 

prinsip scaffolding atau guided participation. Disinilah letak proses pengembangan 

kemampuan dan potensi SDM terjadi yaitu saat supervisor membantu pekerja untuk 

mencapai kemampuan potensial yang telah ditetapkan. SDM harus terlibat aktif dalam 

menanyakan hal-hal yang berguna untuk mencapai kemampuan potensial yang telah 

ditetapkan sebelumnya oleh supervisor. Untuk memperkecil jarak ZPD, digunakan 

prinsip pengembangan organisasi yang dapat dijelakan sebagai berikut: 

 
1.  Training peningkatan self-esttem 

 

Training peningkatan self-esteem diberikan kepada SDM secara keseluruhan 

untuk meningkatkan motivasi intrinsiknya (Aamodt, 2013). Hal ini dilakukan pertama 

sekali untuk meningkatkan motivasi intrinsik yang sebenarnya berperan besar dalam 

meningkatkan performa SDM. Metode yang biasa digunakan ialah ceramah mengenai 

self-esteem dengan para ahli dan senior yang dilanjutkan dengan peningkatan keyakinan 

bahwa diri mampu mencapai target melalui berbagai langkah-langkah yang ada atau 

self-efficacy. Seiring dengan meningkatnya self-efficacy setiap SDM, maka collective-

efficacy dari perusahaan juga dapat ditingkatkan. Hal ini dapat menumbuhkan 

kepercayaan suatu organisasi sebagai tim bahwa mereka mampu mencapai potensi 

perusahaan secara bersama-sama. 

 
2.  Supervisor Behavior 

 

Setelah SDM memiliki motivasi dan keyakinan diri yang baik, selanjutnya 

supervisor berperan memberikan feedback yang jujur serta terbuka satu sama lain saat 

membahas mengenai pekerjaan dan membantu setiap SDM mencapai kemampuan 

potensial masing-masing. Pada bagian ini, peran supervisor sangat besar dalam 

mendukung peningkatan kemampuan secara personal dan langsung kepada setiap 

individu dan memberikan kepercayaan bahwa SDM mampu mengerjakan tanggung 

jawab yang diberikan. 
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3.  Job Enrichment 

 

Peningkatan motivasi intrinsik dan self-esteem serta dukungan positif dan 

bantuan dari supervisor akan semakin memperkecil jarak ZPD. Setelah ZPD semakin 

kecil, pekerja diberikan kesempatan untuk mengambil tanggung jawab lainnya, seperti, 

pekerja yang biasa bekerja sebagai penjaga mesin fotokopi menjadi penjaga mesin tik. 
 
 

Supervisor memberi kepercayaan dan kesempatan kepada pekerja untuk 

mengambil keputusan sendiri, namun tetap mengarahkan dan mengajarkan apa yang 

harus dilakukan pada pekerjaan baru serta konsekuensi pada pekerjaan sebelumnya. 

 

Organisasi yang selalu memberikan kesempatan kepada pekerja untuk dapat 

meningkatkan kemampuan sehingga secara tidak langsung dapat mengurangi 

kecenderungan atau kemungkinan pekerja untuk beralih ke perusahaan asing yang 

mungkin menawarkan berbagai keuntungan dan manfaat lebih. Lingkungan yang 

nyaman, pekerjaan yang menyenangkan, serta kesempatan untuk meningkatkan 

kemampuan diri menjadi tiga hal utama yang menyebabkan seseorang tetap bertahan 

pada suatu perusahaan atau organisasi (Octrin, 2014 dalam kuliah umum Psikologi 

Industri dan Organisasi) . Pekerja menjadi berpikir dua kali untuk pindah ke perusahan 

lain yang belum tentu menawarkan hal yang sama. 

 
Kesimpulan 

 

Penggunaan prinsip ZPD dapat menjadi solusi dalam mengatasi potensi masalah 

yang ditimbulkan AFTA 2015. Langkah-langkah meningkatkan potensi SDM yang 

telah ada dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan dasar yang telah dimiliki 

setiap individu, memaksimalkan peran dan fungsi co-worker serta supervisor dalam 

membantu SDM mencapai potensi, serta secara tidak langsung terbentuklah lingkungan 

kerja yang semakin nyaman untuk bekerja. Dengan demikian, kebijakan AFTA tidak 

lagi menjadi suatu ancaman bagi SDM dan perusahaan, namun menjadi satu langkah 

peningkatan potensi individu dan organisasi. 
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Digital Market : Sebuah tekad reformasi kemajuan usaha mikro 

(Oleh Ardan Aziz: Universitas Indonesia) 

ndonesia merupakan negara yang memiliki peran usaha mikro yang 

signifikan dalam pengembangan kesejahteraan ekonomi. Signikan 

disini merujuk pada empat alasan dasar, yang  Pertama, sekitar 

lebih dari 80 persen unit usaha yang ada di Indonesia merupakan usaha 

mikro. Kedua, potensinya yang sangat besar dalam penyerapan tenaga 

kerja. Ketiga, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari 2007-

2008 terus meningkat, danKeempat, total ekspor dari hasil produksi UMKM 

selama tahun 2007-2008 mengalami peningkatan sebesar 28,49 persen (BPS 

dalam Anggraeni L. & Huda.A. M., 2010).  

Namun, muncul satu pertanyaan, apakah kaitan potensi usaha mikro dan 

AFTA?  Sedikit mengutip dari pernyataan departemen keuangan Replubik 

Indonesia,ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan 

dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas 

perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional 

ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta 

menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya.Kaitanya, usaha mikro 

seharusnya dapat melusakan sayap sayap pemasaranya lebih luas ke dalam 

wilayah ASEAN karena sesungguhnya sistem ini mengakomodir hal tersebut.  

Saat kita melihat lebih dalam, potensi besar ini harus diiringi dengan 

sebuah langkah strategis. Sebuah langkah yang dapat meningkatkan 

pengembangan pasar serta mempromosikan berbagai potensi usaha mikro di 

Indonesia.  Langkah tersebut adalah dengan melakukan progam pengembangan 

“Digital PeDe aJa”. 

Digital PeDe aJa adalah akronim dari Digital Pemasaran, Desain, dan 

Jaringan. Secara luas progam ini adalah progam pelatihan terhadap pengusaha 

mikro untuk dapat memaksimalkan fasilitas digital seperti Internet ( Jejaring 

sosial, Online Shop, Dll ), Software desain grafis, serta berbagai fasilitas 

infomasi elektronik gunpa memaksimalkan sayap pemasaran agar lebih luas. 

Tujuan dari progam ini dirangkum dalam dua pilar besar, yaitu, Promosi dan 

Penyaluran barang. Promosi disini meliputi penggunaan fasilitas digital sebagai 
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media pengenalan, pemasaran, serta pengembangan usaha. Penyaluran disini 

merujuk pada pembuatan media penjualan online serta penggunaan fasilitas 

elektronik dalam distribusi barang. Sesungguhnya hal diatas berangkat dari 

sebuah ide dasar yang mengatakan bahwa pengembangan usaha yang baik 

terletak pada bagaimana penyaluran, promosi, dan pengelolaan kualitas barang 

dapat berjalan baik. Tiga aspek itu adalah sebuah kunci pengembangan usah 

mikro dan tiga fondasi itu di bagun di atas progam. Secara teknis, progam ini 

adalah pemberian pengajaran berupa sosialisasi dan jika memungkinkan terdapat 

sesi coaching terhadap pelaku usaha usaha mikro.   

Strategi yang digunakan adalah dengan memberikan pengajaran dipilih 

karena pengajaran enterpeunership masih merupakan solusi yang tepat dalam 

menaikan intensi dan tekad dalam usaha. Kalimat diatas diperkuat dengan 

sebuah analisis dari  jurnal “The Effects of EntrepreneurshipEducation” yang 

ditulis oleh Weber, Gravenitz, et all dari Department Ludwig Maximilians 

Universitat, LMU Munich School of Management yang mengatakan bahwa 

pendidikan enterpreneurship terbukti masih efektif dalam meningkatkan 

pengetahuan dan intensi orang yang mendapatkan pendidikan tersebut. 

Ditambah lagi, masih kurangnya pengetahuan onlineshop pada usaha usaha 

mikro di Indonesia.   

Progam ini menekankan pada pengajaran tiga nilai, yaitu: Strategi Online 

Shop (Pemasaran) , 

Bagaimana memaksimalkan 

( Desain ) dan 

Memaksimalkan jaringan 

digital ( Jaringan ). 

Pertama, 

mengajarkan bagaimana 

strategi penjualan dengan 

online shop yang 

professional.Pengajaran 

disini meliputi bagaimana cara melakukan transaksi digital, sistem pengiriman 

barang, serta hal lain yang berkaitan terhadap pembuatan sebuah pasar digital di 

Internet. Pendidikan ini menekankan pada meningkatkan wawasan pengusaha 

bahwa mereka bisa memaksimalkan potensi dari usaha mereka melalui media 

3 nilai 
pengajaran

Jaringan

DesainPemasaran
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ini. Hal itu berimplikasi pada peningkatan luas pasar dan target penjualan dari 

usaha usaha mereka. Lalu, melalui pengajaran pemasaran digital ini pengusaha 

juga diharapkan dapat mengetahui sistem AFTA dan memanfaatkan kebijakan 

ekonomi yang meliputinya. Ini merupakan salah satu upaya pembaharuan sistem 

pasar yang tadinya hanya berkutat dalam kawasan regional sehingga dapat 

mencapai ke ranah multi nasional. 

Kedua, Pendidikan mengenai desain digital. Setelah mengetahui cara 

penjualan yang baik. Tentunya pengusaha dihadapkan dengan tantangan 

“apakah pemasaran produk mereka cukup menarik?”. Tentunya tantangan itu 

dapat di kurangi dengan memberikan pelatihan melalui bagaimana 

menggunakan desain digital dalam menarik konsumen. Desain disini meliputi 

pembuatan poster, penggunaan kata kata yang persuasif, dan hal hal yang dapat 

meningkatkan kesuksesan promosi barang suatu usaha.  

Ketiga, mengajarkan penggunaan media sosial media, jejaring sosial, dan 

fasilitas internet untuk sebagai strategi salah satu strategi pemasaran. Kondisi 

yang terjadi di dunia adalah penggunaan media sosial semakin meningkat. 

Peningkatan tersebut harus dilihat sebagai berkah pemasaran terhadap usaha 

mikro. Secara nyata, pengajaran ini meliputi media sosial apa saja yang dapat 

digunakan untuk promosi, apa keuntungan serta kerugian, dan lainya. Inilah 

sebuah gagasan bahwa sesungguhanya pemasaran harus mengikuti 

perkembangan zaman dan terus berinovasi dalam melihat peluang. 

 Tentunya, progam ini merupakan progam yang memerlukan upaya khusus dalam 

pelaksanaanya. Penulis menyadari bahwa terdapat beberapa kendala dari progam 

ini yang pertama, jaringan internet di berbagai daerah masih belum memadai, 

selanjutnya teknis pelaksanaan dan tenaga pengajar. Namun, kelemahan tersebut 

merupakan tantangan untuk melakukan reformasi pembaharuan pemasaran 

produk ekonomi mikro agar lebih luas dan memaksimalkan potensi yang 

diberikan oleh AFTA. 

 Pada akhir tulisan ini, penulis kembali ingin menyampaikan bahwa usaha mikro 

adalah sektor yang harus diperhatikan dalam kaitanya terhadap AFTA. Perhatian 

disini merukjuk pada pengembagangan usaha tersebut agar menjadi lebih 

berkembang dalam segi pemasaran, promosi, dan penjualan. Hal tersebut salah 

satunya dapat dilaksanakan melaui pemanfaatan perkembangan teknologi 

informasi yang sangat pesat. Pemanfaatan tersebut terangkum pada nilai nilai 
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progam Digital PeDe aJa. Sehingga usaha mikro Indonesia dapat bersaing di 

pasar lokal maupun global. Keyakinan ini merupakan tekad untuk membawa 

Indonesia lebih sejahtera. 

  

“Ingatlah selalu bahwa kebulatan tekad untuk sukses adalah lebih penting daripada 

yang lainnya.”  (Abraham Lincoln) 
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“Change &Talent Management Berbasis Budaya Untuk SDM 

Indonesia  Siap AFTA 2015” 

(Oleh Arreza Pramudia: Universitas Padjadjaran) 

 

urang dari satu tahun, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN 

akan menerapkan kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara, 

yang kemudian disebut sebagai AFTA (ASEAN Free Trade Area). 

AFTA adalah sebuah bentuk kesepakatan trade-bloc antar negara-negara ASEAN untuk 

mendukung produksi barang dan jasa lokal di masing-masing negaranya. Kesepakatan 

yang disetujui pada tahun 1992 di Singapura ini memiliki tiga tujuan (AFTA Council 

2014), yaitu: 

1. Menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif 

sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global 

2. Menarik lebih banyak Foreign Direct Investment (FDI) 

3. Meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN 

Dalam mencapai tujuan tersebut, diterapkan suatu skema tarif istimewa yang 

efektif dalam memfasilitasi proses pencapaian tujuan. Skema tersebut memberikan 

keuntungan agar pelaku usaha di wilayah ASEAN mampu berkembang menjadi basis 

produksi barang dan jasa yang besar di pasar global. 

Peluang dan tantangan pun dikemukakan oleh beberapa ekonom mengenai 

penerapan AFTA untuk Indonesia. Berdasarkan indeks kompetensi yang dikeluarkan 

oleh World Economic Forum1 pada tahun 2013, Indonesia menempati urutan ke-50 atau 

lebih rendah dibandingkan Singapura (peringkat ke-2), Malaysia (peringkat ke-20) dan 

Thailand (peringkat ke-30) dalam hal kompetensi sumber daya manusia2. 

Hal tersebut tidak selalu harus dipandang sebagai suatu tantangan atau ancaman. 

Menurut indeks Human Development (HDI) yang dikeluarkan oleh UN-DP pada tahun 

2014, Indonesia memiliki tingkat perkembangan SDM paling tinggi di negara ASEAN, 

yaitu 0.901 (kategori sangat tinggi). Indeks tersebut mencerminkan data statistik 

                                                      
1 AFTA 2015 dan Ketidaksiapan SDM Indonesia (http://analisadaily.com/news/read/afta-2015-dan-

ketidaksiapan-sdm-indonesia/53995/2014/08/12 diunduh pada 31 Oktober 2014 pukul 20.00 WIB) 
2The Global Competitiveness Report 2013-2014 oleh World Economic Forum 

(http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf diunduh pada tanggal 

31 Oktober 2014 pukul 20.00 WIB) 
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http://analisadaily.com/news/read/afta-2015-dan-ketidaksiapan-sdm-indonesia/53995/2014/08/12
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mengenai tingkat harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan dalam menggambarkan 

perkembangan sumber daya manusia3. 

Pembahasan akan data UN-DP tersebut didasarkan pada pandangan bahwa 

perkembangan SDM yang tinggi menggambarkan potensi akses pada fasilitas 

pendidikan dan kesehatan yang baik. Gambaran data yang dikumpulkan oleh UN-DP ini 

tidak hanya memberikan gambaran akan potensi yang mampu dan telah diraih oleh 

suatu negara, akan tetapi juga melibatkan gambaran vulnerability dan resilience dalam 

analisisnya. Oleh karena itu, Indonesia patut berbangga akan pencapaian tersebut dan 

selayaknya menaruh harapan akan kemampuannya dalam bersaing di AFTA 2015. 

Lalu muncul pertanyaan akan hal ini, mampu kah SDM Indonesia mendapatkan 

keuntungan dari AFTA 2015, dan terutama, memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap perekonomian di komunitas AEC (ASEAN Economic Community). Sumber 

daya manusia yang seperti apa yang dapat diberikan oleh rakyat Indonesia?Pertanyaan 

ini membuat saya bepikir akan potensi, kemampuan, dan kesiapan SDM negara ini 

untuk dapat mengaktualisasikan dirinya di panggung internasional. 

 

Transformasi Organisasi dengan internasionalisasi berbasis budaya 

AFTA memberikan kesempatan kepada seluruh anggota ASEAN untuk mampu 

berinteraksi secara efektif agar mampu saling menciptakan situasi dimana seluruh 

anggotanya mampu mencapai potensi yang dimilikinya, dengan kata lain, menciptakan 

safe haven. Menurut Covey (1989), dibutuhkan tiga macam kebiasaan yang harus 

dikembangkan untuk dapat menciptakan interdependensi positif dalam bekerja dengan 

orang lain. Kebiasaan pertama adalah berpikir secara win-win agar mampu menciptakan 

kesepakatan dan resolusi jangka panjang dengan orang lain. Kedua, berempati dalam 

memahami situasi orang lain untuk menciptakan hubungan resiprokal sehingga mampu 

saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Terakhir, dibutuhkan kebiasaan untuk dapat 

mengombinasikan kekuatan dari semua pihak lewat interaksi kerja sama yang positif 

untuk dapat mencapai tujuan, yang tentunya tidak dapat dicapai dengan sendiri—Covey 

menyebut kebiasaan ini sebagai sinergi. Ketiga kebiasaan ini dibutuhkan untuk dapat 

berhubungan secara efektif dengan orang lain. Kebutuhan untuk dapat menciptakan 

                                                      
3Human Development Report 2014 oleh UNDP (United Nation Development Programme) 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf diunduh pada tanggal 31 Oktober 2014 pukul 

20.00 WIB 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf
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interaksi yang positif agar dapat menghasilkan pencapaian menjadi salah satu latar 

belakang bagi perusahaan lokal untuk melakukan perubahan. 

Tema organizational change atau pun transformasi organisasi belum banyak 

dilirik oleh banyak perusahaan, seperti yang diakui oleh Prof. Dr. Hora Tjitra sebagai 

narasumber dalam seminar mengenai “Developing a Positive Climate Workplace to 

Enhance Productivity and Quality of Life-Stress, Health, and Well-Being Management 

at Work: A Biopsychosocial Approach” pada bulan Mei 2014 lalu di Bandung. Lain 

halnya jika dihubungkan dengan isu AFTA 2015, dimana perusahaan dituntut untuk 

dapat melakukan ekspansi, berupa internasionalisasi organisasi untuk dapat bersaing 

dengan perusahaan dalam wilayah perdagangan bebas ASEAN. 

Akan tetapi, hal ini memberikan hambatan yang besar, terutama oleh karena 

karakteristik masing-masing warga negara ASEAN yang memiliki budaya yang 

berbeda. Hal ini menjadi masalah, misalnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

McKinsey&Co (dalam Tjitra & Associates 2014)sebanyak 30% perusahaan yang 

melakukan ekspansi tersebut mengalami kegagalan, sebagai hasil dari masalah 

interkultural. Tjitra (2014) mengemukakan temuan mengenai perbedaan ini dengan 

membandingkan antara budaya kerja pegawai Indonesia dengan China—dimana orang 

China menganggap orang-orang Indonesia sebagai pemalas dan terlalu santai terhadap 

pekerjaannya. Berdasarkan temuan tersebut, kebutuhan akan kesadaran isu budaya 

harus dipertimbangkan dalam rangka mengembangkan human capital untuk 

pertumbuhan ekonomi ASEAN melalui perdagangan bebas. 

Pendidikan akan kesadaran budaya menjadi satu hal yang mendasar dalam 

internasionalisasi organisasi, dimana keuntungannya dapat dituliskan sebagai berikut 

(Tjitra & Associates 2014)4: 

1. Pemahaman akan pengaruh perbedaan budaya akan membantu kita dalam 

bekerja dan berurusan dengan warga negara asing 

2. Pengetahuan mengenai bagaimana bekerja dalam kelompok multinasional 

dapat mengarahkan kita dalam hidup secara efektif 

3. Kesadaran akan pengaruh budaya dapat mempengaruhi persepsi dan perilaku 

4. Penghargaan yang signifikan terhadap perbedaan budaya mampu 

memberikan leverage terhadap hasil yang lebih baik 

                                                      
4Cross-Cultural Awareness & Intercultural Communication (http://tjitra.com/services/culture/cultural-

awareness/ diunduh pada tanggal 31 Oktober 2014 pukul 20.00 WIB 

http://tjitra.com/services/culture/cultural-awareness/
http://tjitra.com/services/culture/cultural-awareness/
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Disini, cultural Awareness menjadi fondasi mendasar bagi individu untuk dapat 

menciptakan sinergi dengan negara lain. Hal ini akan dapat dimudahkan dengan 

dukungan pengelolaan sumber daya manusia yang di-internasionalisasi agar dapat 

memberikan dukungan terhadap strategi organisasi yang ingin dapat bersaing dalam 

komunitas ekonomi ASEAN.International Human Resource Management (HRM) 

menjadi suatu hal yang penting karena langkanya talenta manajemen dengan 

pengetahuan cross-cultural sebagai hambatan terbesar terhadap ekspansi dari 

perkembangan global. 

 

Faktor kunci untuk perubahan 

Gagasan mengenai cultural awareness dan international HRM bukan lah faktor 

kunci akan kesiapan Indonesia untuk AFTA 2015. Ada satu hal yang paling 

fundamental dan memiliki pengaruh secara global terhadap kesiapan negara ini 

menghadapi perubahan lingkungan yang besar di ASEAN. Dalam organisasi atau pun 

kelompok, terdapat perkembangan dan penurunan. Tidak berubah bukan lah suatu 

pilihan. Perkembangan membutuhkan kepemimpinan, bukan manajemen. Hal tersebut 

merupakan sesuatu yang berbeda—sebagaian orang melakukan manajemen dan 

sebagian individu memimpin. Pemimpin mengantarkan anggota kelompoknya dalam 

perjalanan menuju tempat yang tidak pernah dikunjungi oleh anggota sebelumnya, 

sedangkan manajer cenderung untuk menangani status quo organisasi. Metafor 

mengenai perjalanan merupakan metafor yang paling tepat dalam membahas tugas 

pemimpin organisasi. 

Pemimpin adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain untuk menjadi 

lebih efektif sehingga mampu mencapai tujuan bersama dan mempertahankan 

efektivitas hubungan kerja antar anggotanya5. Manajemen terhadap pengembangan 

talenta, terutama kepemimpinan, bagi masyarakat Indonesia menjadi faktor kunci dalam 

mengembangkan dan mendidik SDM Indonesia siap AFTA. Pemimpin tidak hanya 

memberikan arahan, akan tetapi lebih utamanya, mereka memberika harapan—dan 

harapan memberikan kekuatan bagi semua orang untuk terus bergerak dan berkarya, 

mempromosikan kualitas kehidupan dan kesejahteraan bagi umat manusia. 

