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When the going gets tough, the tough gets going

When the going gets tough, the tough gets ready

I got something to tell you

I got something to say

I'm gonna put this dream in motion

Never let nothing stand in my way

(When the going gets tough, the tough gets going, lagu oleh Billy Ocean)

1. Pengantar

Sejarah menceritakan bahwa Indonesia pada abad ke 7 pernah mengalami jaman

keemasannya ketika Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang memiliki pengaruh

dari Hawai sampai ke India. Bahkan saat itu yang menjadi pusat pembelajaran agama

Budha bukanlah di India tempat agama tersebut lahir, tetapi justru pusat pembelajaran

agama Budha ada di Sriwijaya. Setelah Sriwijaya runtuh, maka 7 abad kemudian yaitu

pada abah ke 14, kembali Nusantara mengalami jaman keemasan ketika  Majapahit

dipimpin oleh Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Begitu besar pengaruh Majapahit ini

bahkan dirasakan dari Hawai sampai ke Afrika Selatan. Tidak heran kalau saat itu

Kerajaan Mongol yang berhasil meruntuhkan kerajaan-kerajaan di India, Persia, bahkan



meluluh-lantakkan Kerajaan Abassiyah di Baghdad sehingga saat ini kita tidak lagi

melihat bekas-bekasnya, takut untuk menyerbu ke selatan karena dihadang oleh

Majapahit. Dalam cerita sejarah kita belajar bagaimana tentara Mongol yang saat itu

menguasai ¾ dunia ternyata dapat dikalahkan dan diusir oleh Raden Wijaya sedemikian

rupa sehingga tidak berani kembali dating lagi. Kalau siklus 7 abad ini terjadi lagi, maka

saatnya Indonesia di abad ke 21 ini akan mengalami jaman keemasannya lagi

Saat ini Indonesia adalah sebuah negara besar. Bentangan dari ujung barat Sabang

sampai ujung timur Merauke sama dengan bentangan dari London sampai Teheran, atau

sama dengan bentangan Jakarta sampai Tokyo. Secara ekonomi, Indonesia menduduki

peringkat ke 10 ekonomi dunia dengan nilai pasar mencapai US$ 867 milyar dan

pendapatan rata-rata per penduduk mencapai sekitar Rp. 40 juta/tahun atau sekitar US$

3425an dan pertumbuhan di atas 5% per tahun, yang merupakan pertumbuhan ekonomi

tertinggi setelah Cina. Oleh karena itulah maka lembaga riset ekonomi terkemuka dunia

yaitu McKinsey, meramalkan bahwa pada tahun 2030 nanti Indonesia akan menduduki

peringkat ekonomi dunia ke 7 mengalahkan Jerman dan Inggris. Bahkan kemudian pada

tahun 2050 jika stabilitas terus terjaga maka akan menjadi kekuatan ekonomi ke 4 atau ke

5 setelah Cina, India, dan Jepang atau Amerika karena pada saat yang sama Indonesia

akan memperoleh bonus demografis, yaitu ketika seorang penduduk produktif hanya

menanggung seorang penduduk tidak produktif. Akan terbentuk 90 juta kelas menengah

dengan penghasilan rata-rata 30 juta/bulan dan 180 juta penduduk dewasa yang

merupakan pasar yang sangat besar.

Indonesia pada saat tersebut ibaratnya adalah seorang gadis yang cantik dan kaya,

yang akan menarik negara-negara lain untuk memasuki pasar Indonesia. Pintu-pintu

untuk membuka pasar Indonesia sudah dimulai sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat

dalam Tap MPR No. IV/1999 yang di antaranya mengamanatkan peningkatan kesiapan

Indonesia dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas, terutama dalam

menyongsong pemberlakuan AFTA, APEC, dan WTO.

Pada tahun ini, yaitu pada tahun 2016, bangsa Indonesia bersama-sama dengan 9

negara ASEAN lainnya memulai pelaksanaan Pasar Tunggal ASEAN. Dalam era baru

ini, pasar dari 10 negara anggota ASEAN akan menjadi satu kesatuan. Pasar yang

menyatu ini bukan hanya dalam pasar barangdan jasa saja, tetapi juga pasar tenaga kerja.