 

 

                                                      
5Johnson, David W., & Johnson, Frank P. (2013). Joining Together: Group Theory and Group Skills 11th 

edition. New Jersey: Pearson Education, Inc. 
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“Strategi Mencipatakan Citra Produk Lokal; Brand Trust, 

Threat Emotion, Dan Disonansi Kognitif” 

(Oleh Septi Amanatul Basyiroh: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta) 

 

ocavore. Pernah membacanya, atau sekedar mendengarnya dari 

orang yang lewat? Merupakan sebuah gerakan yang mana untuk 

mengajak masyarakat luas untuk mengkonsumsi bahan makanan 

yang berasal dari lokasi produksi dalam radius sekitar 175-200 km, atau bisa 

disebut mengkonsumsi dari bahan makanan lokal. Selama ini tanpa sadar atau 

mungkin dengan sesadar-sadarnya, kita telah mengkonsumsi bermacam jenis 

makanan yang berasal dari tempat yang cukup jauh dari tempat tinggal kita. 

Daging, beras, buah, sayur, dan bahkan bahan-bahan lain hamper semuanya 

ialah produk hasil impor. 

Produk hasil dari dalam negeri sesungguhnya tidak sedikit, dan tidak 

hanya berupa produk dekoratif. Bahan pangan adalah produk yang sudah pasti 

ada dan tersedia berlimpah di Indonesia, karena kelebihan geografisnya yang 

membuat Indonesia sebagai Negara agraris, hasil penelitian dari aktivis 

Locavore menunjukkan bahwa ada lebih dari 2300 macam sayuran, buah-

buahan, dan produk pangan olahan. Hal ini seharusnya menjadi kelebihan dan 

tidak membuat kita bergantung pada produk pangan impor. 

Teknologi yang dihasilkan oleh dalam negeri juga tidak sedikit. 

Sesungguhnya, jika masyarakat dapat melihat sumber-sumber teknologi itu 

terdapat di sekitar kita. Sebagai contoh, jika anda pergi ke daerah Bantul, 

Yogyakarta ada satu pantai dimana mereka sudah menggunakan energy 

terbarukan (renewable energy) dengan teknologi yang dirancang dan dibuat oleh 

penduduk yang ada di sana. PLH atau Pembangkit Listrik Tenaga hybrid yang 

merupakan gabungan dari pembangkit listrik tenaga surya dan tenaga angin. 

Masyarakat desa di pesisir pantai itu telah menggunakan teknologi ini untuk 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga desa tersebut bisa menjadi 

lebih mandiri.  

Oleh karena itu, persaingan global terutama dengan adanya realisasi 

perjanjian AFTA ini memang tidak terelakkan lagi. Apakah kita siap atau tidak, 

hal ini terlalu retoris jika dipertanyakan kembali. Hal utama adalah tindakan 
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tepat dan cepat dalam menghadapinya. Salah satu hal yang utama adalah 

menyiapkan produk-produk dari dalam negeri untuk siap bersaing di kancah 

global.  

 

Perilaku Konsumen dan Pencitraan Produk 

Mencitrakan tentang produk lokal sesungguhnya bergantung pada 

publikasi pemasaran dan pola perilaku konsumen dalam membeli. Dengan 

memahami perilaku konsumen secara tepat, suatu produk dapat dinikmati oleh 

konsumen dan memberikan kepuasan secara tepat dan lebih baik kepada 

konsumennya. Respon psikologis yang muncul dalam usaha memperoleh dan 

mengunakan produk serta menentukan prosess pengambilan keputusan dalam 

melakukan pembelian produk, termasuk dalam pembelian ulang disebut perilaku 

konsumen.  

Dinamika proses pengambilan keputusan konsumen untuk membeli suatu 

produk tidak akan lepas dari kondisi emosinya bahkan di masa mendatang emosi 

konsumen akan memberikan dampak tersendiri pada hasil evaluasi atribut 

produk, dan lebih penting lagi adalah adanya peran kepercayaan yang diletakkan 

oleh konsumen untuk menentukan apakah sebuah produk dapat membantu 

konsumen memenuhi kebutuhannya.  

Salah satu hal dalam mempengaruhi perilaku konsumen yang bisa 

memunculkan keputusan untuk menggunakan produk local adalah Brand Trust 

dimana kepercayaan terbangun karena adanya haapan bahwa pihak lain akan 

bertindak sesuai dengan kebutuhan dan keinginak konsumen. Kepercayaan 

mereka merupakan wujud dari harapan akan kehandalan dan intensi baik suatu 

merek. Selain itu, produk lokal yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen juga 

akan menjadi kelebihan suatu produk tersebut. Dalam hal ini kita bisa 

menggunakan Threat emotion atau perasaan terancam, pada saat dalam kondisi 

terancam (Smith & Lazarus, 1993 dalam Ferrinadewi, 2007), konsumen akan 

mencari jalan keluar untuk menghindari ancaman tersebut dengan 

mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk. Dengan pemasaran yang baik, 

membeli suatu produk bisa menjadi jalan yang dipilih oleh konsumen, dengan 

maksud bahwa produk tersebut meyakinkannya menghindarkan dari ancaman. 
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Disonansi Kognitif Pada Konsumen 

Dalam pengambilan kebijakan salah satu hal dalam ilmu psikologi adalah 

dengan menggunakan pandangan disonansi kognitif. Inti dari disonansi kognitif 

ialah antara elemen-elemen kognitif mungkin terjadi hubungan yang tidak pas 

(nonfitting relations) yang menimbulkan disonansi (kejanggalan) kognitif.  

Disonansi kognitif menimbulkan desakan untuk mengurangi disonansi 

tersebut dan menghindari peningkatannya. Sebagai contoh ketidaksesuaian 

muncul ketika seorang konsumen memegang pemikiran yang bertentangan 

mengenai suatu kepercayaan. Ketika konsumen telah membuat suatu komitmen 

member uang muka atau memesan sebuah produk, terutama untuk sebuah 

produk yang mahal. Disonansi kognitif akan muncul ketika mereka berpikir 

tentang keunikan, kualitas positif dari produk yang tidak dipilih. Hal ini sering 

disebut postpurchase dissonance. Masalah seperti ini yang seringkali 

menimbulkan penurunan hasul penjualan suatu produk (Japarianto, 2006).  

Festinger (dalam Sarwono, 2011) menyebutkan bahwa disonansi bisa 

terjadi dari beberapa sumber. Pertama, inkonsistensi logis yang mana individu 

menyadari adanya inkonsistensi yang terjadi secara logis, misalnya perbedaan 

suhu, atau perbedaan harga. Kedua, adalah nilai-nilai budaya (cultural mores) 

kebudayaan seringkali menentukan apa yang disonan dan konsonan, misalnya 

jual-beli, di desa dan di daerah perkotaan akan membedakan proses jual-beli. 

Ketiga, pendapat umum yang mana pendapat banyak orang dipaksakan pada 

pendapat individu hal ini sering kita temui ketika konsumen memutuskan untuk 

membeli suatu produk, biasanya dia akan memperhatikan pendapat umum untuk 

kemudian memutuskan akan membeli produk tersebut atau tidak. Keempat, 

pengalaman masa lalu akan berpengaruh dengan keputusan konsumen untuk 

membeli suatu produk, dia akan memperhatikan kondisi produk dengan merek 

sama yang sudah dibelinya dulu. 

Untuk menciptakan citra yang baik pada produk lokal, keempat hal di atas 

dapat digunakan sebagai bahan tinjauan. Konsumen di Indonesia saat ini 

sebagian besar telah berpikir melalui kualitas suatu produk. Produk yang 

menurut pendapat umum atau berdasarkan pengalamannya di masa lalu tidak 

berkualitas, konsumen akan berbondong-bondong meninggalkan produk 

tersebut. Lain halnya jika mereka mengetahui bahwa produk tersebut 

berkualitas, mereka akan membelinya.  
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Mempertahankan kualitas produk sehingga dapat mempertahankan 

kepercayaan konsumen merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk 

produk local. Dengan ini, produk local mampu bertahan dalam persaingan pasar 

global. 

Threat Emotions, Brand Trust, dan Disonansi Kognitif 

Perasaan terancam, kepercayaan terhadap produk, dan kejanggalan antara 

elemen kognitif merupakan bagian dalam perilaku konsumen. Ketiga hal ini 

akan mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan untuk membeli 

suatu produk. Selain itu, suatu produk juga dapat memenuhi kebutuhan 

konsumen dan mempertimbangkan seberapa jauh tingkat kepercayaan 

konsumen. 
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“Pentingnya Pengembangan Psychological Capital Sebagai Modal 

Mahasiswa dalam Meningkatkan Intensi Kewirausahaan” 

(Oleh Ni Putu Putri Puspitaningrum: Universitas Indonesia) 

 

 

PENDAHULUAN 

erkaca pada kenyataan yang ada di sekitar kita saat ini, 

lapangan pekerjaan amat sempit. Sudah semakin banyak 

pencari kerja yang baru saja keluar dari sekolah atau kampus 

yang bersedia dibayar dengan upah rendah (Sianturi, 2011). Selain itu, jumlah 

pengusaha di Indonesia masih jauh dibawah angka ideal. Saat ini rasio 

pengusaha di Indonesia hanya sekitar 1,6%. Padahal, idealnya sebuah negara 

yang ingin maju haruslah memiliki rasio pengusaha di atas 5%. Dari 1,6% itu 

jumlah pengusaha yang berusia dibawah 40 tahun hanya 0,8% (Awa, 2014). Ini 

adalah tantangan besar yang harus segera diselesaikan oleh Indonesia di tengah 

persiapan menghadapi AEC (ASEAN Ecomomic Community) dan AFTA 

(ASEAN Free Trade Area) tahun depan. 

Indonesia harus bergerak secara responsif dalam meningkatkan kembali 

intensi kewirausahaan, terutama pada mahasiswa, agar negeri ini dapat berdiri 

secara kuat dan mandiri di tengah arus deras integrasi ekonomi. Mahasiswa 

dianggap telah memiliki kemampuan intelektual yang cukup, tinggal bagaimana 

meningkatkan intensinya untuk berwirausaha. Dengan demikian, perlu ada 

jembatan untuk menghubungkan antara kenyataan minimnya wirausaha di 

Indonesia, potensi besar yang dimiliki mahasiswa, dan kondisi ideal perlunya 

Indonesia mencetak lebih banyak lagi wirausahawan. 

 Studi saat ini menemukan bahwa Psychological capital dapat menjadi 

modal yang baik dalam membentuk dan mengembangkan intensi berwirausaha 

dari dalam diri (Hmieleski & Carr, 2008). Selanjutnya, psychological capital 

pun dianggap dapat membantu coping stress para wirausahawan sehingga 

penting dikembangkan sejak diri. Selanjutnya, dalam esai ini, akan dibahas 

mengenai pentingnya psychological capital sebagai modal mahasiswa Indonesia 

dalam mengembangkan intensi kewirausahaan. 
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ISI 

Hasil penelitian dari Sebora (2014) menunjukkan bahwa PsyCap 

(psychological capital) secara signifikan terkait dengan intensi kewirausahaan 

pada mahasiswa. Dengan kata lain, seorang individu yang memiliki tingkat 

PsyCap yang tinggi cenderung memiliki niat yang lebih besar untuk 

berwirausaha sebagai pilihan karir (Sebora, 2014). Psycological capital menjadi 

penting bagi mahasiswa khususnya karena merupakan dimensi-dimensi untuk 

mengoptimalkan potensi yang dimiliki agar dapat meningkatkan kinerja dan 

keberhasilannya dalam berkarir pada suasana yang kompetitif saat ini (Luthan, 

Youssef & Avolio, 2007).  

Dimensi-dimensi dalam psycological capital adalah H.E.R.O (Hope, 

Efficacy, Resiliency, dan Optimism) (Luthan, Youssef & Avolio, 2007). Elemen-

elemen ini bersifat dapat dilatih dan dikembangkan (Abrorry & Sukamto, 2013). 

Luthans, Youssef & Avolio (2007) juga menunjukkan beberapa cara yang 

berupa intervensi yang disebut dengan psychological capital intervention (PCI) 

yaitu untuk mengembangkan tiap aspek dalam psychological capital. Jadi, 

Indonesia dapat memanfaatkan peluang ini untuk mengembangkan intensi 

kewirausaan pada mahasiswa melalui pengembangan psychological capital 

sebagai modal awalnya. 

 

Hope Development 

Menurut Snyder et al. (1991: 287, dalam Sebora, 2014), harapan adalah 

"keadaan motivasi positif yang didasarkan pada rasa interaktif yang berasal dari 

sukses”. Menurut Snyder, harapan = kemauan + waypower, di mana kemauan 

menandakan keyakinan individu bahwa tujuan dapat dicapai dan waypower 

menandakan satu yang dirasakan kemampuan untuk merancang jalur bisa dilakukan 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Luthan, Youssef & Avolio, 2007). Snyder, 

Luthan dan Jensen (dalam Sianturi, 2011), memberikan panduan khusus yang bisa 

digunakan dalam mengembangkan hope :  

1. Goal setting: menetapkan dan memperjelas tujuan yang ingin dicapai. 

2. Stepping: membuat langkah-langkah kongkrit dalam mencapai tujuan tersebut. 

3. Participative initiatives: latihan membuat cara alternatif untuk meraih tujuan. 

4. Showing confidence: menikmati proses, bukan hanya tujuan akhir. 
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5. Preparedness: selalu siap menghadapi rintangan. 

Bagian-bagian tersebut dapat dilatih dengan mudah oleh mahasiswa melalui pengerjaan 

proyek atau tugas-tugas kampus secara individual maupun berkelompok. 

 

Self Efficacy Development 

Self-efficacy, didefinisikan Albert Bandura (dalam Luthan, et. al., 2007) 

sebagai keyakinan atau rasa percaya diri seseorang tentang kemampuannya 

untuk mengerahkan motivasinya, kemampuan kognitifnya, serta tindakan yang 

diperlukan untuk melakukan dengan sukses dengan tugas tertentu dalam konteks 

tertentu. Para ahli telah menemukan bahwa self-efficacy berhubungan positif 

dengan niat untuk menjadi seorang pengusaha (Sebora, 2014). Penelitian dari 

Chen et al. (dalam Sebora, 2014), menemukan bahwa self-efficacy berhubungan 

positif dengan niat untuk memulai bisnis baru dan para pebisnis memiliki tingkat 

self-efficacy yang tinggi. Lalu, bagaimana mengembangkannya? 

Aspek pengalaman belajar memegang peranan penting bagi tiap 

mahasiswa, mahasiswa dapat berlatih secara bersama-sama membuat tujuan dan 

yakin pada tujuan itu, misalnya mengikuti PKM (Program Kreativitas 

Mahasiswa). Selain itu, pada tahap pengembangan self efficacy, penting 

memperkenalkan model atau visualisasi “sukses” yang diharapkan oleh 

mahasiswa. Bisa dengan mendatangkan seorang narasumber yang 

menginspirasi. Peran ini dapat dibantu oleh pihak universitas ataupun lembaga 

lainnya. 

 

Resiliency Development 

Individu yang memiliki tingkat resiliensi yang tinggi akan memiliki toleransi yang 

tinggi akan kegagalan (Sebora, 2014). Pola resiliensi dan kemampuan untuk mengatasi 

dan juga belajar dari keterpurukan adalah atribut kunci dari pengusaha sukses (Cox & 

Jennings, 1995 dalam Sebora, 2014). Resiliensi dapat dikembangkan pada diri 

mahasiswa dengan latihan memetakan aset personal seperti kemampuan, talenta, dan 

aset jaringan sosial (pihak-pihak yang dapat membantu ketika terpuruk).  

 

Optimism Development 

Optimism adalah suatu explanatory style yang memberikan atribusi peristiwa-

peristiwa positif pada sebab-sebab yang personal, permanent, serta pervasive 
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dan menginterpretasikan peristiwa-peristiwa negatif pada faktor-faktor yang 

eksternal, sementara, serta situasional (Elastrina, 2012). Penelitian optimisme 

pada pengusaha menunjukkan bahwa ada kemungkinan bahwa niat 

kewirausahaan terkait dengan optimisme seseorang yang, meskipun masa depan 

tidak pasti dan jalan untuk itu bergelombang, hasil umumnya akan berakhir 

menjadi positif daripada negatif (Sebora, 2014). Bagaimana cara 

mengembangkannya dalam diri mahasiswa?  

Schulman (dalam Sianturi, 2011) memberikan penjelasan mengenai 

langkah-langkah  mengembangkan optimism secara mandiri, termasuk oleh 

mahasiswa, yaitu: 

1. Leniency for the past: mengiklaskan kegagalan yang telah dilakukan. 

2. Appreciation for the present: mengapresiasi segala pencapaian, kecil atau besar. 

3. Opportunity-seeking for the future: mencari segala macam kesempatan. 

 

PENUTUP 

Indonesia perlu tanggap akan gap yang terjadi antara kenyataan 

minimnya jumlah wirausaha, khususnya wirausaha muda dan kondisi ideal 

bahwa Indonesia harus tanggap untuk menyiapkan para wirausahawan muda 

yang berpotensi membangun Indonesia yang mandiri dalam menghadapi 

tantangan global. Gap itu dapat diminimalisasi, salah satunya dengan 

mengembangkan psychological capital yang oleh cukup banyak penelitian 

ditemukan berhubungan positif dengan intensi kewirausahaan. Ketika seseorang 

memiliki psychological capital yang tinggi, maka intensi kewirausahaannya pun 

meningkat. Hal inilah yang dapat membantu negeri ini dalam meningkatkan 

jumlah wirausaha di Indonesia. 

Psychological capital bukan sesuatu yang ajeg, tetapi dapat dilatih dan 

dikembangkan pada siapa saja, termasuk mahasiswa, baik secara pribadi 

maupun bekerja sama dengan pihak lain, seperti kampus. Mahasiswa menjadi 

SDM yang potensial untuk meningkatkan peran Indonesia di kancah 

internasional, sehingga mahasiswa perlu melatih dan mengembangkan 

psychological capital dalam dirinya. Empat domain psychological capital 

(Hope, Efficacy, Resilience, dan Optimism) inilah yang perlu dikembangkan 

sebagai modal mahasiswa dalam meningkatkan intensi kewirausahaan dan siap 

membawa Indonesia ke arah kemandirian dan kemajuan.  
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“Komunitas Lebai (Learn Entrepreneurship By Action 

Indonesia)” 

(Oleh Tara Kartika Soenarto: Universitas Sebelas Maret) 

 

ndonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. 

Dengan banyaknya suku dan budaya yang dimiliki Bangsa 

Indonesia, menjadikan bangsa ini terkenal di mancanegara. Selain 

itu, dengan jumlah penduduk  yang mencapai 237,6 juta jiwa pada bulan Mei 

2010 (BPS, 2014) menjadikan Indonesia sebagai negara ke-4 dengan jumlah 

penduduk terbanyak didunia. Sayangnya, negara yang kaya akan sumber daya 

manusianya ini belum mampu mengelola dan mengembangkan segala potensi 

sumber daya manusia serta sumber daya alamnya. Hal inilah menjadikan negara 

Indonesia masih berstatus sebagai negara berkembang. 

Sebagai negara berkembang, masalah yang paling disoroti adalah 

masalah pengangguran. Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS No. 38/05/Th. 

XVII, 5 Mei 2014, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia mencapai 

5,70 persen pada Februari 2014, mengalami penurunan dibanding TPT Agustus 

2013 sebesar 6,17 persen. Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 

2014 mencapai 125,3 juta orang, bertambah sebanyak 5,2 juta orang dibanding 

angkatan kerja Agustus 2013 sebanyak 120,2 juta orang. (BPS,2014: 1). 

Berdasaran data tersebut terdapat pengurangan jumlah pengangguran di  

Indonesia tapi masih ada sekitar 28,28 juta masyarakat miskin pada Maret 2014. 

(BPS,2014).  Hal ini tentu sangat kontradiktif dengan penurunan tingkat 

pengangguran terbuka di Indonesia. 

Hal yang membuat miris, berdasarkan Pusat Data dan Statistik 

Pendidikan (PDSP, Kemdikbud) tahun 2010 sekitar 90.263 ribu siswa 

SMA/SMK/MA siswa mengalami putus sekolah dan lebih memprihatinkan lagi 

mereka menjadi penyumbang jumlah pengangguran terbesar berdasarkan tingkat 

pendidikan. Hal ini berdasarkan fakta bahwa tingkat pengangguran terbuka 

(TPT) untuk anak SMA pada Februari 2014 menempati urutan pertama sebesar 

9,10 persen. (BPS,2014: 5).   
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Berdasarkan penjelasan diatas, kini anak SMA menjadi sorotan utama 

sebab faktor utama mereka putus sekolah adalah faktor ekonomi. Anak SMA 

berada pada masa remaja dimana tugas perkembangan remaja menurut 

Havighurst adalah untuk menyiapkan karier ekonomi. (Alex Sobur, 2010: 139). 

Hal ini berkaitan sebab mereka membutuhkan perbaikan dari segi kualitas hidup 

dan pendidikannya. Pertanyaannnya sekarang adalah bagaimana cara anak SMA 

yang putus sekolah itu menghidupi keluarga dan mencari pekerjaan apabila 

lapangan pekerjaan saja tidak ada? Kalaupun ada bagaimana seorang yang hanya 

lulusan SMA bisa bersaing dengan lulusan diploma hingga sarjana? Belum lagi 

pesaing mereka dari negara lain saat AFTA sudah dilaksanakan. Tentu saja hal 

ini menjadi kecemasan tersendiri bagi mereka sehingga diperlukan solusi untuk 

menyelesaikan masalah ini. Solusi yang terbaik adalah dengan berwirausaha. 

Sayangnya, lagi-lagi faktor ekonomi menghalangi hal ini. Maka dari itu, 

Komunitas LEBAI adalah solusinya. 

 

Komunitas LEBAI 

Komunitas Learn Entrepreneurship By Action Indonesia adalah suatu 

komunitas dimana anak-anak SMA dapat belajar mengenai dunia usaha serta 

dapat melakukan praktek langsung di lapangan. Komunitas ini diharapkan 

menambah ilmu-ilmu mereka dibidang entretreneurship yang dapat mereka 

aplikasikan untuk membuat peluang usaha sendiri dan nantinya dapat 

memperbaiki kualitas hidup keluarganya. Komunitas ini juga membekali mereka 

mengenai pendidikan karakter agar nantinya calon-calon penerus bangsa kita 

menjadi pribadi yang berbudi luhur dan siap mental dalam menghadapi tuntutan 

AFTA yang sebentar lagi akan mereka hadapi. 

 

Mekanisme Komunitas LEBAI 

Mekanisme dari komunitas LEBAI adalah sebagai berikut. Pemerintah 

membuat sebuah komunitas dimana komunitas ini bekerja sama dengan HIPMI 

(Himpunan Pengusaha Muda Indonesia). Anggota dari HIPMI tersebut 

memberikan materi dan mengajak mereka terjun langsung, yaitu belajar 

langsung ditempat usaha dari pengusaha tersebut. Jadi, anak-anak SMA tersebut 

diberikan kesempatan melihat dan merasakan bagaimana proses dari segala 

kegiatan wirausaha. Sebagai contoh: pada minggu pertama mereka diajarkan 
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mengenai teori cara membuat makanan dan segala macam teknisnya maka 

nantinya mereka akan pratek langsung mulai dari memilih bahan, membeli 

bahan, membuat makanan hingga sampai pada proses penjualan. Hal ini 

dilakukan secara bertahap sehingga, mereka bisa benar-benar mengetahui apa 

saja langah-langkah untuk menjadi seorang pengusaha. Mereka akan dibimbing 

secara intensif dengan anggota HIPMI sehingga mereka mendapatkan gambaran 

keseluruhan mengenai dunia usaha sehingga nantinya akan tercipta entrepreneur 

muda yang siap untuk terjun ke dunia bisnis. Hal ini berkaitan dengan teori dari 

Mclelland mengenai kebutuhan berprestasi dimana orang yang berwirausaha 

mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi dan anak SMA juga mempunyai 

motivasi tinggi untuk terus belajar dan mengembangkan potensi mereka. Mereka 

juga diberikan motivasi oleh anggota HIPMI bahwa mereka juga bisa menjadi 

seorang entrepreneur. Ditambah lagi, mereka nantinya akan diberikan modal 

untuk berbisnis oleh pemerintah untuk mengembangkan inovasi mereka.  

Komunitas ini juga memberikan pelajaran mengenai pendidikan karakter 

sebab menurut tugas perkembangan Havighurst, masa remaja memiliki tugas 

untuk belajar bertanggungjawab sebagai warga negara, menginginkan dan 

mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab sosial dimana dengan 

diajarkannya pendidikan karakter dapat menanamkan nilai-nilai budi peerti yang 

luhur. Hal ini juga berkaitan dengan teori psikososial Erikson dimana remaja 

berada pada tahap identitas vs kebingungan peran. Menurut Erikson, selama 

masa ini remaja mulai memiliki suatu perasaan tentang identitasnya sendiri, 

suatu perasaan bahwa ia adalah manusia yang unik. Ia mulai menyadari sifat-

sifat yang melekat pada dirinya seperti kesukaan dan ketidaksukaan. 

Dihadapannya terbentang banyak peran baru dan status orang dewasa.  

Akan tetapi, karena peralihan yang sulit dari masa kanak-kanak ke masa 

dewasa ditambah lagi kepekaan terhadap perubahan sosial dan historis, maka 

selama tahap pembentukan identitas ini seorang remaja mungkin merasakan 

penderitaan akibat kekacauan identitas. Kondisi yang seperti inilah yang 

menyebabkan remaja merasa hampa, terisolasi, cemas dan bimbang. 

Berdasarkan kondisi tersebut, Erikson menyebutkan bahwa tugas 

perkembangan pada masa remaja ini adalah menyelesaikan krisis identitas, 

sehingga diharapkan terbentuk suatu identitas diri yang stabil. Maka, dengan 

diberikannya materi mengenai pendidikan berkarakter diharapkan mereka bisa 
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menyelesaikan krisis identitas dan mengenal perannya dalam masyarakat. 

(Desmita, 2012: 214) 

 

Hambatan 

Biaya menjadi hambatan utama dalam pengembangan komunitas LEBAI 

ini. Akan tetapi, apabila pemerintah memberikan biaya terhadap komunitas ini, 

anak SMA yang putus sekolah bisa mempunyai biaya untuk membuat bisnis 

dimana nantinya bisnis yang dikembangkan oleh mereka bisa menyerap banyak 

tenaga. Bayangkan saja apabila 1 orang bisa membuat bisnis dan menyerap 

tenaga sebesar 10 orang berarti kita sudah memberikan peluang kerja kepada 10 

rakyat Indonesia. Jika dari kegiatan ini pemerintah memberikan biaya kepada 20 

orang saja berarti sudah memberikan 200 peluang kerja, belum lagi jika mereka 

membuat banyak cabang dari bisnis mereka, maka semakin banyak pula tenaga 

kerja yang terserap. Hal ini tentu meringankan pemerintah dalam rangka 

memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat.  Adanya partisipasi yang 

aktif dari masyarakat Indonesia sendiri memberi nilai plus bahwa mereka juga 

turut berperan dalam membangun negara. Ditambah lagi, apabila mereka sudah 

menjadi orang yang sukses mereka bisa memberikan pajak kepada negara 

berupa pajak penghasilan sehingga sebenarnya biaya yang dikeluarkan oleh 

pemerintah akan terbayarkan pula oleh mereka setelah mereka menjalankan 

usaha mereka.   

 

Pihak-Pihak yang Dapat Membantu Mewujudkan Komunitas LEBAI 

Untuk mewujudkan tujuan gagasan ini, diperlukan partisipasi pemerintah 

untuk membuat komunitas serta membiayai komunitas ini. Pemerintah baik 

pusat maupun daerah saling bahu membahu untuk mempromosikan komunitas 

ini dan ikut memonitor keberlangsungan program ini. Peran anggota HIPMI baik 

pusat maupun daerah juga diperlukan untuk memberikan materi serta pelatihan 

mengenai dunia usaha sehingga nantinya anak SMA yang putus sekolah dapat 

mengembangkan kemampuan mereka dalam dunia usaha. Masyarakat juga dapat 

berpartisipasi aktif untuk terus mengembangkan komunitas ini agar semakin 

banyak orang yang ikut berwirausaha. 
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Manfaat Komunitas LEBAI 

Banyak manfaat yang dirasakan oleh anak SMA jika komunitas ini 

diimplementasikan. Mereka bisa belajar mengenai dunia usaha serta dapat 

membuat usaha sendiri dengan bantuan pemerintah. Mereka juga dibekali 

pendidikan karakter sehingga nantinya bisa melewati krisis identitas dan 

menjadi remaja yang sadar akan perannya dalam masyarakat dan negara. 

Pemerintah juga merasakan manfaat dari komunitas ini. Melalui program 

ini, anggota dari komunitas ini akan memberikan peluang kerja bagi masyarakat 

sehingga, mereka meringankan beban pemerintah dalam memberantas 

pengangguran. Tak lupa, masyarakat juga merasa terbantu dengan adanya 

lapangan pekerjaan hasil dari komunitas ini. 
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“One to One Untuk Mempengaruhi Self Efficacy Mengenai 

Pentingnya Mengutamakan Produk Lokal” 

(Oleh Cania Mutia: Universitas Indonesia) 

 

“Sindonews.com - Indonesian Premier League musim 2012/2013, PSM Makassar siap 

tampil beda. Para penggawa Juku Eja akan mengenakan jersey merek luar negeri. 

Pelatih PSM Petar Segrt juga berharap agar musim ini, anak-anak asuhnya bias 

menggunakan produk luar negeri yang lebih terkenal, misalnya merek adidas. "Saya 

punya jaket adidas yang dibeli di Makassar. Merek ini rasanya cukup bagus untuk 

PSM," katanya sambal tersenyum. (Rabu,  2Januari 2013  −  18:52 WIBmelalui 

http://soccer.sindonews.com/read/702995/58/psm-lebih-bangga-pakai-jersey-luar-

negeri) 

PENDAHULUAN 

ra pasar global membuat banyak Negara berlomba-lomba 

meningkatkan produk ekonomi negaranya. Produk ekonomi 

tersebut kemudian di pasarkan di seluruh Negara dengan tujuan 

meningkatkan daya saing dan mendapatkan keuntungan sebanyak banyaknya. 

Indonesia juga turut serta dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan 

cara meningkatkan produk local untuk dapat bersaing di kancah internasional, 

tetapi sangat disayangkan masih banyak warga Negara Indonesia yang memilih 

dan menggunakan produk luar negeri. 

Di pusat perbelanjaan sering terlihat toko yang menyediakan brand luar 

negeri tidak pernah sepi pengunjung. Hal ini sangat disayangkan, ditengah 

persiapan produk local dalam menghadapi AFTA (ASEAN Free Trade Area) 

2015 masyarakat Indonesia masih ada yang tidak memberikan dukungan 

terhadap produk lokal. Kata “mencintai” sering diartikan merelakan dan tanpa 

paksaan, yang berarti untuk mencintai produk local ditandai dengan masyarakat 

yang merelakan dan tanpa paksaan untuk membeli dan melestarikan produk 

lokal. Hal inilah yang penulis ingin lakukan, menggunakan metode One to One 

untuk mempengaruhi self efficacy masyarakat Indonesia agar mengutamakan 

E 

  9 

http://soccer.sindonews.com/read/702995/58/psm-lebih-bangga-pakai-jersey-luar-negeri
http://soccer.sindonews.com/read/702995/58/psm-lebih-bangga-pakai-jersey-luar-negeri


 
 

44 
Bunga Rampai Lomba Esai Psyferia 2014 

produk local dengan membangkitkan kesadaran peran individu terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam menghadapi AFTA 2015. 

 

ISI 

Menurut bandura (1997), self efficacy adalah penilaian seseorang 

terhadap kemampuan diri yang disesuaikan dengan hasil yang dicapai. Self 

efficacy memiliki pengaruh yang besar dalam usaha seseorang mencapai hasil 

yang optimal. Seorang remaja berusia 19 tahun bermalas-malasan dan tidak 

berniat pergi ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) ketika pemilihan presiden 

memiliki self efficacy yang rendah, yang artinya ia merasa bahwa dengan 

memilih presiden ataupun tidak, tidak akan membawa pengaruh terhadap 

Indonesia. Padahal seperti yang kita ketahui, bahwa satu suara dapat 

mempengaruhi arah sebuah bangsa. Hal ini yang juga terjadi pada masyarakat 

Indonesia dalam memandang produk lokal. 

Masih banyak masyarakat Indonesia yang mencintai produk luar negeri. 

Salah satu penyebab yang jarang terlihat adalah ketidak tahuan bahwa ketika 

kita membeli produk lokal, maka dapat membantu UKM (Unit usaha Kecil dan 

Menengah) untuk tetap tumbuh ditengah persaingan AFTA 2015. UKM 

merupakan salah satu penopang perekonomian Indonesia, ketika barang yang 

diproduksi oleh UKM tidak mampu bersaing dipasaran, maka angka 

pertumbuhan perekonomian di Indonesia semakin rendah. Dampak yang timbul 

adalah PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) akan semakin meningkat, 

pertumbuhan menurun, angka pengangguran semakin tinggi, dan kesejahteraan 

masyarakat akan menurun. Dampak tersebut sangat memprihatinkan, jika ada 

satu anggota keluarga dari setiap keluarga yang ada di Indonesia lebih mencintai 

produk luar negeri, maka dapat dipastikan UKM tidak dapat berkembang dan 

gulung tikar. 

Menurut bandura (dalam rahardjo, 2005) Faktor-faktor yang 

mempengaruhi self efficacy dapat dipeoleh dari lima prinsip sumber informasi, 

yaitu Pencapaian kinerja (performance attaiment), merupakan sumber 

pengharapan yang utama karna didasarkan pada pengalaman individu ketika 
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berhasil mengerjakan sesuatu hal denganbaik. Pengalaman sukses yang 

didapatkan seseorang akan menghasilkan peningkatan self efficacy dan minat 

pada tugas. Sebaliknya, kegagalan tugas akan menghasilkan penurunan self 

efficacy dan minat pada tugas. Dalam kasus ini, seseorang menjadi mencintai 

produk luar negeri karena ketika ia membeli produk dalam negeri ia mendapati 

kualitas yang kurang memuaskan bagi dirinya, benang yang terjuntai atau robek 

dibeberapa bagian. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan untuk membeli 

produk dalam negeri. Kedua, Pengalaman orang lain (vicarious experience). 

Vicarious experience adalah pengalaman yang didapat ketika indivudu melihat 

keberhasilan atau kegagalan orang lain dalam mengerjakan tugas dengan baik. 

Kebiasaan yang sering tampak di Indonesia adalah kebiasaan 

membicarakan/ngobrol sesuatu antara ibu-ibu atau bapak-bapak. Topik yang 

dibicarakan biasanya seputar pekerjaan atau suatu produk. Ketika ada seseorang 

yang berbagi pengalaman buruk mengenai produk A, maka pendengar akan 

sertamerta menjauhi produk A. Ketiga, Persuasi verbal (verbal 

persuasion).Persuasi verbal digunakan untuk member keyakinan kepada 

seseorang bahwa ia memiliki suatu kemampuan yang memadai untuk mencapai 

apa yang ia inginkan. Menurut bandura (1986) individu yang diarahkan dengan 

saran, nasihat dan bimbingan dapat meningkatkan kapasitasnya tentang 

kemampuan-kemampuan yang dimilikinya sehingga individu tersebut mencapai 

tujuan yang diinginkan. Kurangnya dorongan atau motivasi external mengenai 

pentingnya produk local dapat menyebabkan seseorang lebih condong 

menggunakan produk luar negeri. Keempat, Dorongan emosional (emotional 

arousal) yakni muncul dan naiknya emosi seseorang ketika individu berada 

dalam situasi yang tertekan. Saat mengalami tekanan masalah perekonomian 

keluarga, seorang ibu akan cenderung membeli produk yang lebih murah. 

Produk yang lebih murah tersebut lebih banyak dihasilkan dari produk luar 

negeri. Dan yang terakhir adalah Keadaan dan reaksi fisiologis (physical or 

affective status).Seseorang menjadikan keadaan fisiologisnya sebagai sumber 

informasi untuk memberikan sumber penilaian terhadap kemampuan dirinya 

sehingga berguna dalam melihat apakah tujuan yang akan dicapai sulit, sedang 

atau mudah. Ketika ia sedang mengalami kesulitan, seseorang cenderung 

berpikir membeli produk luar negeri agar mendapatkan harga yang lebih 

terjangkau.  
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   Saat ini UKM yang ada di Indonesia sedang melakukan berbagai macam 

pembaharuan, mulai dari pembaharuan teknologi produksi hingga kemampuan 

karyawan agar dapat menghasilkan produk lokal yang memiliki harga terjangkau 

dan mampu bersaing dipasaran. Usaha UKM menurunkan harga produksi 

tersebut tidak akan berarti banyak tanpa kesadaran masyarakat mengenai 

pentingnya mencintai dan menggunakan produk lokal. Untuk itu penulis 

menawarkan solusi untuk melakukan metode One to One untuk mempengaruhi 

self efficacy masyarakat Indonesia agar mengutamakan produk local dengan 

membangkitkan kesadaran peran individu terhadap pertumbuhan ekonomi 

Indonesia dalam menghadapi AFTA 2015. Hal yang sederhana dan dapat 

dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. UKM yang ada di 

seuruh Indonesia mengalami peningkatan setiap bulannya. Hal yang harus 

dilakukan saat ini adalah pertama, kepala daerah mengumpulkan beberapa 

relawan untuk menyuarakan pentingnya mencintai produk local dengan 

memberikan edukasi mengenai dampak produk local terhadap pertumbuhan 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kedua, relawan mengadakan 

pengarahan di balaidesa/balai pertemuan mengenai metode“one to one”, yakni 

setiap orang harus mengajak satu orang terdekatnya untuk menggunakan dan 

mencintai produk lokal, dengan cara menceritakan pengalaman menggunakan 

produk local dan meningkatkan self efficacy dengan memberikan penyadaran 

pentingnya mencintai produklokal yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi 

Indonesia dan kesejahteraan masyarakat. Berbicara menggunakan persuasi 

verbal dengan orang terdekat sangat memungkinkan dalam memberikan edukasi 

yang tidak tampak seperti menggurui, karena orang tersebut cenderung telah 

menaruh kepercayaan pada kita, sehingga edukasi ini mungkin dilakukan. 

Metode “one to one”yang berisi faktor yang mempengaruhi self efficacy ini 

diyakini membawa dampak yang baik, didukung oleh masyarakat Indonesia 

yang memiliki budaya collectivism. Budaya kolektif memungkinkan setiap 

warga saling berkomunikasi dan berbagi informasi, sehingga informasi untuk 

meningkatkan self efficacy dapat diperoleh dengan mudah oleh setiap warga. 
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PENUTUP 

   Dua bulan menuju AFTA 2015, tidak banyak hal yang dapat dilakukan 

oleh pemerintah Indonesia. Gebrakan baru tidak akan mampu mengubah 

pandangan rakyat Indonesia untuk langsung mencintai produk lokal. UKM telah 

melakukan sejumlah usaha dengan meningkatkan teknologi yang digunakan, 

karyawan potensial agar menghasilkan barang yang dapat bersaing dipasaran. 

Agar usaha yang dilakukan oleh UKM tersebut dapat berjalan secara maksimal 

maka perlu didukung konsumen yang menggunakan produk tersebut. 

Metode“one to one”, dengan pembicaraan yang menerapkan factor untuk 

mempengaruhi self efficacy. Satu orang harus mengajak satu orang terdekatnya 

untuk menggunakan dan mencintai produk local dengan menggunakan mediator 

orang terdekat sangat memungkinkan dalam mempengaruhi self efficacy. 
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 “Branding Produk Lokal di Media Massa dan Peningkatan Mutu 

Produk untuk Menciptakan Sikap Positif terhadap Produk 

Lokal” 

(Oleh Ditta Nisa Rofa: Universitas Gadjah Mada) 

Objek sikap akan dipersepsi oleh individu, dan hasil persepsi akan dicerminkan 

dalam sikap , sikap individu akan mempengaruhi perilakunya 

-Prof. Dr. Bimo Walgito- 

 

eiring perkembangan zaman, limit antar negara dan bangsa di seluruh 

dunia semakin melebur seakan  tidak ada lagi batas-batas geografis yang 

menghalangi masuknya nilai, barang, hingga ilmu pengetahuan. 

Perkembangan kecanggihan teknologi secara langsung mempermudah akses setiap 

negara di dunia untuk menerima dan memberi pengaruh dalam berbagai bidang, 

sehingga fungsi negara untuk memiliki ketahanan menjadi salah satu poin utama dan 

kebijakan adalah instrumen para pemegang otoritas. Setiap negara melakukan 

kerjasama bilateral maupun multilateral dalam rangka pemenuhan stabilitas dalam 

berbagai sektor kebutuhan suatu negara. Setiap kerjasama antar negara tidak akan lepas 

dari aturan, kebijakan, kesepakatan yang merupakan bingkai gerak dalam mencapai 

stabilitas suatu negara. ASEAN Economic Community (AEC) adalah sebuah 

kesepakatan negara-negara anggota ASEAN sebagai langkah konkrit mewujudkan visi 

ASEAN 2020, juga sebagai jawaban atas tantangan global diarahkan untuk 

pembentukan sebuah integrasi ekonomi kawasan dengan mengurangi biaya transaksi 

perdagangan, memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis, serta meningkatkan daya 

saing sektor usaha mikro kecil dan menengah. 

AEC bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, 

makmur, berdaya saing tinggi, dan secara ekonomi terintegrasi dengan regulasi efektif 

untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus bebas lalu lintas 

barang, jasa, investasi, dan modal serta difasilitasinya kebebasan pergerakan pelaku 

usaha dan tenaga kerja(Bustami, 2007). AEC disepakati dan ditanda tangani oleh 

pemimpin negara-negara anggota ASEAN pada tahun 2007(Petri, et al., 2010), sudah 

dipastikan setiap negara yang berafiliasi dalam ASEAN harus siap dengan kondisi 
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seperti apapun. Terkait AEC akan memberikan dampak positif  atau negatif terhadap 

negara yang bersangkutantergantung pada kemampuan sebuah negara mengembangkan 

potensi dan mereduksi hambatan setiap negara (Luhulima, 2011). 

Jika menilik pada peluang dan hambatan Indonesia, Indonesia merupakan pasar 

potensial yang memiliki wilayah terluas, sumber daya alam terkayadan populasi 

penduduk terbanyak di kawasan Asia Tenggara. Hal ini dapat meningkatkan 

produktivitas Indonesia di bidang ekonomi dan menciptakan perekonomian yang 

dinamis, hal ini sangat menunjang bagi Indonesia untuk memimpin pasar ASEAN di 

masa depan. Hambatan yang saat ini dihadapi dan akan  mempersulit pencapaian dalam 

AEC adalah pada sumber daya manusia di Indonesia, selain permasalahan produk 

Indonesia yang memang belum cukup mampu bersaing secara kualitas, serta 

infrastrusktur yang ‘mandeg’ akibat korupsi di tataran elit, adapun perilaku masyarakat 

yang kurang melirik produk lokal. Indonesia dengan potensi alam yang luar biasa akan 

menjadi nol besar jika pemasaran produk dari potensi yang dimiliki tidak berjalan 

optimal. Pemasaran sangat erat kaitannya dengan  kemampuan penjualan sebuah 

produk. AEC menantang produk Indonesia untuk mampu bersaing dengan produk luar. 

Kekuatan daya saing produk secara langsung tergantung pada rasa percaya konsumen 

terhadap produk tersebut dan nasib perusahaan lokal tergantung pada perilaku 

konsumen masyarakat Indonesia. Sehingga mencintai produk lokal adalah langkah 

utama untuk keberhasilan pasar produk Indonesia. 

Ranah psikologi dalam hal ini adalah dengan  membidik aspek perilaku agar 

masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan mengonsumsi produk dalam negeri. 

Faktor-faktor personal yang mempengaruhi perilaku salah satunya adalah faktor 

sosiopsikologis (Rakhmat, 2012). Komponen di dalam sosiopsikologis meliputi : 

komponen kognitif yakni aspek intelektual berkaitan dengan apa yang diketahui 

manusia, komponen konatif yakni aspek volisional yang berkaitan dengan kebiasaan 

dan kemauan bertindak, komponen afektif yakni aspek emosional yang sangat erat 

kaitannya dengan perilaku salah satunya adalah terdiri atas sikap (Rakhmat, 2012). 