Dalam Pasar Tunggal ASEAN nanti, dimungkinkan tenaga kerja dari seluruh negara

anggota ASEAN untuk mendapatkan pekerjaan dan bekerja di negara ASEAN manapun

tanpa boleh ada diskriminasi atau halangan apapun. Jadi bisa dibayangkan bahwa

saudara-saudari yang saat ini diwisuda hari ini, mulai tahun 2015 nanti harus bertarung

dengan tenaga kerja dari Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Thailand, Kamboja,

Vietnam, Laos, Myanmar.

Bahkan lebih luas lagi, Pasar Tunggal ASEAN ini akan dikembangkan dengan

menambahkan 6 negara lain untuk begabung, yaitu Jepang, Korea, Cina, India, Australia,

dan New Zealand akan bergabung membentuk pasar bebas yang disebut Comprehensive

Economic Partnership for East Asian (CEPEA) atau lebih dikenal dengan ASEAN plus 6.

Artinya persaingan dunia kerja juga akan diramaikan oleh tenaga kerja dari ke -6 negara

tersebut.

2. Bagaimana Sukses dalam Persaingan Global Antarbangsa

Dalam persaingan antar bangsa, menurut Jacues Attali, akan menghasilkan dua

kelompok bangsa, yaitu bangsa pemenang dan bangsa pecundang. Bangsa pemenang

dalam persaingan adalah bangsa yang memiliki kualitas dan kapasitas kemanusiaannya

paripurna sehingga mampu untuk bertarung dan berkompetisi secara terbuka. Bangsa

inilah yang akan mengembara di lautan sukses dan makin lama makin kuat. Sedang

bangsa pecundang adalah bangsa yang kualitas dan kapasitas kemanusiaannya rendah,

mereka yang gagap dan gugup menghadapi berbagai perubahan. Bangsa pecundang

inilah yang akan tenggelam dalam penderitaan, kesengsaraan dan kehinaan, mereka

makin lama makin terpinggirkan dan makin lemah. Nah, tentu saja kita tidak mau

menjadi bangsa pecundang. Kita tidak mau sarang garuda yang kita cintai ini diserbu

anak-anak singa dari Singapura, anak-anak gajah dari Thailand, ataupun anak-anak naga

dari Cina.

Jim Collins yang melakukan penelitian pada perusahaan-perusahaan yang mampu

tetap bertahan dalam persaingan yang berdarah-darah dan menuliskannya dalam bukunya

“Good to Great: Why Some Companies Make the Lead, and Others Don’t” menemukan

bahwa perusahaan-perusahaan yang mampu bertahan karena menggunakan prinsip the

Stockdale Paradox, sebuah keyakinan yang kuat dan tangguh pada akhirnya akan



berhasil, meski dihadapkan pada rintangan yang amat sulit. Dan pada saat yang

bersamaan dengan keyakinan ini adalah terus berani menghadapi realitas persaingan yang

keras, betapapun kerasnya persaingan itu.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh The National Association of Colleges and

Employers, Amerika Serikat, menunjukkan hasil yang sangat mengejutkan. Dari 20

variabel yang dianggap penting sebagai penentu seseorang diterima untuk bekerja di

perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, ternyata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang

dianggap sebagai bukti hebat atau tidaknya seorang mahasiswa ternyata sekarang hanya

menduduki ranking ke 17, sedangkan rangking 1 sampai 5 diisi oleh aspek-aspek

softskill.Aspek softskills ini adalah merupakan ketrampilan personal, yaitu ketrampilan

khusus yang bersifat non-teknis, tidak berwujud, dan kepribadian yang menentukan

kekuatan seseorang sebagai pemimpin, pendengar (yang baik), negosiator, dan mediator

konflik. Softskills bisa juga dikatakan sebagai ketrampilan interpersonal seperti

kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dalam sebuah kelompok.