Menurut Walgito (2003:129), sikap adalah organisasi pendapat, keyakinan seseorang 

mengenai objek atau situasi yang relatif ajeg, yang disertai adanya perasaan tertentu, 

dan memberikan dasar kepada seseorang tersebut untuk membuat respon atau 

berperilaku dalam cara yang tertentu yang dipilihnya. Menurut Walgito (2003:131) 

sikap, memilki ciri sebagai berikut: 
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a) Sikap tidak dibawa sejak lahir, dalam hal ini manusia dilahirkan belum 

membawa sikap-sikap tertentu terhadap suatu objek. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa sikap terbentuk dalam proses perkembangan individu yang 

bersangkutan 

b) Sikap selalu berhubungan dengan objek sikap, dalam hal ini proses persepsi 

menjadi faktor mutlak yang menghubungkan sikap dengan objek sikap 

c) Sikap dapat tertuju pada satu objek saja, tetapi uga dapat tertuju pada 

sekumpulan objek-objek. Jika seseorang memiliki sikap positif terhadap suatu 

produk dari sebuah produsen maka akan memiliki kecenderungan untuk 

menunjukan sikap positif juga terhadap produk lain yang produsennya masih 

sama.Misalnya, karena merek TV Toshiba sudah disikapi positif, maka ketika 

laptop brand Toshiba bersaing dengan merek lain dari Cina, maka 

kecenderungan orang akan lebih memiliki sikap positif terhadap laptop merek 

Toshiba itu. 

d) Sikap dapat berlangsung lama atau sebentar, hal ini bergantung pada seberapa 

lama sebuah sikap tersebut dibentuk dan telah menjadi nilai pada diri seseorang. 

Semakin lama bertahan sebuah sikap pada diri seseorang maka akan semakin 

sulit untuk diubah.  

e) Sikap mengandung perasaan dan motivasi, dalam hal ini setiap objek akan 

diikuti oleh perasaan tertentu baik positif maupun negatif , serta memiliki daya 

dorong  bagi individu untuk berperilaku terhadap objek tersebut. 

Berdasarkan cirinya, dapat dipahami bahwa sikap melibatkan proses persepsi 

dan penilaian serta akan mendorong individu untuk berperilaku terhadap objek sikap. 

Bahkan, segala sesuatu yang berkaitan dengan objek sikap akan memiliki 

kecenderungan yang sama. situasi yang dihadapi oleh individu, norma yang ada di 

dalam masyarakat, hambatan-hambatan atau pendorong-pendorong  yang ada dalam 

masyarakat, semua ini akan berpengaruh pada sikap seseorang, reaksi dapat bersifat 

positif dan negatif bergantung pada proses persepsi diri individu tersebut.  
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Persepsi masyarakat Indonesia terkait produk dalam dan luar negeri dipegaruhi 

oleh keyakinan masyarakat terkait produk tersebut, akibat dari kemajuan teknologi 

berasal dari luar negeri hal ini masyarakat memiliki sikap positif terhadap negara asing 

sehingga kecenderungan penilaian terhadap produk negara tersebut dinilai positif. 

Pengalaman, pengetahuan, dan proses belajar masyarakat Indonesia mengenai produk 

asing menjadi reinforcement bagi mereka, sebagai contoh  merek Aqua pionir air 

minum dalam kemasan dipersepsikan masyarakat sebagai produk yang baik, 

kecenderungan masyarakat untuk memilih produk tersebut sangat besar. Aqua tidak 

serta merta memiliki citra positif di tengah masyarakat melainkan produk tersebut telah 

akrab di tengah masyarakat. 

Sehingga untuk mendorong sikap masyarakat terhadap produk tersebut perlu 

dilakukan usaha untuk ‘mengakrabkan’ produk lokal dalam masyarakat yakni dengan 

branding produk lokal pada masyarakat, sebagaimana kuatnya pengaruh kecanggihan 

teknologi di tengah masyarakat , pemanfaatan media massa menjadi langkah efisien dan 

efektif dalam mempengaruhi sikap masyarakat. 

Branding produk secara intensif akan ‘mengakrabkan’ produk dengan 

masyarakat dan mempengaruhi keyakinan masyarakat terkait produk tersebut, 

setidaknya branding produk akan menarik masyarakat untuk mencoba membelinya. 

Sikap positif terhadap produk akan terbentuk jika keyakinan masyarakat melalui 

branding didukung dengan pengalaman dan pengetahuan akibat adanya proses belajar 

masyarakat terkait produk lokal tersebut sehingga branding produk lokal harus disertai 

dengan peningkatan mutu dari produk tersebut agar masyarakat memiliki sikap dan 

persepsi positif yang utuh terhadap produk lokal dan timbulah kecenderungan perilaku 

masyarakat untuk mengkonsumsi produk local. 

 

 

Persepsi

Keyakinan

Proses Belajar

Cakrawala

Pengalaman

Pengetahuan

Faktor Lingkungan 
yang Berpengaruh

Objek Sikap

Sikap

(Dikutip dari Walgito, 2003, h.134; dengan perubahan) 
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“Jangan Hanya Mau Menjadi Budak Mulai Tahun 2015!” 

(Oleh Fachri Ezra Pradana: Universitas Padjadjaran) 

I. Pendahuluan 

ada tahun 2015 mendatang, Indonesia akan menghadapi AFTA. Apa itu 

AFTA? Apadampak AFTA terhadap Indonesia?  Sudah siapkah negara 

kita menghadapi AFTA? AFTA (ASEAN Free Trade Area) adalah 

kesepakatan antara negara-negara ASEAN untuk menjadikan Asia Tenggara ini 

menjadi kawasan bebas perdagangan. Berdasarkan artikel yang ditulis (Badan 

Kebijakan Fiskal, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, 2014) tujuan terbentuknya 

AFTA adalah untuk meningkatkan daya saing ekonomi kawasan ASEAN pada 

tingkat dunia, menarik lebih banyak foreign Direct Investment (FDI), dan 

meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN (intra-ASEAN Trade). 

 

II.  Manfaat dan Tantangan untuk Indonesia Menghadapi AFTA 

Indonesia menyetujui kesepakatan dibentuk AFTA tentunya bukan tanpa sebab, 

berdasarkan artikelyang ditulis (Badan Kebijakan Fiskal, Pusat Kebijakan 

Pendapatan Negara, 2014) ada beberapa manfaat dan tantangan yang akan dialami 

Indonesia dalam menghadapi AFTA. Beberapa manfaat AFTA untuk Indonesia, 

diantaranya sebagai berikut: 

 Peluang pasar yang semakin besar dan luas bagi produk Indonesia, dengan 

penduduk sebesar ± 500 juta dan tingkat pendapatan masyarakat yang beragam; 

 Biaya produksi yang semakin rendah dan pasti bagi pengusaha/produsen 

Indonesia yang sebelumnya membutuhkan barang modal dan bahan 

baku/penolong dari negara anggota ASEAN lainnya dan termasuk biaya 

pemasaran. 

Beberapa tantangan yang juga akan dialami Indonesia dalam menghadapi AFTA 

2015, diantaranya sebagai berikut: 

 Pengusaha/produsen Indonesia dituntut terus menerus dapat meningkatkan 

kemampuan dalam menjalankan bisnis secara profesional guna dapat 

memenangkan kompetisi dari produk yang berasal dari negara anggota ASEAN 

lainnya baik dalam memanfaatkan peluang pasar domestik maupun pasar negara 

anggota ASEAN lainnya. 
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Dengan melihat manfaat dan tantangan yang akan didapatkan Indonesia, apakah 

negara ini bisa dikatakan siap atau tidak dalam menghadapi AFTA? Apakah 

masyarakat Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya? 

Bagaimana cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk siap menghadapi 

AFTA? 

 

III. Pembahasan 

Dalam menghadapi AFTA pada tahun 2015 , mau tidak mau Indonesia harus siap 

untuk menghadapinya. Tidak seharusnya kita mengatakan negeri ini belum siap 

untuk bersaing dengan negara-negara di ASEAN. Namun faktanya kabar buruk 

masih menyelimuti nasib negeri ini. Berdasarkan artikel yang ditulis Saiful Munir 

(2014) menunjukkan bahwa, “saat ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Indonesia berada pada peringkat ke-121 dari 187 negara. Indonesia masih jauh 

tertinggal di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura (peringkat 18), 

Malaysia (peringkat 64), Thailand (peringkat 103), dan Filipina (peringkat 114). 

Selanjutnya terdapat laporan dariWorld Economic Forum (WEF, 2014), peringkat 

daya saing Indonesia berada pada peringkat 38 dan masih lebih rendah bila 

dibandingkan dengan beberpa negara tetangga seperti Singapura (peringkat 2), 

Malaysia (peringkat 24), dan Thailand (peringkat 37)”.Apa penyebab buruknya 

kualitas SDM Indonesia? 

 

Menurut artikel yang ditulis (Didin S. Damanhuri, 2013) permasalahan buruknya 

yang dialami sumber daya manusia disebabkanrendahnya kualitas angkatan kerja 

secara nasional di berbagai ekonomi. Hal ini ditunjukkan pada data “struktur 

pendidikan angkatan kerja Indonesia masih didominasi pendidikan dasar yaitu 

sekitar 63,2 %”. Ester Meryana (2013) menambahkan pada artikelnya, bahwa sistem 

pendidikan nasional yang masih lemah dalam mempersiapkan pelajar menghadapi 

dunia kerja. 

 

Dengan pemaparan data tersebut, tentunya perbaikan kualitas sumber daya manusia 

harus bisa ditingkatkan dan dioptimalkan, mengingat kita sudah tidak bisa terus 

menerus memanfaatkan sumber daya alam negeri ini yang sudah semakin menipis. 

Jangan sampai dengan adanya kesepakatan AFTA ini hanya semakin memperburuk 
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penghasilan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Lalu apa yang harus diperbaiki 

dan persiapkan negeri ini untuk bisa menghasilkan sumber daya manusia yang 

berkualitas? 

 

Hal yang harus diperbaiki dan persiapkan untuk bisa menghasilkan kualitas sumber 

daya manusia yang bisa bersaing pada AFTA 2015 terdapat padaaspek pendidikan. 

Seharusnya dunia pendidikan di Indonesia dapat menciptakan lulusan-lulusan yang 

memiliki IPTEK dan mental yang baik untuk siap bersaing di dunia kerja. Namun 

jika kita melihat pada kehidupan nyata, seringkali apa yang dipelajari oleh seseorang 

tidak sesuai dengan minat dan kekuatan atau kelebihan yang ada pada diri orang 

tersebut. Dan mungkin masih banyak pelajar yang tidak mengetahui arah tujuan 

hidupnya sehingga kurang adanya penghayatan dalam melakukan kegiatannya di 

sekolah maupun di kuliah. 

 

Boyatzis’s self-directed learning theory(2004), menekankan pada pengembangan apa 

yang menjadi kelebihan, minat, dan tujuan dalam diri seseorang. Terdapat 5 tahap 

pada proses ini yang sangat efektif dan bisa terjadi berulang-ulang. Dimana setiap 

tahapnya membutuhkan waktu dan usaha yang berbeda-beda. Dengan menjalankan 

self-directed learning ini diharapkan seseorang dapat mengubah dirinya menjadi apa 

yang diinginkan dan diimpikan. 

 

Pada tahap pertama di teori ini menjelaskan bahwa seseorang harus mengetahui 

sosok ideal dirinya dahulu, seperti ingin menjadi apa dan target yang ingin dicapai 

apa saja. Selanjutnya pada tahap ke-2 seseorang harus mengetahui keadaan 
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sebenarnya yang ada pada dirinya. Dalam tahap ini terjadi tiga proses yang akan 

mempengaruhi kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitasnya, diantaranya 

adalah literacy (cognitiveandaffective), values (moral and spiritual), dan actions 

(personal and interpersonal). Pada tahap ke-3 terdapat my learning agenda, dimana 

seseorang harus membuat agenda yang dapat membangun kelebihannya untuk bisa 

mengurangi gap antara ideal-self dengan real-self. Ketika sudah memiliki 

kemampuan terlatih dari agenda yang sudah dibuat untuk menjadi ideal-self, pada 

tahap ke-4 seseorang harus mendapatkan kepercayaan dari orang-orang disekitarnya 

agar mendapat dukungan dari apa yang dilakukannya. Tahap ke-5 yaitu learning 

through authentic relationships, seseorang akan mendapatkan pembelajaran dan 

feedback dari apa yang dilakukannya dari hubungannya dengan orang di sekitar. Jadi 

pada teori ini sangat ditekankan relationship seseorang dengan orang lain yang akan 

bisa memberikan penilaian terkait apa yang harus ditingkatkan untuk menjadi lebih 

baik. 

 

IV.   Penutup 

Dalam menghadapi AFTA 2015, masih banyak yang harus dibenahi oleh Indonesia. 

Aspek pendidikan menjadi faktor utama untuk bisa meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia. 

 

IV.1 Kesimpulan 

Penggunaan self-directed theory, diharapkanpara pelajar dapat mengetahui ideal self 

dan real self pada dirinya masing-masing sehingga bisa menentukan apa yang harus 

dilakukan. Dengan seperti ini, para pelajar akan lebih menghayati perannya karena 

mengetahui darimana munculnya peran tersebut. 

 

IV.2 Saran 

 Terapkan self-directed theory pada siswa SMP sampai mahasiswa kuliah; 

 Jangan batasi minat mahasiswa untuk memperdalam suatu ilmu, misalnya tes 

masuk psikologi dites fisika. Terlalu jauh hubungannya antara psikologi dengan 

ilmu fisika. Orang yang suka psikologi tapi tidak suka fisika bisa jadi tidak 

diterima di psikologi karena tidak lulus tes fisika; 
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 Pemberian edukasi dunia kerja dan tuntutan AFTA kepada mahasiswa, 

diantaranya apa saja yang harus dipersiapkan dan skill apa saja yang harus 

dimiliki; 

 Pelatihan skill pada pekerja yang kurang berkompeten di bidangnya. 
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“MORAL DAN NILAI PERSONAL DALAM AFTA” 

(Oleh Faiz Agung Baskoro: Universitas Padjadjaran) 

 

ibentuknya Komunitas Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic 

Community (AEC) yang tercermin dari diberlakukannya wilayah 

pertukaran bebas di negara-negara anggota ASEAN (kecuali Timor 

Lestei) pada tahun 2015 salah satu pokok tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu 

ekonomi dari negara-negara di Asia Tenggara. Hal ini dicapai dengan membentuk suatu 

sistem lintas negara yang memfasilitasi munculnya pasar dan produksi tunggal di 

ASEAN yang mefasilitasi jalur-jalur pernyebaran barang, pelayanan, investasi, modal, 

dan sumber daya manusia yang terlatih dengan cara menghilangkan bea cukai atau 

pajak perdagangan asing (Asian Development Bank, 2010). Terlepas dari adanya 

kemungkinan timbulnya dominasi atau hegemoni dari satu atau beberapa anggota yang 

memiliki kapabilitas lebih baik secara ekonomi dan sosial terhadap anggota lain, hal ini 

diharapkan oleh para pemimpin masing-masing negara anggota AEC dapat 

memberiefek pada terciptanya kesetaraanekonomi dan sosial (Basu Das et al., 2013). 

Indonesia, sebagai salah satu anggotanya,perlu melakukan beberapa persiapan 

agar dapat memanen hasil dari sistem ini, yaitu perkembangan ekonomi. Melihat dari 

dari mekanisme dari sistem yang ditimbulkan oleh AFTA, kualitas dari sumber daya 

manusia (SDM) atau human capitalmenjadi sangat penting. Disamping secara eksplisit 

memfasilitasi sumber daya manusia yang terlatih (Basu Das et al., 2013; Asian 

Development Bank, 2010), sistem ini mereduksi peran substansial dari keberadaan 

kuantitif sumber daya pada suatu region atau negera dengan memperbolehkan pihak 

asing memiliki suatu property dengan pajak yang relatif kecil atau mendekati nol. 

Walaupun pihak pribumi memiliki hak dan, mungkin, kecenderungan untuk hanya mau 

menjual pada pihak pribumi juga, atas dasar prisip kesamaan atau similarity (Myer, 

2011), harus diakui bahwa dalam konteks ini hanya hal tersebut yang menjadi 

penjaganya. Dengan demikian, proses kepemilikan dari suatu sumber daya mentah 

menjadi sepenuhnya proses psiko-sosial memiliki probabilitas yang tinggi. Perubahan 

paradigma era modern pada studi mengenai ilmu ekonomi menjadi salah atau alternatif 

penjelasan yang mendukung argumen ini (lihat Woolcock, 1998). Para ahli menyadari 

bahwa aspek-aspek pada diri manusia, seperti: keterampilan dan kemampuan, dan 
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interaksi sosial dapat dipandang sebagaimodal dari suatu organisasi atau institusi yang 

mendukung keberhasilan secara ekonomi, bahkan melebihi modal fisik (finansial dan 

perangkat keras. Hal ini terlihat dari munculnya perusahaan-perusahaan dengan tenaga 

kerja yang sedikit dengan produktifitas yang tidak berbeda secara signifikan dengan 

perusahaan dengan tenaga kerja yang lebih banyak. 

Namun, muncul pertanyaan: Pada aspek dan tingkat apa pengembangan atau 

perbaikan pada SDM harus dilakukan? Untuk dapat menjawab pertanyaan ini, 

dibutuhkan penelaahan pada cakupan sasaran dari AFTA. Seperti yang sudah dijelaskan 

sebelumnya, AEC dan AFTA disepakati oleh pemimpin-pemimpin perwakilan negara 

dan dibentuk agar setiap negara yang bersepakat mendapatkan keuntungannya. Tidak 

berlebihan jika disimpulkan bahwa AFTA akan menyasar pada seluruh masyarakat ini 

Indonesia pada setiap lapisan, usia, dan status. Dengan kata lain, aspek tersebut haruslah 

yang mewadahi perubahan pada masyarakat Indonesia atau perubahan sosial dalam segi 

perilaku produktif. Jika bergerak berdasarkan kerangka kerja tersebut, aspek yang 

dimaksud haruslah bersifat global (tidak bergantung pada konteks atau kelompok 

tertentu) sekaligus dapat ditanamkan pada pribadi masing-masing individu. Berdasarkan 

hal tersebut nilai atau value menjadi salah satu konsep yang cocok berdasarkan kriterai 

tersebut. 

Meskipun nilai bukan lah hal yang mudah untuk didefinisikan (lihat 

Schermerhorn, 2012; Sturgeon, 2000; Myer, 2013), dalam konteks perilaku manusa dan 

proses mental pernyataan akan nilai sebagai suatu skema yang diyakini oleh seseorang 

yang bersifat umum (general) relatif bebas konteks sebagai salah satu pendorong 

perilaku manusia bukanlah hal yang diluar konteks (lihat Urban, 1930; Deci et al, 

1991). 

Definisi tersebut masih memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Seperti yang 

sudah dijelaskan sedikit pada paragraph sebelumnya, nilai tersebut harus relevan dengan 

terciptanya perilaku produktif yang menunjang perkembangan ekonomi. Dengan kata 

lain, nilai tersebut dipandang signifikan dalam meningkatkan laju pertumbuhan 

ekonomi. Dengan menganggap moral sebagai salah satu nilai (Urban, 1930), teoritikus 

dalam studi ekonomi dan manajemen khususnya pada era modern menganggap bahwa 

moral adalah salah satu aspek yang harus disintesakan kedalam teori-teori yang 

menjelaskan perkembangan ekonomi, bisnis, dan produktivitas (Barney & Hansen, 

1994; Carroll, 1991). Salah satu contohnya adalah perilaku jujur yang mendasari 

munculnya kepercayaan. Sistem yang menunjang kepercayaan diantara komponen-
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komponennya mampu memfasilitasi terjadinya persaingan yang sehat yang berdampak 

peningkatan kualitas kerja dan berkorelasi dengan peningkatan kualitas produksi secara 

menyeluruh (Barney & Hansen, 1994). Studi lain menunjukan bahwa stakeholder 

khususnya para investorakan lebih memilih sistem manajemen yang memiliki regulasi 

nilai-nilai moral yang baik (Carroll, 1991). Hal ini mungkin disebabkan karena 

perilaku-perilaku bermoral atau yang memiliki substansi moral baik dari perilaku 

maupun atribut pelakunya menciptakan lingkungan yang aman (secure). Dalam konteks 

ini, investor akan merasa aman untuk menanamkan modal karena menganggap modal 

tersebut tidak akan diselewengakan atau diintervensi oleh aspek-aspek amoral atau 

immoral, contoh: dikorupsi atau dicuri. Dari perspektif pekerja atau pengelola modal, 

sistem yang bermoral akan membuat mereka menangkap adanya kemungkinan diri 

mereka mendapatkan konsekuensi dan bayaran yang adil atau sesuai dengan usaha 

mereka sehingga mengusahakan performa maksimum adalah hal yang sangat 

menguntungkan. 

Dari penjelasan-penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan bertolak 

pada nilai-nilai moral (menjadikan moral sebagai determinan perilaku dan 

melaksanakannya) masyarakat Indonesia akan secara nyata menimbulkan atmosfer yang 

bersifat aman yang menunjang masyarakat anggota AEC yang lain sebagai investor dan 

sasaran investasi tergerak untuk menjalin kerjasama dengan masyarakat Indonesia 

dalam konteks perdagangan. Hal ini akan meningkatkan peluang Indonesia untuk 

memperoleh keuntungan dari AFTA. 

Perlu dipahami bahwa menanamkan dan menciptakan masyarakat Indonesai 

yang bermoral tinggi saja tidak cukup untuk menunjang keberhasilan dalam 

menghadapi AFTA. Dengan terbukanya peluang bagi masyarakat atau warga negara 

ASEAN lain untuk menjamah Indonesia yang sekaligus dapat mendorongan masyarakat 

Indonesia untuk menjamah ladang bisnis di negara lain, peningkatan derajat kompetisi 

akan sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Dalam persainngan yang sehat, hal 

yang perlu dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah memperlajari kompetensi atau 

kemampuan yang dibutuhkan agar mampu bertahan atau berkembang dalam ranah 

tersebut. Jika dilihat secara sepintas hal ini memiliki solusi yang sangat sederhana, 

memberikan fasilitas atau pelatihan terkait keterampilan yang relevan (Bernardin et al., 

2013). Namun, jika dipahami dengan lebih seksama, dibutuhkan jenis pelatihan yang 

beraneka ragam untuk dapat memenuhi tuntutan keterampilan yang dibutuhkan melihat 

sangat beragamnya dan cepatnya perkembangan jenis-jenis profesi. Hal ini dikarenakan 
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prinsip alami dari keterampilan, yakni spesifik dengan tugas tertentu (Bernardin et al., 

2013). Kesediaan tenaga pengajar juga menjadi salah satu kendala. Tidak jarang terjadi 

sutuasi ke-alpha-an pengajar atau ahli dalaam suatu keterampilan tertentu. Salah satu 

cara yang sangat fundamental untuk mengatasi hal ini adalah membentuk wadah yang 

mampu menunjang terpenuhinya keterampilan tersebut.  

Keterampilan pada dasarnya adalah infomasi yang telah dipelajari dan dapat 

diaplikasikan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa inti dari keberhasilan 

menguasai suatu keterampilan adalah adanya proses pembelajaran atau learning. 

Semakin banyak proses pembelajaran yang terjadi semakin membuka peluang untuk 

terjadinya penguasaan keterampilan. Hal yang membuat seseorang ingin terus belajar 

dan memiliki tenaga untuk belajar adalah adanya nilai-nilai personal yang mewarnai 

tugas atau materi yang dipelajari (Eccles & Wigfield, 2002). Nilai tersebut akan 

menimbulkan makna yang mendalam mengenai aktivitas yang dilakukan sehingga 

meningkatkan minat dari individu yang belajar yang memfasilitasi keberhasilan proses 

belajar (Schiefele, 1991). Hal ini terbukti pada budaya Jepang yang menerapkan budaya 

kaizen atau kesempurnaan yang terus menerus (Mubiar, 2014).Apakah Indonesia 

memiliki nilai tersebut? Meskipun agak kurang bijak karena tidak dapat dikatakan 

secara utuh mewakili Indonesia, nilai tersebut dapat dilihat dari agama Islam sebagai 

agama mayoritas, yakni anggapan bahwa hari esok harus lebih baik dari hari ini. 

Kerugian akan diterima oleh orang yang stagnan dan kehancuran/bencana akan 

diterima oleh orang yang regresif. Dengan melihat esensi dari pandangan tersebut, 

tanpa memandang kulitnya nilai mengenai keutamaan belajar dapat ditemukan 

ditengah-tengah budaya masyarakat Indonesia dan pada dasarnya hanya perlu 

dimunculkan dan diperkuat kembali. 
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Kesejahteraan dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia 

(Oleh Husnul Fauziah: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta) 

 

emberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau Asean 

Economic Community (AEC) pada 2015 secara umum memang tak 

perlu dicemaskan, karena bukan merupakan kerugian, melainkan 

peluang emas yang harus direbut terlebih untukpara pelaku usaha di Indonesia. 

Mengingat gencarnya persaingan ekonomi di dunia global, jika secara independen 

dirasa belum mampu mengimbanginya, maka ide tentang pasar bebas sejak awal mula 

digagasnya pada tahun 1992 dengan berbagai dinamikanya cukup mampu membuat 

negara-negara anggota yang tergabung dalam ASEAN menyiapkan diri, dan bersama-

sama menyongsong era yang lebih global. Setidaknya pembentukan kawasan 

perdagangan bebas ini mengingatkan Indonesia untuk tidak terlalu terlena dengan 

kesibukan urusan dalam negara. 

Berbagai strategipun sudah banyak dikeluarkan oleh jajaran kementerian 

terkait, memetakan permasalahan sekaligus memikirkan solusiakan kesiapan Negara 

untuk menghadapi pasar bebas ASEAN. Diantaranya seperti menggenjot produksi hasil 

pertanian dan kelautan dalam negri, strategi ekspor, serta perhitungan beamasuk untuk 

barang-barang impor. Seperti contoh dalam bidang industri, kementrian perindustrian 

telah menetapkan dua pendekatan guna membangun daya saing industri nasional yang 

tersinergi dan terintegrasi antara pusat dan daerah, yaitu melalui pendekatan top-down 

dengan pengembangan 35 klaster industry prioritas yang dipilih berdasarkan daya saing 

internasional serta potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Satu lagi melalui 

pendekatan bottom-up dengan penetapan kompetensi inti industry daerah yang 

merupakan keunggulan daerah, dimana pusat turut membangun pengembangannya, 

sehingga daerah memiliki daya saing. Takhanya dari sector industri, dari sector 

pendidikan pun turut menyiapkan diri melalui usaha pengembangan sumberdaya 

manusia yang kompeten di bidangnya masing-masing dengan program wajib belajar. 

Selain usaha-usaha yang dilakukan diatas, ada satu poin yang mampu menjadi 

satu potensi jika bias dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, sekaligus menjadi 

ancaman jika tidak diberdayakan sebagaimana seharusnya. Sumber Daya Manusia. 

Tanpa mengabaikan segala hal terkait pola piker masyarakat Indonesia dalam hal 
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motivasi, ketegangan, dan pemenuhan harapan hidup, kuantitas SDM yang dimiliki 

Indonesia memang tak bias diabaikan. Dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 

200juta jiwa, hingga tahun 2013 ada sejumlah 121,19 juta jiwa yang berada usia 

angkatan kerja (http://www.bps.go.id/). Model-model perekrutan karyawan seperti 

outsourcing, serta perhatian terhadap aspek-aspek psikis karyawan meliputi kepuasan 

kerja, tingkat stress dan daily hassle, kemandirian, dan aktualisasi diri yang mulai 

gencar dilakukan menunjukkan semakin tingginya kesadaranakan kebutuhan 

pengembangan karyawan atau SDM di perusahaan tempat mereka bekerja.. 

Tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat secara khusus diulas dalam indeks 

pembangunan manusia, yang mengartikan kesejahteraan merupakan suatu ukuran gabungan 

tiga dimensi tentang pembangunan manusia: panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia 

harapan hidup), terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran 

di sekolahdasar, lanjutan dan tinggi) dan memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/ 

PPP, penghasilan).  Di Indonesia sendiri, berdasarkan laporan pembangunan manusia 

sebagaimana dilansir dari http://www.bps.go.id/, sepanjang tahun 2009-2013 memang 

selalu menunjukkan kenaikan. Hal ini sedikit menjelaskan tingkat kesejahteraan hidup 

masyarakat Indonesia yang terlihat baik, meskipun untuk beberapa hal tidak selalu 

demikian. 

Kesejahteraan sebagai salah satu konsep dalam psikologi atau biasa disebut 

dengan psychological well-being dideskripsikan sebagai kondisi dimana seseorang telah 

mampu merealisasikan potensi dirinya secara kontinu, mampu membentuk hubungan 

yang hangat dengan orang lain, memiliki kemandirian terhadap tekanan sosial, maupun 

menerima diri apa adanya, memiliki arti dalam hidup, serta mampu mengontrol 

lingkungan eksternal (Papalia, Olds, & Feldman, 2009). Konsep psychological well-

being ini terdiri dari enam dimensi, yaitu: penerimaan diri (self-acceptance), hubungan 

positif dengan orang lain (positive relationship with others), otonomi (autonomy), 

penguasaan lingkungan (environmental mastery), tujuan hidup(purpose in life), dan 

pertumbuhan pribadi (personal growth) (Papaliaet al., 2009).  

Melihat dari definisi diatas, memang tak selalu mudah menggambarkan suatu 

kondisi kesejahteraan, khususnya karyawan dalam angka statistic berdasarkan deskripsi 

kesejahteraan oleh indeks pembangunan manusia sebagaimana tersebut diatas. Seiring 

berjalannya pasar bebas ASEAN, kebutuhan akan tenaga kerja yang kompeten dengan 

spesifikasi bidang kemampuannya masing-masing selalu dibutuhkan. Pelatihan life skill, 

pendidikan masyarakat, perlu untuk semakin gencar ditingkatkan, termasuk segala 

http://www.bps.go.id/
http://www.bps.go.id/


 
 

65 
Bunga Rampai Lomba Esai Psyferia 2014 

program terkait pengembangan SDM. Seolah tak berhenti, segala jenis kebutuhan 

psikisyang bersifat laten namun memiliki pengaruh yang kuat selalu berjalan beriringan. 

Kemampuan untuk berafiliasi setidaknya dengan antar rekan kerja, kemampuan untuk 

mampu berdikari dengan segala kemungkinan terburuk dalam lingkungan kerja yang 

bersifat lintas budaya, lintas negara, lintas bahasa juga bias menguji daya resistensi 

karyawan untuk menganggapnya sebagai ancaman atau tantangan yang harus 

ditaklukkan, yang juga turut mempengaruhi daya saing dalam lingkungan kerjanya 

masing-masing.  
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 “A New Perspective About Millennials Generation. How to 

Approach Them with Psychology of Persuasion as an 

Entrepreneur” 

(Oleh Muhammad Irfan Agia: Universitas Padjadjaran) 

 

ada Negara berkembang seperti Indonesia, entrepreneurship sudah 

mulai menjadi indicator bagi kemajuan ekonomi suatu Negara. Para 

pelaku wirausaha telah membawa berbagai kontribusi yang positif 

pada pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sosial, seperti contohnya berbagai 

inovasi dalam bentuk produk maupun jasa, juga penciptaan lapangan kerja. 

Pertumbuhan angka kewirausahaan terutama pada usia produktif perlu terus diupayakan 

agar entrepreneur khususnya generasi muda yang sedang dalam golden age mampu 

turut membangun pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Generasi yang saat 

ini menjadi sorotan berbagai pihak adalah generasi millenials. Dalam dunia bisnis, 

generasi ini mulai menjadi “driving force” atau suatu kekuatan penggerak, baik sebagai 

pelaku bisnis, maupun sebagai konsumen. Menurut survey yang dilakukan oleh majalah 

TIME pada tahun 2013, pada tahun kemarin total jumlah generasi millennial di 

Indonesia sudah mencapai 118 juta atau sekitar 47,2% dari total populasi. Seorang 

entrepreneur perlu untuk memahami karakteristik dari generasi ini sebagai potensi yang 

besar di Indonesia.  

Generasi Millennials adalah mereka yang lahir dan hidup di tengah perubahan 

digital teknologi dan mereka lebih menginginkan segala hal lebih cepat (faster), lebih 

baik (better), dan lebih mudah (easier). Mereka adalah Androgene, laki-laki dapat 

menjadi emosional seperti perempuan, dan perempuan dapat bersifat seperti lelaki. 

Orang – orang diluar generasi Millennials mungkin memandang mereka sebagai pribadi 

yang malas dan banyak menuntut. Namun sebetulnya mereka hanya ingin smart 

mengoptimalkan segalakesempatan yang ada. Mereka adalah generasi yang cenderung 

narsis dan hidup juga bekerja dalam dunia yang konvergen. 

Generasi ini memiliki sifat yang khas, yaitu identitas diri (inner self) mereka 

butuh diakui orang lain. Perilaku saling memandang dan dipandang pada akhirnya akan 

bermuara pada ikatan kolektif antar individu didalam peer group ( kumpulan orang 

sebaya yang memiliki hubungan erat dan saling tergantung). 
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Kolektivisme itu ditunjukkan oleh generasi millennials dengan selalu sharing 

mengenai hal apapun kepada peer groupnya mulai dari urusan mengenai pekerjaan, 

informasi produk, hingga apa yang merekamakan sehari-harinya. Kehadiran media 

social seperti Instagram, Path, Facebook, dan Twitter,  mempermudah penyebaran 

informasi yang mereka lakukan. Dapat dikatakan pula bahwa generasi millennial adalah 

generasi yang terpapar kemudahan teknologi informasi dan komunikasi. William 

Deresiewics (2011) bahkan menyebut generasi ini sebagai generation sell. Tentunya hal 

ini turut dipengaruhi oleh berbagai kemudahan tersebut.  

Entrepreneur perlu memiliki pengetahuan yang mumpun terhadap aspek –

aspek psikologi yang ada pada konsumen, khususnya generasi millenials dan 

menerapkan hal tersebut dalam strategi marketingnya untuk memenangkan hati mereka. 

Seorang professor dalam bidang psikologi dan marketing, Robert Cialdini menjabarkan 

enam aspek psikologis dan cara yang berkaitan dengan bagaimana mempersuasi 

konsumen untuk mengiyakan apa yang diminta (Cialdini, 1984). Keenam aspek tersebut 

adalah reciprocity, commitment & consistency, liking, authority, social proof, dan 

scarcity. Berikut ini adalah contoh dari penjelasan aspek tersebut beserta langkah 

konkrit yang bias dilakukan oleh seorang entrepreneur untuk memenangkan hati 

konsumennya dengan menggunakan aspek psikologis ini 

Contoh untuk aspek pertama yaitu reciprocity, gagasan yang digunakan adalah 

bahwa orang-orang secara alami merasa berkewajiban untuk membalas kebaikan 

kepada orang lain jika mereka telah menerima bantuan dari orang lain. Cialdini 

menjelaskan hal ini dengan menekankan bahwa akan terjadi suatu perasaan ingin 

membalas hutang budi kepada orang lain. Entrepreneur dapat menggunakan konsep ini 

pada generasi millennial yang memang memiliki karakteristik senang untuk dilibatkan 

pada suatu hal atau co-create. Seperti contoh memberikan diskon khusus kepada 

konsumen secara personal, atau melibatkan masukan konsumen dalam proses 

perancangan desain produk yang baru sehingga mereka pun akan merasa dihargai dan 

memiliki dorongan untuk mengadvokasi produk tersebut. 

 

Contoh lain untuk aspek kedua yaitu commitment & consistency, prinsip ini 

menyatakan bahwa kita manusia memiliki needs yang mendalam untuk dilihat sebagai 

seseorang yang konsisten. Dengan demikian, setelah seseorang mengumumkan 

komitmennya untuk sesuatu hal ataupun orang lain, maka kita jauh lebih mungkin untuk 

memenuhi komitmen yang telah diumumkan tersebut. Entrepreneur dapat membuat 
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pengunjung situs mereka untuk melakukan sesuatu yang relatif simpel dan gratis seperti 

membuat mereka menyetujui untuk mendapatkan layanan gratis sementara dan 

mendapatkan akses ke situs-situs tertentu. Hal ini meningkatkan kemungkinan bahwa 

pengunjung situs akhirnya akan melihat diri mereka sebagai pelanggan, yang 

memungkinkan entrepreneur untuk menindaklanjuti dengan tawaran untuk membeli 

produk mereka atau bergabung dengan layanan mereka. Aspek ini sesuai untuk generasi 

millenials yang ingin prosedur awal relatif simple. 

Untuk aspekliking ,prinsipnya adalah bahwa kita lebih memiliki kemungkinan 

untuk mengiyakan suatu permintaan jika kita merasa memiliki koneksi dengan 

seseorang yang memintanya. Entrepreneur dapat membuat suatu iklan dengan 

menggunakan teknik celebrity endorsement dan membuat seolah mereka yang 

memberikan suatu permintaan kepada konsumen tersebut. Karakteristik dan image baik 

yang ditampilkan oleh figure terkenal yang disukaiakan membuat konsumen lebih 

berkemungkinan untuk mengatakan “ya”. 

Dengan memahami aspek – aspek psikologis tersebut dan mengaplikasikannya 

dalam berbagai teknik, seorang entrepreneur akan dapat memaksimalkan peluang dan 

pertumbuhan bisnisnya, khususnya dalam rangka untuk memenangkan hati generasi 

millenials. Diharapkan dengan mengetahui karakteristik dari pasar yang akan dilayani 

dan juga teknik konkrit untuk menanganinya, kalangan entrepreneur khususnya di 

Indonesia dapat termotivasi untuk melakukan start-up dan juga pengembangan 

bisnisnya. 
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Psikologi Kapital dalam Peningkatan SDM Secara Efisien 

dan Efektif untuk Menghadapi AFTA 

(Oleh Ilham Phalosa Reswara: Universitas Padjadaran) 

 

ulan Oktober 2014 sudah sampai pada penghujungnya, dimana ini 

menjadi pertanda bahwa 2015 sudah tidak jauh lagi. Hal ini juga 

menandakan bahwa bangsa Indonesia akan menghadapi Asean Free 

Trade Area, atau lebih dikenal dengan AFTA, dalam waktu dekat. Seperti yang kita 

ketahui, AFTA adalah bentuk kerja sama ekonomi di wilayah ASEAN berupa 

kesepakatan untuk menciptakaan situasi perdagangan yang diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja dan kompetensi negara-negara di dalamnya dengan cara 

menghilangkan batasan perdagangan di wilayah ASEAN itu sendiri.  Peningkatan 

kompetensi ini diharapkan dapat membuat ASEAN menjadi basis produksi pasar dunia. 

Hal ini jelas membuat bangsa Indonesia harus siap menghadapi AFTA agar Indonesia 

dapat mengoptimalisasi manfaat yang terfasilitasi oleh AFTA, bukan tergerus oleh 

negara-negara ASEAN lainnya yang sudah mengepakkan sayapnya untuk menjelajahi 

negara lainnya, termasuk Indonesia, dalam bidang perekonomian. Oleh karena itu, 

kesiapan SDM untuk menghadapi AFTA adalah faktor utama untuk dapat 

mengoptimalkan hal tersebut. 

 SDM Indonesia belum mencapai keadaan siap seutuhnya untuk menghadapi 

AFTA. Hal ini dibuktikan berdasarkan indeks kompetensi yang dikeluarkan oleh World 

Economic Forum pada tahun 2013, bahwa Indonesia menempati urutan ke-50 atau lebih 

rendah dari Singapura (ke-2), Malaysia (ke-20), dan Thailand (ke-30). Rendahnya 

kompetensi sumber daya Indonesia diperoleh dari faktor-faktor yang saling berkaitan 

seperti: tenaga kerja/ahli profesi yang tidak memiliki kualifikasi mumpuni; minimnya 

pelaksanaan sertifikasi kompetensi; belum sesuainya kurikulum di sekolah menengah 

dengan keahlian profesi; serta sumber daya manusia di Indonesia yang sangat berlimpah 

namun belum dapat dioptimalkan oleh pemerintah. 

 Keadaan SDM Indonesia saat ini menempatkan Indonesia dalam keadaan rawan. 

Selain kompetensi SDM Indonesia yang belum dapat menunjang kekuatan Indonesia 

untuk menghadapi AFTA, Indonesia pun belum bisa 'memaafkan' kekurangan warga 

sendiri. Menurut catatan BPS pada Agustus 2013, pengganguran terbuka di Indonesia 

mencapai 6,25 persen. Angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2013 mencapai 118,2 
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juta orang. Selain itu, dari sumber yang sama, di Indonesia terdapat lebih dari 360 ribu 

orang sarjana yang menganggur di negeri kita. Angka ini menjadi bukti bahwa 

Indonesia sendiri belum bisa mentolerir keadaan penduduknya, lalu bagaimana dengan 

ASEAN? 

Sebenarnya permasalahan kualitas SDM ini dapat diselesaikan dengan beberapa 

cara. Pertama, meningkatkan kualitas pendidikan bangsa Indonesia dengan menerapkan 

penjurusan yang efektif dan optimal sehingga generasi muda dapat menggunakan waktu 

dan kemampuan mereka lebih terarah. Kedua adalah pengubahan pola pikir tenaga dan 

calon tenaga kerja untuk lebih menyesuaikan dengan abad ke-21 (Riduan, 2014). Pola-

pola pikir itu seperti pembelajaran yang diarahkan untuk mampu merumuskan masalah, 

pembelajaran untuk berfikir analitis, dan pembelajaran yang menekankan pentingnya 

kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Akan tetapi, semua cara 

tersebut merupakan cara yang dapat dilakukan dengan membutuhkan waktu yang lama. 

Hal ini jelas kurang dapat membantu Indonesia untuk menghadapi AFTA dalam jangka 

waktu yang sangat pendek ini, lalu apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia? 

Indonesia tidak mempunyai banyak pilihan untuk menyejahterakan rakyat dalam 

skala besar dengan singkat. Hal ini dikarenakan proses yang lama dan konsisten sangat 

dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas secara keseluruhan, sehingga kita tidak bisa 

memaksakan peningkatan kualitas SDM Indonesia secara keseluruhan dapat dapat 

dilakukan dengan instan. Akan tetapi, kita tetap tidak bisa menunggu selama itu untuk 

menyiapkan diri menghadapi AFTA yang sudah di depan mata. Oleh sebab itu, kita 

harus tetap mengisi 'sektor' ini dengan hal yang lain agar kita tidak tertinggal oleh 

negara-negara ASEAN lainnya dalam memanfaatkan AFTA yang akan berlangsung 

sebentar lagi. 

Solusi untuk menigisi 'wilayah' tersebut ketika menyiapkan SDM Indonesia 

secara keseluruhan adalah dengan memberi pelatihan psikologi kapital pada para 

pekerja Indonesia yang sudah bekerja. Para pekerja menjadi target karena mereka sudah 

teruji kemampuannya untuk memasuki dunia pekerjaan, akan tetapi belum dapat 

menggunakan kemampuan mereka secara optimal sehingga masih dikhawatirkan untuk 

dapat menduduki posisi-posisi yang tinggi dalam penjelajahan wilayah kerja di 

ASEAN. Psikologi kapital adalah hal yang sangat tepat untuk diterapkan pada para 

pekerja Indonesia untuk mengoptimalisasi kemampuan mereka dalam waktu yang 

relatif singkat.  
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Psikologi kapital mempunyai empat komponen, dimana komponen-komponen 

tersebut dapat mengoptimalkan kompetensi pekerja. Komponen pertama adalah hope. 

Komponen ini didefinisikan sebagai kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu dan 

kekuatan untuk mencari berbagai alternatif cara dalam menentukan dan mencapai 

tujuan. Komponen ini jelas dapat membuat pekerja mempunyai performance yang 

optimal di dunia kerja karena dapat membuat mereka merencanakan tujuan dan cara 

menggapainya secara terarah sehingga pergerakan mereka menjadi efektif. Komponen 

kedua adalah self-efficacy. Hal ini jelas dapat membuat pekerja memenuhi tugas-tugas 

mereka sebab ketika mereka mempunyai kepercayaan diri untuk menyelesaikan tugas 

mereka, mereka dapat melakukan tugas mereka dengan semangat dan percaya diri 

sehingga hasilnya pun akan optimal. Komponen ketiga adalah optimisme. Komponen 

ini dapat membuat mereka dapat mengatasi kejadian-kejadian negatif yang tidak 

terduga sehingga mereka dapat bangkit dan menyelesaikan pekerjaan mereka dengan 

baik. Menurut Seligmman, optimis adalah kecendurungan untuk mengintrepretasi 

kejadian buruk sebagai kejadian sementara dan menginterpretasi kejadian baik sebagai 

kejadian yang permanen.  Komponen ke empat adalah resiliensi, yaitu kemampuan 

seseorang untuk kembali pada kadaan stabil dari keadaan yang terpuruk atau terlalu 

berhasil. Hal ini jelas sangat berguna untuk menjaga konsistensi performance pekerja 

tersebut.  