Kesimpulan ini sungguh menarik karena sampai saat ini sistem pendidikan di

Indonesia umumnya hanya mengutamakan kecerdasan kognitif dalam bentuk IPK saja

sebagai indikator keberhasilan dalam belajar, dan bahkan terkesan mengabaikan aspek-

aspek lain terutama aspek softskill. Oleh karena itu kerasnya persaingan harus dihadapi

dengan melakukan perubahan diri untuk mencari keunggulan dalam menghadapi

persaingan ini.

Perubahan ini adalah perubahan mindset, yaitu perubahan radikal dari cara

berfikir. Dalam Quran surat ar Ra’d ayat 11 Allah berfirman “Innallaha la yughoyyiru ma

bi qoumin, hatta yughoyyiru ma bi anfusihim”. Arti kata yoghoyyiru adalah

perubahan/pergerakan secara mendasar, sedangkan anfusihim adalah cara

berfikir/mindset.

Perubahan mindset memerlukanperubahan paradigma, sistem, dan pendekatan

baru sehingga pendidikan menghasilkan lulusan yang akan dapat memasuki pasar tenaga

kerja yang begitu luas. Pengembangan softskills tidak hanya sekedar memberikan

pelatihan atau kursus softskills, misalnya kursus kepribadian atau teknik komunikasi saja.

Sebuah perguruan tinggi idealnya mengembangkan softskill mahasiswa termasuk para

dosen didalamnya melalui kegiatan di dalam kelas dan di luar kelas. Setiap mata kuliah



selayaknya berusaha mengembangkan kemampuan softskill mahasiswa melalui metode

mengajar yang bisa mengasah softskills mahasiswa. Salah satu yang bisa dikembangkan

adalah metode diskusi dan presentasi kelompok. Beberapa program yang bisa dicoba

diantaranya adalah berbagai perlombaan yang bersifat kompetitif baik untuk mahasiswa

maupun dosen; pengembangan sistem komunikasi interaktif antara civitas academica,

penyedian media atau display sebagai wadah kreatifitas dan inovasi mahasiswa. Sehingga

akan muncul suasana yang penuh interakasi yang mengasah kemampuan softskill tanpa

mengabaikan kemampuan hardskill didalamnya.

Mengingat terjadinya jurang pemahaman antara perguruan tinggi yang

memandang lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi adalah mereka yang lulus

dengan IPK tinggi, sedangkan dunia kerja menganggap bahwa lulusan yang kompeten

adalah mereka yang mempunyai softskill maupun kemampuan teknis, maka perlu

dilakukan perubahan tujuan pendidkan. Dunia kerja banyak mengeluhkan lulusan

sekarang yang kurang memiliki sikap yang baik, tidak dapat memenuhi tata tertib kerja,

tidak dapat menentukan gaji pertama mereka sendiri tetapi setelah dua bulan bekerja

mereka mengeluh tentang gaji yang rendah, kurang dapat bekerja sama, tidak

memilikileadership, kejujuran rendah, etika kurang, dan sebagainya, yang kesemuanya

tidak dapat dilihat dari tingginya IPK dan ketepatan waktu lulus saja.

Tujuan utama pendidikan harus direorientasikan kepada penyiapan sumberdaya

manusia yang cerdas, adaptif, dan berdaya saing, yang memiliki kapasitas untuk

mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaannya secara optimal.

Dimensi kemanusiaan itu mencakup tiga hal paling mendasar, yaitu (1) afektif

yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia termasuk budi pekerti

luhur serta kepribadian unggul, dan kompetensi estetis; (2) kognitif yang tercermin pada

kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (3) psikomotorik yang tercermin pada

kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi

kinestetis. Pengembangan ketiga dimensi kemanusiaan paling elementer di atas dapat

berkembang secara optimal akan menghasilkan insan yang cerdas paripurna.