Psikologi kapital dapat menjadi solusi yang sangat efektif untuk meningkatkan 

kompetensi pekerja yang ada. Menurut Fred Luthans dan koleganya dalam buku 

Psychology Capital: Developing the Human Competitive Edge, mikro intervensi 

penggunaan psikologi kapital pada pekerja dapat meningkatkan keuntungan sebanyak 

2%.  Bahkan berdasarkan hasil penelitian yang mereka lakukan pada 74 engineering 

manager, mereka mengestimasikan perusahaan dapat mendapatkan 270% dari investasi 

yang mereka lakukan dalam melatih pekerja mereka menggunakan psiologi kapital. Hal 

ini sudah sangat membuktikan bahwa Psikologi Kapital adalah cara yang efektif dan 

efisien untuk meningkatkan dan mengoptimalisasi kompentensi pekerja sehingga 

mereka dapat menduduki posisi-posisi penting saat menjelelajahi negara-negara 

ASEAN saat AFTA nanti.  
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      “Meningkatkan Motivasi Wirausaha Pada Mahasiswa 

Melalui Iklan Persuasif di Media Massa” 

(Oleh Putri Bayu Gusti Mega Pratiwi: Universitas Indonesia) 

 

Mengapa Mahasiswa? 

ahasiswa merupakan elemen masyarakat yang sedang dan akan 

mengembang peran penting dalam perkembangan bangsa. Sebagai 

bagian dari universitas, mahasiswa diharapkan turut melasanakan 

tridharma perguruan tinggi: penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat. Setelah 

lepas dari status mahasiswanya, mereka pun diharapkan memberikan inovasi, -

menunjukkan hasil belajar mereka selama beberapa tahun di bangku kuliah. 

Bagi mahasiswa yang dengan pemikiran “seumur hidup adalah pembelajaran”, 

harapan-harapan di atas tidaklah menjadi masalah. Pekerjaan, yang menjadi momok 

besar seorang sarjana, bukanlah beban bagi mereka. Kalaupun sarjana seperti ini belum 

bekerja, mereka tidak akan ambil pusing karena pada dasarnya mereka percaya bahwa 

ilmu itu kelak pasti akan berguna. Lain halnya dengan mahasiswa yang tidak merasa 

‘satu’ dengan proses mencari ilmu pengetahuan. Kelompok ini cenderung menganggap 

bahwa pendidikan merupakan tahapan menuju pekerjaan yang mapan. Apabila setelah 

sarjana mereka tidak kunjung bekerja, maka mereka dinyatakan gagal atau bahkan 

beranggapan bahwa pendidikan sebenarnya tidak adagunanya. 

Fakta bahwa lapangan kerja yang tersedia tidak seimbang dengan jumlah tenaga 

kerja menjadi problematika sejak lama, terutama bagi kelompok sarjana yang kedua. 

Berdasarkan data Badan Pusat  Statistik Indonesia, hingga Februari 2014 terdapat 

398.298 (Tigaratus sembilanpuluh delapan ribu dua ratus Sembilan puluh delapan) 

sarjana yang menjadi pengangguran. Jumlah ini tentu saja tidak sedikit, mengingat 

banyaknya mahasiswa dan tingkat pendidikan yang tergolong tinggi. 

Disinilah perlu adanya gerakan untuk menambah lapangan kerja, terutama 

dikalangan mahasiswa. Namun  mengingat sulitnya menjadi wirausaha, perlu kemauan 

untuk belajar dan kemampuan untuk menyiasati. Berikut beberapa pertimbangan 

kelebihan dan kekurangan menjadi wirausaha saat masih di bangku kuliah: 
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Kelebihan  Banyak kesempatan untuk mendapatkan modal biaya. Bisa dari uang 

saku, mengikuti kompetisi bisnis, dan atau lomba-lomba lainnya, 

mengikuti PKM, kerja freelance, dan sebagainya. 

 Tidak perlu khawatirakan kegagalan. Masih banyak waktu untuk 

memperbaiki dan mengembangkan ide bisnis tanpa dikejar kewajiban 

untuk berpenghasilan. Selain itu, masyarakatakan cenderung 

memaklumkan apabila mahasiswa wirausaha melakukan kesalahan atau 

gagal. 

 Mendapat banyak kesempatan untuk belajar kemereka yang sudah 

sukses. Acara talkshow, seminar, workshop, atau konferensi banyak sekali 

dipublikasikan di kalangan mahasiswa. Apalagi mahasiswa seringkali 

mendapatkan potongan harga. 

 Banyak sumber informasi. Mahasiswa diberikan fasilitas untuk 

mengakses perpustakaan sertajurnal-jurnalnya secara gratis. Hal itu dapat 

digunakan untuk mematangkan konsep bisnis. 

 Tidak lagi mengkawatirkan lowongan kerja setelah menjadi sarjana. 

 Ikut berkontribusi dalam menyediakan lapangan kerja, meningkatkan 

kesejahteraan orang lain, serta perekonomian bangsa. 

Kekurangan  Masih banyak yang belum mempercayai mahasiswa. Hal ini 

dikarenakan pendidikan dan pengalaman mahasiswa yang masih sedikit. 

 Muncul suatu tanggung jawab yang baru. Selain tanggung jawab untuk 

menyelesaikan perkuliahan, mahasiswa juga diwajibkan untuk dapat 

menyukseskan bisnisnya 

 Berkurangnya waktu untuk istirahat. Sebab 24 jam akan habis 

digunakan untuk menyeimbangkan urusan kuliahan denganbisnis. 

 Tidak ada waktu untuk ‘foya-foya’, sebab setiap rupiah sangat 

berpotensi untuk diputar menjadi nominal yang lebih besar. 

 

Dari tabel di atas, dapat dikatakan bahwa lebih banyak sisi positif dalam 

membangun usaha sejakdini. Selanjutnya yang harus dilakukan ialah menarik 

mahasiswa untuk membangun bisnis mereka. 
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Mengapa menggunakan media massa? 

Media mempengaruhi pencapirnya dalam berbagai bentuk, yaitu efek pada 

tingkah laku, sikap, kognitif, dan fisik pencapir6 (Harris, 2004). Dalam Harris, 2004, 

yang membuat suatu media dikatakan media massa ialah pertama, pencapirnya banyak, 

anonim, dan seringkali heterogen, (CR. Wright, dalam Harris, 2004) kedua, sumber 

komunikasinya berbasis institusi atau organisasi, (CR. Wright, dalam Harris, 2004), 

ketiga, berbasis pada uang, -itu sebabnya media massa selalu dilengkapi dengan iklan 

sebab iklan merupakan sumber pemasukan bagi media massa yang bersangkutan.  

Tujuan penggunaan media massa ialah untuk menjangkau pencapir yang lebih 

banyak. Dengan menggunakan media massa diharapkan seluruh mahasiswa dari ujung 

barat hingga ujung timur Indonesia mendapatkan pesan yang ingin disampaikan. 

Menjamurnya media massa dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, maupun pihak lain 

yang bertujuan meningkatkan jumlah wirausaha. Salah satu pemanfaatannya ialah 

menggunakan iklan pelayanan masyarakat, karena iklan merupakan salah satu tipe 

komunikasi yang paling banyak digunakan untuk melakukan persuasi. Namun 

sebelumnya harus ditentukan terlebih dahulu bentuk media apa yang akan digunakan. 

Dalam buku A Cognitive Psychology of Mass Communication dikatakan bahwa 

media yang berbeda dapat menstimulasi proses kognitif yang juga berbeda (Harris, 

2004). Contohnya, mereka yang membaca buku atau mendengarkan radio 

membutuhkan usaha lebih untuk memahami informasi disbanding penonton acara 

televisi. Sayangnya, sampai saat ini penulis belum menemukan data yang relevan 

mengenai media apa yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa di Indonesia. 

Menurut analisa penulis, media yang tepat untuk menjangkau mahasiswa adalah media 

yang terkoneksi melalui jaringan internet. Alasannya mahasiswa Indonesia saat ini 

termasuk dalam generasi Y, yaitu mereka yang terlahir pada akhir tahun 1970 hingga 

akhir tahun 1990 (Hobart,-). Dalam artikel Understanding Generation Y dikatakan 

bahwa “…This generation is defined by the Internet and an increasingly globally 

connected world.” (Hobart,-). Apalagi saat ini media massa sudah menjangkau wilayah 

internet. Misalkan saja surat kabar yang sebelumnya berbentuk cetakan kertas saat ini 

sudah dapat diakses dengan mudah hanya lewat telepon genggam. Dengan begitu, 

bentuk media apapun (yang membutuhkan aktivitas membaca, menonton, maupun 

mendengar) dapat efektif pada mahasiswa jika berada pada jaringan internet. 

                                                      
6Pendengar, pembaca, dan pemirsa. 
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Bagaimana cara mempersuasi? 

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan Teori observational learning milik 

Bandura untuk diterapkan dalam iklan masyarakat di media massa. Observational 

learning dapat menjadi factor penting dalam fungsi role model dalam menginspirasi 

orang lain dan merubah persepsi mereka (King,2011). Menurut teori ini, keberhasilan 

pembelajaran melalui observasi ditentukan oleh 4 hal, adanya atensi pada sumber 

informasi, adanya usaha untuk mengingat informasi tersebut (retensi), pencapir 

memiliki kemampuan untuk mengulang informasi, dan adanya reinforcement yang 

didapat oleh role model. Untuk memenuhi keempat hal di atas, perlu iklan yang menarik 

dalam segi konten maupun desain, serta teknik persuasif yang tepat. 

Bandwagon/Majority Belief/Group Dynamic merupakan teknik yang tepat untuk 

menerapkan teori ini.Teknik tersebut memperlihatkan kepada pencapir bahwa sudah 

banyak orang-orang yang melakukan sesuatu hal (dalam ini menjadi mahasiswa 

wirausaha). Harapannya dengan mengetahui teman-teman sejahwatnya mampu dan 

berhasil, maka mahasiswa-mahasiswa lain akan tertarik untuk juga menjadi seorang 

student preneur.  

Kesimpulan 

Pada dasarnya semua mahasiswa mampu membangun bisnis mereka sendiri. 

Kemampuan dan pengetahuan tentang dunia bisnis dapat dicari dan dipelajari.Yang 

penting adanya kemauan. Disitulah peran pihak eksternal untuk memotivasi mahasiswa 

untuk mewujudkan apa yang sudah mereka rangkai di dalam pikiran mereka. Salah satu 

caranya adalah dengan menerapkan teori observational learning dalam iklan pelayanan 

masyarakat di media massa. 
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   “Peningkatan Psychological  Capital  Untuk Menyiapkan 

SDM Indonesia Menghadapi AEC 2015” 

(Oleh Ananda Zhafira: Universitas Indonesia) 

 

ua bulan lagi, Indonesia dan negara ASEAN lainnya akan 

menghadapi arus perdagangan bebas di sector ekonomi dalam 

ASEAN Economic Community (AEC). Barang, jasa, modal, investasi, 

dan modal akan menjadi komoditas dalam pasar bebas ASEAN. Pembebasan tariff 

terhadap komoditas ini akan menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal yang berbasis 

regional sehingga komoditas-komoditas ekonomi dapat mengalir lancer antara negara-

negara di ASEAN. Secara umum, kebijkan pembebasan tariff ini bertujuan untuk 

menguatkan sector ekonomi negara-negara di wilayah regional ASEAN. Dengan 

adanya kemudahan penyaluran factor produksi antar negara di ASEAN maka hal 

tersebut akan menjadi factor pendukung peningkatan produksi setiap negara di ASEAN. 

Keterlibatan Indonesia dalam AEC 2015 tentunya harus didukung oleh kualitas 

dan kuantitas dari produk dan tenaga kerja yang akan menjadi komoditas utama di arus 

pasar bebas. Kualitas produk dan tenaga kerja dapat didukung oleh kualitas dari sector 

kesehatan, pengembangan berbagai inovasi terhadap produk ,akses terhadap pendidikan 

bagi tenaga kerja, serta infrastruktur yang memadai. Tenaga kerja sebagai salah satu 

elemen yang akan menjadi factor penentu keberhasilan Indonesia dalam persaingan di 

tingkat ASEAN. 

Human Development Report (UNDP 2013) menunjukkan bahwa indeks 

pembangunan manusia di Indonesia adalah 0,684 dan berada di urutan 108 dari 187 

negara lainnya di dunia. Indeks tersebut menggambarkan kualitas pendidikan dan 

standar hidup masyarakat Indonesia. Indonesia saat ini dikategorikan pada medium 

human development. Apabila indeks tersebut dibandingkan dengan negara-negara di 

ASEAN lainnya maka kompetensi dari sumber daya manusia di Indonesia dapat 

dikatakan belum kompeten untuk menghadapi pasar bebas ASEAN. Oleh sebab itu, 

peningkatan dan pengembangan tenaga kerja terampil dan terdidik sangat diperlukan 

untuk menunjang keberhasilan Indonesia dalam pasar bebas ASEAN. 

Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 yang tidak lama lagi terjadi memaksa 

pemerintah, pemilik modal, akademisi, pengusaha mikro dan kecil, serta masyarakat 
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untuk berpikir keras dalam mencari inovasi untuk menyiapkan sendi-sendi ekonomi 

Indonesia demi keberhasilan Indonesia dalam pasar bebas ASEAN. Mau tidak mau 

pasar bebas ASEAN mendorong negara-negara yang terlibat untuk mengerahkan 

totalitasnya dalam meningkatkan keterampilan tenagakerja agar tidakkalah dalam 

kompetisi ini. 

Salah satu hal yang menjadi hambatan Indonesia adalah rendahnya pengetahuan 

dan keterampilan tenagakerja. Solusi di bidang pendidikan sangat penting untuk 

dilakukan tetapi mengingat AEC sudah di depan mata maka masyarakat tidak dapat 

berharap sepenuhnya terhadap output dari pengembangan pendidikan. Dalam waktu 

singkat, Indonesia harus menyiapkan sumberdaya manusia sementara itu kebijakan dan 

inovasi di bidang pendidikan dapat diperoleh hasilnya dalam waktu singkat. Oleh sebab 

itu, dalam waktu singkat ini Indonesia harus dapat mengembangkan kepercayaan dan 

resiliensi tenaga  kerja dalam menghadapi AEC 2015. 

Inovasi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan hal tersebut ialah melalui 

pengembangan psychological capital. Psychological capital terdiri dari empat 

komponenya itu confidence (kepercayaandiri), hope(harapan), optimism(optimism), dan 

resilience (resiliensi)(Luthans et al., 2004). Keempat komponen ini dapat diukur, 

dikembangkan, dan memiliki korelasi positif dengan performa seseorang di konteks 

pekerjaan. Confidence/efficacy (kepercayaan diri) merupakan pendirian seseorang 

terkait kemampuannya untuk mendorong diri untuk melakukan sesuatu.Confidence juga 

meliputi keyakina individu terhadap sumber-sumber yang ada pada dirinya seperti 

kemampuan kognitif, motivasi/dorongan, serta kemampuan untuk menyelesaikan tugas 

tertentu. Komponen ini terkait dengan performa kerja individu dimana kepercayaan diri 

dapat mendorong seseorang untuk mencapai sesuatu sehingga individu yang percaya 

pada kemampuan dirinya akan memiliki daya saing yang tinggi. 

Sementara itu, Luthans et al. mengutip penjelasan Synderet. al (1991) bahwa 

hope (harapan) adalah keadaan dimana seorang memiliki dorongan positif yang berasal 

dari perasaan kesuksesan terhadap (a) energi yang berorientasi pada tujuan dan (b) 

rencana untuk mencapai tujuan. Keberadaan harapan pada diri seseorang dapat 

melejitkan performa dalam mencapai tujuan sehingga target-target yang ingin dicapai 

dalam pasarbebas ASEAN dapat diraih. Kemudian, optimism diartikan sebagai sifat 

seseorang dalam memiliki harapan yang positif. Apabila harapan dapat dikotomikan 

menjadi harapan positif dan negative maka optimism meliputi harapan positif seseorang 

dalam menghadapi kondisi. Seorang tenagakerja yang optimis terhadap keberhasilan 
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Indonesia dalam menghadapi pasar bebas ASEAN akan mengoptimalkan usahanya 

untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Optimisme juga menjaga 

individu sehingga ia mampu untuk bertahan dalam menghadapi kondisi yang sulit.  

Selanjutnya, resilience (resiliensi) diartikan sebagai kemampuan seseorang 

untuk bangkit kembali dari keterpurukan maupun perubahan drastis yang dialami di 

masa lalu (Luthans et al., 2004).Masatransisi yang dialami tenaga kerja dalam 

menghadapi pasar bebas ASEAN melibatkan berbagai perubahan dan percepatan di 

berbagai sektor. Tenaga kerja yang berkualitas harus mampu bertahan dan melejitkan 

potensi diri dalam kondisi ini Karena iklim kompetitif akan melanda kawasan ASEAN. 

Turbulensi ekonomi pada masa transisi ini dapat dijadikan momentum untuk 

meningkatkan daya saing tenaga kerja agar minimal setara bahkan di atasnegara-negara 

maju di ASEAN seperti Singapur dan Brunei Darussalam. 

Peningkatan psychological capital dapat dilakukan dengan anggaran biaya yang 

rendah karena berorientasi pada pengembangan sumberdaya manusia. Bandura (dalam 

Luthans et al., 2004) memaparkan beberapa pendekatan yang dapat diterapkan untuk 

meningkatkan psychological capital yaitu melalui proses modeling dan persuasisosial. 

Konsep modeling yang dimaksud Bandura yaitu dengan memberi reward kepada 

individu yang mencapai target yang telah ditentukan. Individu lain yang mengetahui hal 

tersebut akan mempelajari perilaku tersebut sehingga ia terdorong untuk melakukan hal 

yang sama (mencapai target). Dalam konteks AEC konsep ini dapat dilihat pada seorang 

tenaga kerja yang memperoleh penghargaan karena telah mengekspor sejumlah 

komoditas local dan penjualan produk tersebut meningkatkan permintaan konsumen 

terhadap produk Indonesia. Hal semacam itu apabila dipaparkan secara terus menerus 

dapat memicu persaingan positif sehingga setiap orang terdorong untuk total dalam 

pekerjaannya. 

Selain itu, persuasi social dapat dilakukan melalui pelatihan soft skill kepada 

tenaga kerja untuk menumbuhkan kepercayaan dan optimism mereka terhadap 

sumberdaya yang dimiliki. Tidak hanya menumbuhkan kepercayaan, metode ini harus 

diiringi dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan 

pekerjaan yang digeluti melalui integrasi dengan perguruan tinggi yang memiliki 

spesialisasi di bidang ilmu tertentu. Dalam menghadapi AEC 2015 perguruan tinggi 

sebagai kumpulan orang-orang terdidik dapat membagi dan mengintegrasikan 

pengetahuan dengan tenaga kerja di berbagai sektor. Ketika tenaga kerja memiliki 

kualitas pengetahuan dan keterampilan maka psychological capital yang meliputi 
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confidence, hope, optimism, dan resilience dapat meningkat. Seiring dengan 

meningkatnya psychological capital pada individu tenaga kerja di Indonesia maka hal 

tersebut juga dapat memacu performa kerja yang berdaya saing. 

Integrasi pemerintah sebagai pengambil kebijakan publik, pemilik modal, usaha 

mikro, perguruan tinggi, serta masyarakat pada umumnya sangat dibutuhkan dalam 

meningkatkan psychological capital tenaga kerja yang menjadi komponen penting 

dalam persaingan pasar bebas ASEAN. Oleh sebab itu, setiap elemen harus mengambil 

peran masing-masing dan mengoptimalkan nilai serta warisan budaya Indonesia sebagai 

fondasi yang mendukung keberhasilan Indonesia dalam komunitas ekonomi ASEAN. 

Dengan pengembangan dan peningkatan psychological capital pada tenagakerja yang 

terdidik dan terampil maka Indonesia dapat melejitkan potensinya di kancah ASEAN 

bahkan internasional. 
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      ”Memahami Individual Differences Dalam Menghadapi 

AFTA” 

( Oleh Fina Tri Kurnia: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta) 

 

ejak 2010, ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) sudah 

dimulai, sedangkan pada tahun 2015 nanti kita akan mulai bersaing 

dengan AFTA (ASEAN Free Trade Area).AFTA  merupakan wujud 

dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas 

perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional 

ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta  serta 

menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. 

 Tujuan AFTA didirikan adalah sebagai tempat produksi yang kompetitif; 

menarik lebih banyak Foreign Direct Investment dan meningkatkan perdagangan antar 

anggota ASEAN. AFTA dalam artian yang lebih sederhana adalah pasar bebas  di mana 

kondisi ekonomi ketika jual-beli produk antar individu atau perusahaan sepenuhnya 

ditentukan oleh pasar. Pemerintah sendiri tidak melakukan intervensi atau membuat 

peraturan yang mempengaruhi harga produk. Tidak ada biaya ekspor-impor, bea masuk 

atau biaya tambahan seperti yang biasa terjadi dalam perdagangan internasional.  

AFTA merupakan tantangan dan peluang pengembangan ekonomi Negeri 

Indonesia. Tantangan yang akan dihadapi Indonesia diantaranya adalah pembenahan 

sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam lintas global. Karena bila kita 

melihat sumber daya manusia yang ada di Indonesia sekarang ini, dalam kaitannya 

dengan ketenaga kerjaan, banyak warga Negara Indonesia yang menjadi tenaga kerja 

sebagai buruh dan pembantu di negara tetangga, sedangkan negara tetangga berinvestasi 

di negeri kita ini. Selain itu, kebijakan pemerintah Indonesia belum benar-benar 

memiliki keberpihakan kepada kepentingan publik. Misalnya dana belanja APBD 

banyak yang digunakan untuk kebutuhan pegawai. Di sisi lain pembangunan 

infrsutruktur yang dilakukan pemerintah Indonesia sendiri dapat dikatakan masih 

lamban. Sehingga distribusi barang terhambat; transportasi antar pulau masih banyak 

memakan waktu.  

Mau tidak mau, siap ataupun tidak siap kita akan menghadapi persingan bebas 

pada tahun 2015 mendatang. Sehingga perlunya peningkatan mutu sumber daya 
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manusia yang berkualitas untuk menyambut pasar bebas tahun depan. Karena sumber 

daya manusia yang berkualitas merupakan faktor penentu dalam reformasi ekonomi. 

Fenomena yang nampak akan ketidaksiapan sumber daya menusia di Indonesia adalah  

banyaknya pengangguran. Menurut Bapan Pusat Statistik angka pengangguran 

Indonesia hingga Februari 2013 mencapai 7,17 juta orang.  Hal ini dikarenakan 

ketimpangan antara angkatan kerja dan jumlah lapangan pekerjaan.  

Dari angka HDI ( Human Development Indext) Indonesia   berada dalam 

kategori Medium Human Development. Hal ini dikemukakan oleh  lembaga survey 

milik United States bahwa dari 10 negara tetangga di Asia tenggara, HDI Indonesia 

hanya berada pada urutan ke-6 di Asia Tenggara dengan rangking HDI pada urutan ke 

121 di dunia (bedasarkan hitungan UNDP). Indonesia masih berada di bawah 

Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand dan Filipina. Sehingga perlunya 

persiapan sumber daya manusia  yang unggul, kreatif dan mampu bersaing di era pasar 

bebas ini.  

Pasar bebas adalah permasalahan persaingan kualitas. Bila seseorang memilih 

barang ataupun jasa tentu banyak pilihan harga yang bersaing dan yang berkualitas baik. 

Selain itu, SDM yang mampu bersaing di dunia kerja secara global pun harus 

menjanjikan konsumennya. Memang bila dilihat dari kesiapan Indonesia menghadapi 

pasar bebas Indonesia memang belum siap. Betapa pun jauhnya kita tertinggal, kita 

harus sadar bahwa kita ketinggalan dan kita harus tahu seberapa jauh ketinggalan kita. 

Maka kapan kita akan mengejar ketertinggalan tersebut dan harus seberapa cepat 

berlari. Salah satu cara dalam peningkatan mutu SDM adalah dengan menyelami 

kembali model pendidikan Bangsa Indonesia. 

Pendidikan adalah salah satu wahana pembentuk karakter bangsa, sekolah 

adalah lokasi penting di mana para “nation builders” Indonesia diharapkan dapat 

berjuang di kancah global. Karena, semakin derasnya tantangan global, tantangan dunia 

pendidikan pun semakin besar.  

Urgensi pendidikan yang berbasis kompetensi anak memang diperlukan bukan 

sistem pendidikan yang memukul rata dan menjadikan manusia sebagai mesin untuk 

bekerja namun bagaimana seorang anak mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk 

dirinya dan orang lain. Secara mendasar inilah yang perlu dibangun dalam tiap individu 

secara psikologis. Sehingga kita tidak perlu gagap dan takut menghadapi pasar bebas 

dan menjadikannya sebuah momok yang mematikan daya kreativitas tiap individu. 

Sayangnya, pendidikan di Indonesia belum  mengarahkan peserta didik untuk siap di 
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dunia kerja dan parahnya pendidikan malah mematikan imajinasi dan kreativitas 

individu.Karena sistem pendidikan di Indonesia mengharuskan seorang siswa untuk 

mendapatkan nilai bagus di semua mata pelajaran. Padahal seperti yang kita ketahui 

bahwa anak memiliki minat dan bakat yang berbeda.   

Individu dalam pandangan psikologi adalah karakteristik yang unik. Karena 

satu individu tidak sama dengan individu yang lainnya. Setiap individu memiliki minat 

dan bakat yang berbeda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat diartikan 

kecenderungan hati, yang tinggi terhadap sesuatu:gairah; keinginan. Sedangkan bakat 

adalah potensi bawaan lahir. Sehingga tiap individu memiliki bakat masing- masing 

karena tidak ada yang dilahirkan dengan kosong tanpa “pembekalan” dari Tuhan.  

Tanpa pemetaan, pasar bebas adalah ancaman. Sehingga yang perlu dibangun 

pertama kali adalah pola pikir akan kesuksesan itu sendiri. Menurut psikolog Howard 

Gardner yang mengembangkan teori Multiple Intellegence, sukses adalah keberhasilan 

seseorang dalam menemukan potensi keunggulan dirinya untuk menjadi terbaik di 

bidangnya serta berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Gardner menemukan bahwa 

banyak orang yang tidak bahagia walaupun telah sukses secara finansial. Pasalnya, 

orang-orang tersebut memiliki profesi yang tidak sesuai potensi dirinya.  

Dari pemikiran tersebut dapat dikatakan bahwa memang jika kita lihat 

sekarang pendidikan yang mengarahkan muridnya untuk mencari uang agar bahagia, 

tidak melihat potensi yang dimiliki anak. Padahal menurut Howard Gardner kesuksesan 

itu ketika seseorang mampu memilih satu bidang yang membuat seseorang bahagia, 

kemudian mengerjakannya dengan  totalitas. Lama kelamaan  ia akan ahli di bidangnya 

dan uang akan mencari orang tersebut bukan seseorang yang mencari uang. Sehingga 

tidak perlu risau lagi akan adanya persaingan global bila setiap individu menemukan 

potensi dan minat yang unik untuk dihadapkan pada era apapun.  

Sehingga menurut pandangan penulis di sini, lebih ditekankan pada 

pengembangan bakat dan minat tiap individu agar era pasar bebas bukan lagi sebuah 

momok, namun tempat untuk menunjukkan kreativitas dan kebolehan masing-masing 

anak kepada dunia. Karena Riset Dale Carniage Institute menyatakan bahwa fakta-fakta 

bahwa : 

1. Orang yang banyak tahu (tetapi tidak ada yang mendalam) akan menjadi 

bawahan 

2. Di atas mereka, adalah orang-orang yang spesifik di bidangnya. 
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3. Posisi paling atas atau biasanya owner adalah orang yang spesialis dan 

kreativ. 

Pendidikan untuk siswa  dalam menggali lebih jauh akan potensi dan minat ini 

tentu membutuhkan perhatian banyak pihak, mulai dari orang tua sendiri, guru, 

pemerintah selaku payung dalam Undang-undang tata pelaksanaannya serta peran serta 

masyarakat. Dengan mengkaji kembali cara berpikir tentang kesuksesan, maka akan 

kita temukan benang merah yang menjadi landasan  menghadapi pasar global 2015. 

Kemudian, kita gali kembali tujuan kita menghadapi AFTA dan langkah-langkah 

strategis yang mampu diambil oleh pihak terkait. Karena dengan hal tersebut akan 

mampu menanamkan kepercayaan diri, kreativitas, pemahaman akan individual 

differences, potensi dan keunggulan yang akan mampu lebih “manusiawi” daripada 

memaksakan diri bekerja yang tidak sesuai potensi masing- masing individu.  
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“Jika Mereka Bisa, maka Saya Juga Bisa” 

(Oleh Divani Aery Lovian: Universitas Indonesia) 

 

asyarakat tentunya tidak lagi asing dengan istilah 

wirausahawan, dimana profesi ini berhasil menarik 

perhatian banyak orang diseluruh dunia. Setiap tahunnya 

jumlah wirausahawan disetiap negara selalu mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan, termasuk di Indonesia. Menurut GKN (Gerakan Kewirausahaan 

Nasional), rasio kewirausahaan di Indonesia mencapai 1,56% dari jumlah total 

penduduk Indonesia pada tahun 2012 atau sejumlah 3,744 juta wirausahawan 

(Trihatmoko 2014). Jumlah tersebut kemudian mengalami peningkatan kembali, 

dimana pada bulan April tahun 2014, rasio kewirausahaan di Indonesia 

meningkat menjadi 1.65% dari jumlah total penduduk Indonesia (Trianda 2014). 

Jumlah wirausahawan di Indonesia ini tergolong sangat sedikit jika 

dibandingkan dengan jumlah wirausahawan di negara tetangga seperti Thailand, 

Malaysia, dan Singapura (Trihatmoko 2014). Kecilnya minat masyarakat 

Indonesia untuk menjadi wirausahawan ini tentunya berdampak pada 

perkonomian Indonesia. Hal ini terkait dengan pernyataan seorang sosiolog 

Amerika, David McClelland yang mengatakan bahwa sebuah negara dapat 

menjadi makmur jika jumlah wirausahawan di negara tersebut berjumlah 2% 

dari total populasi masyarakat (Beritasatu. 2014). 

Permasalahan mengenai kecilnya jumlah wirausahawan di Indonesia ini 

kemudian menjadi kekhawatiran bagi pemerintah, terutama dalam persiapan 

menjelang AFTA 2015. ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang akan 

dilaksanakan mulai tahun 2015 ialah wujud dari kesepakatan dari negara-negara 

ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka 

meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan 

menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta  serta menciptakan pasar 

regional bagi penduduknya (Indonesia. Departemen Keuangan. n.d.).  

Adanya kesepakatan bebas perdagangan ini tentunya menjadi tantangan 

yang cukup berat bagi Indonesia. Pengusaha maupun produsen Indonesia 

dituntut agar dapat meningkatkan kemampuan dalam menjalankan bisnis secara 

profesional guna memenangkan kompetisi melawan produk yang berasal dari 
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negara anggota ASEAN lainnya baik dalam memanfaatkan peluang pasar 

domestik maupun pasar negara anggota ASEAN lainnya (Indonesia. 

Departemen Keuangan. n.d.).  

Jumlah wirausahawan di Indonesia tentunya harus ditingkatkan demi 

mengatasi tantangan AFTA 2015. Upaya meningkatkan jumlah wirausahawan di 

Indonesia tentunya dimulai dengan terlebih dahulu mencari tahu alasan 

masyarakat Indonesia enggan menjadi wirausahawan dan berusaha melenyapkan 

keengganan itu. Menurut penulis, motivasi masyarakat untuk berwirausaha dapat 

ditingkatkan melalui sebuah reality show televisi mengenai serba-serbi 

kewirausahaan. 

Lalu apa sebenarnya entrepreneurship itu? Entrepreneurship atau 

kewirausahaan adalah major source of employment, pertumbuhan ekonomi dan 

inovasi, promosi produk dan service quality, kompetisi, dan fleksibilitas 

ekonomi (Hisrich 2007). Wirausahawan adalah penemu, pemilik,dan manajer 

dari organisasi maupun bisnis berskala kecil hingga medium dengan tujuan 

memperoleh keuntungan (Allison, Chell, & Hayes, 2000; Carland et al., 1984, in 

Fine, Meng, Feldman & Nevo 2012). 

Menurut Ekore & Okekeocha (2012), kebanyakan mahasiswa tidak ingin 

menjadi wirausahawan karena adanya faktor psikologis yang menghambat 

mereka atau bahkan membuat mereka menghindari entrepreneurship sebagai 

pilihan karir. Omolulu (1990) mengidentifikasi empat faktor psikologis yang 

membuat individu tidak ingin berwirausaha, yakni takut akan kegagalan, 

ketakutan akan kesuksesan, kritik dari orang lain, dan tidak nyaman dengan 

perubahan (in Ekore & Okekeocha 2012, p.516). 

Fear of failure ialah perasaan yang dirasakan ketika individu merasa 

takut bahwa ia tidak akan berhasil meskipun telah berusaha (Ekore & 

Okekeocha 2012). Fear of success adalah ketakutan yang dirasakan individu 

terhadap potensi yang dimiliki dan kemampuannya untuk sukses (Ekore & 

Okekeocha 2012).  Kritik dari orang lain turut menghambat keinginan individu 

untuk berwirausaha, dimana perilaku individu akan berperilaku berdasarkan apa 

yang akan dikatakan ataupun diharapkan oleh orang lain (Ekore & Okekeocha 

2012).  

Individu enggan beranjak dari zona nyamannya karena mengkhawatirkan 

pendapat orang lain mengenai pilihan ataupun tingkah laku yang akan ia 
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munculkan. Pengaruh kritik dari orang lain ini sangat menentukan perilaku 

individu terutama di negara dengan budaya kolektivis seperti Indonesia. Budaya 

di Indonesia yang sangat menekankan norma sosial dan tingginya pengaruh 

sosial membuat individu akan cenderung konformitas. Conformity adalah 

perilaku maupun sikap individu yang mengikuti orang lain agar sesuai dengan 

kelompoknya (Yu & Sun 2013). Individu mengulurkan niat untuk berwirausaha 

karena takut dipandang sebagai orang yang terlalu berani ambil resiko dan 

mendapat berbagai kritik maupun pandangan negatif dari lingkungan sosialnya, 

sehingga ia lebih memilih untuk konform terhadap perilaku orang sekitarnya dan 

tidak berani mengambil tantangan untuk berwirausaha.  

Faktor lainnya yang menghambat individu berwirausaha adalah karena 

tidak berani menghadapi hasil akhir yang tidak dapat dipastikan. Ketika hasil 

dari usaha yang dilakukan tidak dapat diprediksi, individu menjaditakut dan 

menjadi tidak ingin mencoba hal baru (Ekore & Okekeocha 2012). Adanya 

ketakukan terhadap perubahan dan hasil yang unpredictable inilah yang 

menyebabkan kebanyakan individu lebih memilih pekerjaan yang menawarkan 

gaji dengan nominal pasti, seperti PNS ataupun pegawai di perusahaan. 

Sebenarnya, untuk menjadi wirausahawan di Indonesia tidaklah begitu 

sulit dan kini ada banyak kemudahan yang dapat menunjang kesuksesan 

berwirausaha. Namun demikian, masih banyak anggota masyarakat yang belum 

mengetahui informasi mengenai kemudahan dan keuntungan tersebut. Oleh 

karena itu, diperlukan adanya edukasi mengenai berbagai tantangan, 

kemudahan, keuntungan, dan hal lainnnya terkait kewirausahaan melalui sebuah 

reality show di televisi. 

Acara televisi serupa sebenarnya sudah pernah ditayangkan disalah satu 

stasiun televisi swasta di Indonesia, namun tidak bertahan lama karena kalah 

pamor dari acara-acara hiburan yang sebenarnya tidak “berisi”. Konsep dasar 

dari acara ini adalah memberikan informasi mengenai tips dan trik berwirausaha, 

kemudahan yang sudah tersedia bagi wirausahawan, berbagai sarana yang 

mampu menunjang wirausaha, cerita pengalaman berwirausaha yang inspiratif, 

dan sebagainya.  

Acara televisi seperti ini memang terkesan “basi” dan tidak menarik, 

namun memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap perilaku individu 

karena adanya proses observational learning. Observational learning adalah 
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proses belajar yang dialami individu dengan mengobservasi perilaku orang lain 

(Powell, Symbaluk, Honey, 2009).Selain itu, cultivation theory menjelaskan 

bahwa adanya paparan terhadap media terutama televisi yang dilakukan secara 

berulang dari waktu ke waktu dapat membentuk pandangan kita tentang dunia 

dan realitas sosial secara bertahap (Harris, 2004). Harris (2004) mengatakan 

bahwa teori ini menekankan mengenai paparan terhadap media yang terjadi 

bekepanjangan mengajari kita tentang dunia dan peran kita di dalamnya.   

Oleh karena itu, kita tidak boleh mengabaikan kekuatan media, terutama 

media televisi, karena secara tidak langsung media mempengaruhi kognitif 

individu yang juga turut berperan dalam memotivasi individu. Selain itu, 

pemberian informasi mengenai serba-serbi dapat dilakukan secara lebih intensif 

dengan menyelenggarakan seminar baik untuk umum maupun yang 

diselenggarakan di kampus. Pihak-pihak yang dapat menyelenggarakan seminar 

ialah pemerintah, pihak Universitas, LSM, maupun organisasi ataupun pihak 

eksternal lainnya. 

Seminar kewirausahaan ini sangat penting terutama untuk 

membangkitkan gejolak wirausaha masyarakat, terutama generasi muda. 

Seminar dilakukan tidak hanya dalam rangka berbagi pengalaman, namun juga 

sebagai sarana penyampaian informasi mengenai rewards dan benefit yang dapat 

diperoleh dengan berwirausaha.  

Adanya tayangan informatif dan  inspiratif di televisi dan juga seminar 

yang dilakukan dengan frekuensi yang banyak diharapkan dapat memotivasi 

masyarakat dan menghapus stigma yang ada mengenai wirausahawan di 

Indonesia. Tujuan pemaparan informasi positif ini kepada masyarakat adalah 

untuk memicu adanya observational learning pada masyarakat.  

Acara kewirausahaan dan seminar ini merupakan mediator agar terjadi 

proses belajar pada masyarakat dengan mengobservasi perilaku role model 

(wirausahawan yang menjadi narasumber) beserta rewards dan benefit yang 

diperoleh model karena berwirausaha. Masyarakat akan belajar bahwa dengan 

berwirausaha ternyata ada banyak keuntungan yang diperoleh, dan faktor 

eksternal inilah yang akan meningkatkan motivasi masyarakat untuk terjun ke 

dalam dunia kewirausahaan.  
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“Penerapan Teori Scaffolding & Zone of Proximal Development 

untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam 

Menghadapi AEC 2015” 

 

 (Oleh Ade Siti Maryam: Universitas Indonesia) 

umber daya manusia merupakan salah satu tantangan yang 

cukup berat bagi Indonesia dalam menghadapi AEC. 

Berdasarkan struktur pasar, tenaga kerja didominasi oleh pekerja 

lulusan SD (80%) sementara lulusan Perguruan Tinggi hanya 7%, dimana saat 

ini sebagian dunia kerja mensyaratkan lulusan Perguruan Tinggi. Hal ini sangat 

berbanding terbalik dengan Malaysia yang sebagian besar penduduknya lulusan 

S1. (Chairil, dkk,2014) . Saat ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia 

berada pada peringkat ke-121 dari 187 negara. Kita berada jauh di bawah 

negara-negara tetangga seperti Singapura (peringkat 18), Malaysia (peringkat 

64), Thailand (peringkat 103), dan Filipina (peringkat 114) ( Munir,2014). Data 

dari ASEAN Productivity Organization (APO) menunjukkan dari 1000 tenaga 

kerja Indonesia hanya ada sekitar 4,3% yang terampil, sedangkan Filipina 8,3%, 

Malaysia 32,6%, dan Singapura 34,7% (Chairil, dkk, 2014). Menurut Faisal 

Jalal, jumlah penduduk yang besar tanpa diimbangi dengan sumber daya yang 

memadai bisa menjadi matapetaka ( Tarmizi,2014). Maka dari itu Indonesia 

perlu untuk memperbaiki kulitas sumber daya manusianya. Hal ini sangat 

penting dilakukan terutama dalam menghadapi AEC 2015. Apabila kualitas 

sumber daya Indonesia masih rendah, perdagangan jasa di Indonesia akan 

dikuasai oleh pihak asing. Hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya Indonesia yaitu dengan memperbaiki sistem pendidikan di 

Indonesia. 
 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. Menurut Direktur Bappenas, jika kualitas 

pendidikan dan SDM sudah mumpuni, maka Indonesia berpeluang menjadi basis 

produksi dan menguasai pasar Asean Economic Community (AEC) 2015 

(DHO,2013). Pendidikan Indonesia saat ini memiliki kualitas yang rendah. 

Berdasarkan data The Learning Curve Pearson 2014, Indonesia menduduki 

posisi akhir dalam mutu pendidikan di seluruh dunia. Indonesia menempati 

posisi ke-40 dengan indeks rangking dan nilai secara keseluruhan yakni minus 
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1,84. Sementara pada kategori kemampuan kognitif indeks rangking 2014 versus 

2012, Indonesia diberi nilai -1,71 (Surahman, 2014).  

Kulaitas pendidikan Indonesia yang rendah disebabkan oleh rendahnya 

kualitas guru, sistem pendidikan yang belum efektif dan pola asuh orang tua 

yang belum ideal. 

 

Perbaikan dalam sistem pendidikan dapat meningkatkan kualitas 

pendidikan di Indonesia. Penggunaan teori scaffolding dari Vygotsky dapat 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Teori yang dikemukakan 

Vygotsky sangat menekankan bahwa budaya sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan anak (Miller, 2011,p.166). Menurut Vygotsky keterampilan dan 

keberfungsian mental diperoleh dari interaksi langsung dengan lingkungan sosial 

(Miller,2011, p.166). Orientasi umum dari teori Vygotsky yaitu The child-in-

activity-in-cultural-contexs as the unit of study, Zone of proximal development, 

the social-cultural origins of mental functioning, dan The mediation of 

intellectual functioning by tools provided by culture (Miller,2011,p.170-182). 

Teori yang paling terkenal dari Vygotsky yaitu Zone of Proximal development 

dan scaffolding. Zone of proximal development merupakan term yang 

dikemukakan Vygotsky yang menjelaskan jarak antara actual developmental 

level dan the higher level of potential developmental ketika anak bekerja secara 

independent jika dibandingkan dengan anak yang bekerja dengan bimbingan 

orang dewasa atau orang yang lebih mengerti (Miller,2012,p.174.). Scaffolding 

merupakan perubahan dalam level bantuan (Santrock,2012, p.52). Perubahan 

level bantuan ini terjadi ketika anak mengejakan suatu tugas dengan dibantu 

oleh orang dewasa atau orang yang sudah mengerti, mereka akan dibantu dengan 

level bantuan yang besar kemudian setelah anak mengerti level bantuan akan 

berkurang hingga anak sudah bisa bertanggung jawab dengan tugasnya dan tidak 

memerlukan bantuan dari orang dewasa atau orang yang lebih ahli . 

 
Teori ZPD dan Scaffolding ini dapat digunakan baik di sekolah maupun 

di lingkungan keluarga dan masyarakat. Teori ini dapat diterapkan di sekolah 

dengan cara pengajar membimbing setiap muridnya untuk memperoleh 

kemampuan maksimalnya. Selain dari itu kakak kelas atau teman yang lebih 

paham dapat mengajari adik kelasnya atau temannya yang belum mengerti. 

Metode ini sering disebut mentoring atau peer tutoring. 
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efektif karena metode ini menggunakan teori scaffolding yang membuat 

seseorang dapat mencapai higher level (King,Stafferi, Gais, 1998). Di Indonesia 

penggunaan metode mentoring sudah banyak digunakan di beberapa kegiatan 

seperti mentoring keagamaan, mentoring siswa baru dan mentoring 

kewirausahaan. Mentoring mempunyai hubungan relationship oriented dan 

berlangsung dalam jangka waktu yang lama. 

 

Metode mentoring yang sudah terbukti efektif perlu ditingkatkan 

penggunaannya. Metode mentoring dapat diterapkan di sekolah-sekolah untuk 

meningkatkan pemahaman siswa mengenai pelajaran dengan cara membuat 

kelompok-kelompok belajar dengan tutor senior maupun orang yang lebih 

paham. Dengan Mentoring pemahaman materi akan lebih cepat. Metode 

mentoring juga dapat diterapkan di perusahaan untuk meningkatkan kemampuan 

karyawan. Karyawan yang baru dapat dimentori oleh karyawan yang lebih 

senior sehingga karyawan dapat berperforma secara maksimal. Ketika karyawan 

beperforma secara maksimal produktivitas kerja pun akan meningkat. Mentoring 

juga dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi, kemampuan 

agama, dan kemampuan kewirausahaan. 

 
Dengan pengoptimalan metode mentoring di beberapa setting akan 

mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik sehingga Indonesia 

dapat siap menghadapi AEC 2015. 
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 “Menilik Kepribadian Wirausahawan: Menjadi Wirausahawan 

Yang Matang Dan Siap Menantang” 

(Oleh Didik Iswahyudi: Universitas Padjadjaran) 

 

ewirausahaan (entrepreneurship) merupakan salah satu persoalan 

penting di bidang perekonomian yang patut dijadikan atensi bersama 

oleh segenap masyarakat Indonesia. Mengapa? Untuk menjadi suatu 

negara yang maju, dibutuhkan 2% dari total penduduknya, memiliki aktivitas 

sebagai seorang wirausahawan (Harya, 2013). Nyatanya, Indonesia masih sangat 

jauh untuk menampilkan citra diri sebagai negara maju karena jumlah 

wirausahawan yang ada masih minim. 

Mengacu data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, jumlah 

wirausahawan di Indonesia baru mencapai 1,56 persen dari total penduduk, atau 

jika kita asumsikan penduduk Indonesia sebesar 250 juta, artinya baru ada sekitar 

3,9 juta wirausahawan. Bank Indonesia pun mencatat tingkat kewirausahaan 

Indonesia masih kalah dari negara-negara di kawasan. Jumlah pelaku usaha mandiri 

di Malaysia, Thailand, dan Singapura, melampaui 4 persen dari keseluruhan 

populasi (Agustian, 2014). Selain itu, dengan akan diberlakukannya era 

perdagangan ASEAN tahun 2015 nanti, tentu Indonesia masih butuh mencetak 

banyak wirausahawa baru yang nantinya akan meneruskan tonggak wirausaha 

nasional dan bersaing dengan pasar bebas.  

Program-program pemerintah dan tanggung jawab sosial dari perusahaan (CSR) 

telah rutin setiap tahunnya diselenggarakan untuk memfasilitasi perbanyakan 

kuantitas calon wirausahawan, sebagai contoh Program Mahasiswa Wirausaha, dan 

Program Kreativitas Mahasiswa bidang Kewirausahaan, dan lomba-lomba business 

plan lainnya. Namun, tentu bukan hanya dari segi kuantitas kita mesti berfokus. 

Sebagai mahasiswa, saya merasa ada harmoni yang perlu kita mainkan bersama; 

‘kualitas’ yang perlu kita sadarkan, pada perbanyakan ‘kuantitas’ dari calon 

wirausahawan yang terus dicetak agar persaingan pasar bebas dapat kita taklukan. 

Harmoni tersebut dapat dengan mudah diaplikasikan dimulai dari diri sendiri untuk 

kemudian bersama-sama menyadarkan dan menginspirasi orang banyak lewat 

seminar-seminar maupun berpartisipasi dalam program yang dirancang pemerintah. 
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Memulai untuk Berwirausaha 

Wirausahawan sebagai individu, berbeda dari orang lain, semisal dalam hal 

struktur kepribadiannya yang berbeda dari rata-rata orang pada umumnya, 

setidaknya secara statistik. Keyakinan bahwa wirausahawan memiliki karakteristik 

psikologis yang berbeda memiliki tradisi yang panjang dalam penelitian 

kewirausahaan (Gartner, 1989). Perspektif ini dilambangkan Knight (1921) yang 

menggambarkan wirausahawan sebagai seseorang yang tidak dipisahkan dari 

keberanian (suka berpetualang) dan percaya diri menghadapi ketidakpastian di 

masa depan. Lalu, kebanyakan pendekatan sifat yang digunakan untuk 

mengilustrasikan karakteristik wirausahawan, seperti contohnya, kebutuhan akan 

pencapaian, lokus kontrol internal, dan kecenderungan untuk mengambil resiko 

(semisal dalam McClelland, 1961). Tentu, mempelajari pribadi wirausahawan dapat 

menjadi langkah awal yang berguna dalam memulai aktivitas wirausaha yang mana 

akan menentukan bagaimana kita menganalisis kebutuhan pasar, mencipta produk 

kreatif, mengelola sumber daya manusia, dan serangkaian aktivitas yang berkaitan 

lainnya demi keberhasilan usaha kita selanjutnya. 

 

Menilik Kepribadian Wirausahawan 

Ketika seseorang telah memiliki pola pikir tertentu, mereka akan tetap 

menggunakan solusi yang sama saat mereka menyelesaikan masalah sebelumnya, 

meskipun ada cara yang lebih mudah untuk dilakukan. Pola pikir atau mental set 

adalah kebiasaan mental yang mencegah kita untuk berpikir secara cermat 

mengenai suatu masalah dan menyelesaikannya secara efektif (dalam Matlin, 

2005). Proses pendidikan dipandang terobosan yang paling baik dalam membangun 

wirausahawan di dalam masyarakat, bagaimana caranya mengubah mental set 

kebanyakan orang yang mana menjadi pencari kerja bukan pencipta kerja. Seorang 

wirausawan tentu memiliki mental set sebagai pencipta kerja. 

Dr. Sternberg, seorang peneliti dari Yale University mengemukakan bahwa 

seorang wirausahawan memerlukan kombinasi strategis antara aspek intelegensi 

analitis, kreatif, dan praktis (Sternberg, 2004). Seorang wirausahawan 

membutuhkan: (1) creative intelligence yaitu kemampuan untuk melahirkan 

gagasan baru. Kemampuan ini muncul saat mencipta, mendesain, menemukan, 

membayangkan, dan sebagainya. Juga, ditunjang dengan inovasi, fleksibilitas, 
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ketekunan, toleransi pada ambiguitas, dan pemikiran yang tidak tradisional; (2) 

analytical intelligence yaitu kemampuan untuk mengenali dan mendefinisikan 

masalah, memformulasikan strategi pemecahan masalah, dan mengalokasikan 

sumber daya yang tepat untuk menyelesaikan masalah, memonitori  penyelesaian 

masalah dan mengevaluasi solusi. Kemampuan ini muncul ketika menganalisis, 

membandingkan, mengevaluasi, menjelaskan, dan mengkritisi; dan (3) practical 

intelligence yaitu kemampuan untuk menemukan kecocokan terbaik antara diri kita 

dengan tuntutan lingkungan, menggunakan pengetahuan yang telah didapatkan dan 

meletakkan masalah dalam konteks real-world. Kemampuan ini muncul ketika 

menggunakan, mengaplikasikan, mengimplementasikan, memanfaatkan, dan 

mencari cara bagaimana menjual gagasan tersebut. 

Studi terbaru dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 

Padjadjaran pada tahun 2014 kepada 63 orang wirausahawan menggunakan 

pendekatan tipologi kepribadian MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) 

menghasilkan dua tipe kepribadian mayoritas yaitu ENFP (Extrovert-Intuition-

Feeling-Perceiving) dan ESTP (Extrovert-Sensing-Thinking-Perceiving). Kedua 

tipe memiliki kesamaan pada indikator perceiving (P). Mengacu pada studi 

sebelumnya, Routamaa & Miettinen menjelaskan bahwa perceiving (P) adalah 

preferensi yang paling membedakan antara mayoritas wirausahawan dan non-

wirausahawan dimana kecenderungan umum dari kebanyakan tipe kepribadian 

seorang wirausahawan adalah lebih memilih pada fleksibilitas, spontanitas, dan 

lingkungan yang selalu berubah (tidak pasti). Hasil ini mendukung pula Reynierse 

(1997) yang menemukan bahwa wirausahawan memiliki P yang lebih tinggi dan J 

yang lebih rendah secara signifikan. Jarlstrom (2002) menemukan juga bahwa 

dikotomi J-P dalam MBTI memainkan peran yang paling penting memisahkan 

aktivitas kewirausahaan dari aktivitas pekerjaan organisasional. 

Selain MBTI, ada pula pendekatan model lima faktor yang digunakan dalam 

penelitian yang berusaha untuk mengidentifikasi variabel disposisional yang 

mungkin memprediksi keputusan individu untuk berwirausaha. Model lima faktor 

atau biasa disebut Big Five adalah representasi deskriptif (tipologi) dari lima 

dimensi disposisional utama yang melingkupi kepribadian manusia. Brice (2004) 

mencoba melihat peran dimensi kepribadian pada pembentukan intensi 

berwirausaha yang mana studi di masa lampau menunjukkan bahwa intensi adalah 

prediktor terikat dari perilaku manusia di berbagai macam keadaan, dan telah 
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dianggap oleh banyak ahli merepresentasikan kebanyakan prediksi yang sukses dari 

aksi manusia (Ajzen dan Fishbein, 1980). Hasilnya adalah ada hubungan positif 

antara conscientiousness dan openness to experience dengan intensi berwirausaha 

serta ada hubungan negatif antara agreeableness dengan intensi berwirausaha. 

Barrick dan Mount (1991) mendemonstrasikan bahwa conscientiousness people 

memiliki orientasi pencapaian yang tinggi, ambisius, dan persisten yang mana 

disampaikan sebagai karakteristik utama seorang wirausahawan (McClelland, 

1961). Lalu, dimensi openness to experience menampilkan keingintahuan 

seseorang, keterbukaan pemikiran, dan intelegensi yang mana merefleksikan 

semangat wirausahawan serta menjadi dimensi yang paling kuat membentuk intensi 

berwirausaha. Terakhir, agreeableness berkaitan dengan pasif (ketidakpedulian), 

ketergantungan, dan tradisional (Costa dan McGrae; 1992). Oleh karena 

korelasinya yang negatif, dapat dimaknakan bahwa wirausahawan merupakan 

seorang yang aktif dan mandiri. 

 

Menjadi Wirausahawan yang Matang dan Siap Menantang 

Di titik ini, kita sudah mendapat beberapa karakteristik wirausahawan yang 

meliputi: (1) memiliki pola pikir (mental set) pencipta kerja; (2) mampu 

menampilkan creative, analytical, dan pratical intelligence; (3) fleksibel dan 

spontan; (4) mampu adaptif pada perubahan lingkungan (lingkungan yang tidak 

pasti); (5) kebutuhan akan pencapaian yang tinggi; (6) ambisius; (7) memiliki 

keingintahuan yang tinggi; (8) memiliki pemikiran yang terbuka; (9) aktif; dan (10) 

mandiri. Kesepuluh poin ini memang belum merupakan hasil analisis kepribadian 

wirausahawan secara komprehensif, namun tetap dapat menjadi acuan ‘kualitas’ 

dalam menginternalisasi karakter-karakter tersebut dan menjadikannya harmoni 

dalam diri kita, terutama bagi calon wirausahawan yang siap menantang perubahan 

di tahun depan. Semangat mematangkan dan selamat menantang! 

 

 

 

 

 

 



 
 

98 
Bunga Rampai Lomba Esai Psyferia 2014 

Referensi 

Agustian, W. (2014). Minim Wirausaha, RI Jadi Pasar Produk Asing. Dilihat 30 

Oktober 2014. 

<http://economy.okezone.com/read/2014/10/06/320/1048831/large>. 

Ajzen, I. & Fishbein, M. (1980). Understanding Attitudes and Predicting Social 

Behavior. Englewood Cliffs: NJ: Prentice-Hall. 

Brice, J. JR. (2004). The Role of Personality Dimensions on the Formation of 

Entrepreneurial Intention. New York: Frank G. Zarb School of Business. 

Barrick, M. & Mount, M. (1991). The Big Five Personality Dimensions and Job 

Performance: A Meta-Analysis. Personnel Psychology, 44, 1-26. 

Costa P., and McCrae R. (1992b). Professional Manual for the NEO PI-R and NEO-

FFI. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources, Inc. 

Gartner, W. B. (1989). "Who Is an Entrepreneur?" Is the Wrong Question. 

Entrepreneurship: Theory & Practice , 13: 4, 47-68. 

Harya, M. V. (2013). Negara Maju Harus Miliki Minimal 2% Wirausahawan. Dilihat 30 

Oktober 2014. <http://ekbis.sindonews.com/read/782305/34/negara-maju-harus-

miliki-minimal-2-wirausahawan>. 

Järlström, M. (2002). Organizational Employment Versus Entrepreneurship: The 

Personality Approach to Business Students' Career Aspirations. Journal of Business 

and Entrepreneurship, 14: 1, 103-123. 

Knight, F.H. (1921). Risk, Uncertainty and Profit. New York: Houghton Mifflin. 

Matlin, M. W. (2005). Cognition 6th edition. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 

McClelland, D.C. (1961). The Achieving Society. Princeton, N.J.: Von Nordstrand. 

Reynierse, J.H. (1997). An MBTI Model of Entrepreneurism and Bureaucracy: The 

Psychological Types of Business Entrepreneurs Compared to Business Managers 

and Executive. Journal of Psychological Type, 40, 3-19. 

Routamaa, V. & A. Miettinen. (2006). Knowing Entrepreneurial Personalities: A 

Prerequisite for Entrepreneurial Education. International Journal of 

Entrepreneurship Education 23(4): 45-57. 

Sternberg, R. (2004). Successful Intelligence as a Basis for Entrepreneurship. Journal of 

Business Venturing, Vol 19, hal 189-201. 

 

 

 



 
 

99 
Bunga Rampai Lomba Esai Psyferia 2014 

 

“Desa dan senyum Anak-anak Bangsa” 

(Oleh Muhamad Djindan Ridwansyah: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta) 

 

sean Free Trade Area (AFTA) yang diprakarsai oleh negara 

Singapura, malaysia, termasuk Indonesia merupakan sistem 

ideal bagi perekonomian global, namun disisi lain sistem ini 

bisa menjadi pisau yang dapat melukai diri sendiri atau orang lain, apabila 

negara masih belum mampu memperkuat sumberdaya manusia dan nasionalisasi 

aset negaranya maka, bersiap-siaplah untuk menjadi bahan bakar bagi mesin 

bangsa lain. Kebijakan afta sebagai pasar tunggal di lingkup asia tenggara 

memiliki dampak sistemik bagi seluruh faktor pembangunan, dari sosial budaya, 

ekonomi, dan keamanan negara. Membeludaknya komoditas luar yang memiliki 

kualitas baik dengan harga yang murah akan menjadi bumerang bagi industri 

menengah ke bawah (gulung tikar) oleh karena produksi luar yang memiliki 

teknologi tinggi dan mampu memproduksi barang secara masal. 

Salah satu kekuatan terbesar ekonomi indonesia yang menjadi andalan 

adalah bahan mentah dan sektor agraris termasuk kelapa sawit. Hal ini masih 

kurang memberi dampak yang signifikan dalam membangun perekonomian 

bangsa apabila kita tidak mampu membuat alternatif bagi pembangunan sumber 

daya manusia yang berkualitas. Lihat saja kondisi indonesia hari ini negri yang 

subur dan kaya ini memiliki banyak orang-orang miskin, data yang dkeluarkan 

BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2013 tercatat 28,07 juta jiwa penduduk 

miskin. lalu permasalahan pengangguran yang tidak pernah selesai, angka yang 

dikeluarkan oleh BPS (badan pusat statistika) Jumlah angkatan kerja di 

Indonesia pada Februari 2014 mencapai 125,3 juta orang, ditambah dengan 

ketahanan pangan yang sangat lemah, sebagai wilayah agraris yang seharusnya 

menghasilkan bahan pangan yang mencukupi nyata-nyatanya masih saja 

mengimpor pangan  pertanian ke negara lain. IPM (Indeks Pembangunan 

Manusia) menunjukan bahwa indonesia menempati posisi 108 dari 187 negara 

dengan index poin 0,684 pada tahun 2013. Jauh dibawah negara singapura (9), 

Brunei (30), malaysia (62), dan Thailand (89). 
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Kekuatan Budaya Lokal 

Melihat kondisi demikian Indonesia harus berusaha keras berbenah, 

bukan menyalahkan kekurangan namun melihat potensi yang bisa 

dikembangkan. Bangsa yang kaya akan budaya dan sumberdaya alam ini 

seharusnya diberdayakan. Berpijak pada kondisi demografi Indonesia, secara 

spesifik keadaan sosial budaya Indonesia sangat kompleks, mengingat  

penduduk Indonesia kurang lebih sudah di atas 200 juta dalam 30 kesatuan suku 

bangsa. Kesatuan politis Negara Kesatuan Republik Indonesia  terdiri atas 6000 

buah pulau yang terhuni dari  jumlah keseluruhan sekitar 13.667 buah pulau dan 

sebagian besar bermukim di pedesaan. Hanya 10-15% penduduk Indonesia yang 

bermukim di daerah urban7. Terlihat dengan sangat jelas potensi yang perlu dan 

harus dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian negara, yaitu 

pengembangan sektor wisata dari tiap daerah dan desa sebagai episentrum 

perekonomian negara. Sangat naif ketika yang menjadi fokus hanya pembenahan 

teknologi dari perusahaan-perusahaan besar sedangkan desa menjadi tergerus 

oleh kepentingan perusahaan besar yang ingin memperluas wilayahnya. Padahal 

kekuatan bangsa ini terletak pada kekayaan budaya dan alam yang luar biasa. 

Niels Mulder (2001) berpendapat bahwa kebudayaan bukan merupakan 

hal yang statis melainkan kebudayaan dapat dipandang sebagai petunjuk mental 

dalam kehidupan maupun sesuatu yang baru. Dalam kehidupan sehari-hari 

masyarakat Indonesia di daerah-daerah, khususnya pedesaan yang masih sangat 

kuat dalam mempertahankan nilai-nilai budaya dan kebiasaan tradisional. 

Upacara adat, pakaian tradisional, makanan khas, pernak-pernik asesoris dari 

tiap daerah dan kebiasaan-kebiasaan lainnya yang tumbuh dan berkembang bisa 

menjadi komoditas memiliki daya tawar yang luar biasa dalam persaingan 

industri tingkat Asean. Lihat saja Bali dan Yogyakarta yang mampu 

mempertahankan tradisi dan budaya hingga turis mancanegara lebih mengenal 

bali dan Yogyakarta ketimbang Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia 

diwilayah tersebut pun cukup tinggi yaitu Bali (74,11) Yogyakarta (77,37)8. 

                                                      
7 Pendekatan Silang Budaya sebagai Pencitraan Budaya Indonesia Melalui Pengajaran BIPA. Arif Budi 

Wurianto Lembaga Kebudayaan Universitas Muhammadiyah Malang 
8 http://www.bps.go.id/ipm.php?id_subyek=26&notab=0 
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Selain kesejahteraan ekonomi yang dihasilkan dari kunjungan wisata 

asing, masyarakat mendapatkan kesejahteraan psikologis pula, oleh karena 

pekerjaan yang dilakukan adalah kesenangan dalam menjaga nilai-nilai yang 

dianut tanpa ada tekanan dari beban kerja. Ryff dalam penelitiannya 

(papalia,2002) menyebutkan bahwa aspek-aspek yang menyusun psychological 

well-being antara lain ; Penerimaan diri (self acceptence), Hubungan Positif 

dengan orang lain (positive with relation others), Kemandirian (autonomy,), 

Penguasaan lingkungan (Environmental mastery), Tujuan Hidup (Purpose in 

life), dan Pengembangan pribadi (Personal growth). Dan hal demikian sangat 

dipengaruhi oleh sosial budaya karena berkaitan dengan konsep diri yang 

dibentuk oleh masyarakat dan interaksi didalamnya. 

 

Desa dan Wisata budaya 

Desa yang merupakan instrumen yang strategis untuk menumbuhkan 

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat perlu untuk diberikan perhatian 

yang lebih. Karena Industri kreatif, dan industri olahan seperti makanan akan 

mampu bertahan dalam arus perdagangan bebas, karena memiliki daya tawar 

yang lebih dari produk impor yaitu memiliki kearifan budaya lokal. Selain itu 

wisata budaya, seperti ritual-ritual adat dan kebiasaan hidup sehari-hari dapat 

menjadi pemandangan yang menyegarkan mata dan memberi pengalaman baru 

bagi para wisatawan dalam kunjungannya ke Desa. Disatu sisi pembangunan 

desa dan wisata budaya mampu memperkuat karakter anak-anak bangsa dalam 

mengenal wilayah dan identitasnya. Dimensi budaya memang sangat 

berpengaruh pada aspek psikososial dan well-being suatu masyarakat. Waterman 

(1993) mengemukakan bahwa konsepsi well-being dalam pandangan 

eudaimonic menekankan pada bagaimana cara manusia untuk hidup dalam 

daimon-nya, atau dirinya yang sejati (true self). Diri yang sejati ini terjadi ketika 

manusia melakukan aktivitas yang paling kongruen atau sesuai dengan nilai-

nilai yang dianut dan dilakukan secara menyeluruh serta benar-benar terlibat 

didalamnya (fully engaged) (Ryan & Deci,2001). Artinya pemberdayaan desa 

dan wisata budaya memiliki dampak yang luar biasa bagi kesejahteraan 

masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang positif. 

Persoalan kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan, 

oleh karena pemberdayaan ini mampu menyerap tenaga kerja dimasing-masing 
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wilayah. Langkah implementasi yang perlu dilakukan adalah memperbaiki pola 

organisasi dan menejemen pemberdayaan desa. Wisata budaya di Desa 

merupakan hal yang dapat dilakukan di daerah manapun, karena pada 

hakikatnya setiap wilayah di Indonesia selalu ada potensi demografis yang harus 

dibenahi dan dirawat. Sehingga mampu memberikan dampak positif bagi 

ekonomi, budaya maupun psikologis. Maka bukan tidak mungkin bangsa 

Indonesia akan berjaya dan menjadi episentrum perekonomian di kancah asean 

dengan kekuatan wisata budaya sebagai komoditas unggulan. 
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