3. Insan Cerdas Paripurna



Insan cerdas paripurna adalah insan yang memiliki keunggulan kompetitif dan

yang memiliki kecerdasan komprehensif, yang meliputi cerdas spiritual, cerdas

emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas fisikal. Insan cerdas paripurna

memiliki kepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan, bersemangat juang tinggi,

mandiri, pantang menyerah, pembangun dan pembina jejaring, bersahabat dengan

perubahan, inovatif dan menjadi agen perubahan, produktif, sadar mutu, berorientasi

global, pembelajar sepanjang hayat, serta berwawasan global.

Dengan demikian insan cerdas paripurna adalah insan yang mempunyai

kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan, mampu mengumpulkan

sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dari kesempatan-kesempatan

tersebut, dan kemudian mengambil resiko dengan mengambil tindakan yang tepat agar

diperoleh kesuksesan. Ciri-ciri seorang insan cerdas paripurna adalah: 1) percaya diri; 2)

berorientasi tugas dan hasil; 3) pengambil resiko; 4) pemimpin yang dapat menerima

kritik dan saran; 5) ramah dan terbuka terhadap network; dan 6) inovatif, kretaif, serta

beorientasi ke masa depan. Aset terbesar dari jiwa entrepreneur adalah sikap positif yang

disertai dengan tekad, pengalaman, ketekunan, dan kerja keras untuk berhasil.Dalam

semangat ini sikap positif terhadap kerja keras dan keberhasilan mengatasi resiko dengan

kepercayaan diri adalah karakter terpuji. Baginya kegagalan adalah suatu hal yang biasa,

sedangkan keberhasilan adalah sesuatu yang luar biasa.

4. Epilog

Persainganglobal hanya akan dimenangkan oleh mereka yang memilikikecerdasan

paripurna. Insanyang cerdas paripurna adalah insan yang memiliki keunggulan kompetitif

dan yang memiliki kecerdasan komprehensif, yang meliputi cerdas spiritual, cerdas

emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas fisikal. Insan cerdas yang

memiliki keunggulan kompetitif ini akan memiliki kepribadian unggul dan gandrung

akan keunggulan, bersemangat juang tinggi, mandiri, pantang menyerah, pembangun dan

pembina jejaring, bersahabat dengan perubahan, inovatif dan menjadi agen perubahan,

produktif, sadar mutu, berorientasi global, dan pembelajar sepanjang hayat.



Makna Insan Cerdas Paripurna
Karakter Insan yang Berdaya

Saing Global

Cerdas

spiritual

• Beraktualisasi diri

melalui olah

hati/kalbu untuk

menumbuhkan dan

memperkuat

keimanan,

ketakwaan dan

akhlak mulia

termasuk budi

pekerti luhur dan

kepribadian unggul.

Kompetitif

• Berkepribadian

unggul dan

gandrung akan

keunggulan

• Bersemangat

juang tinggi

• Mandiri

• Pantang

menyerah

• Pembangun

dan pembina

jejaring

• Bersahabat

dengan

perubahan

• Inovatif dan

menjadi agen

perubahan

• Produktif

• Sadar mutu

• Berorientasi

global

• Pembelajar

sepanjang

hayat

Cerdas

emosional

& sosial

• Beraktualisasi diri

melalui olah rasa

untuk meningkatkan

sensitivitas dan

apresiasivitas akan

kehalusan dan

keindahan seni dan

budaya, serta

kompetensi untuk

mengekspresikanny

a.

• Beraktualisasi diri

melalui interaksi

sosial yang:

– membina dan

memupuk

hubungan timbal

balik;

– demokratis;

– empatik dan

simpatik;

– menjunjung tinggi



Makna Insan Cerdas Paripurna
Karakter Insan yang Berdaya

Saing Global

hak asasi manusia;

– ceria dan percaya

diri;

– menghargai

kebhinekaan

dalam

bermasyarakat

dan bernegara;

serta

– berwawasan

kebangsaan

dengan kesadaran

akan hak dan

kewajiban warga

negara.

Cerdas

intelektual

• Beraktualisasi diri

melalui olah pikir

untuk memperoleh

kompetensi dan

kemandirian dalam

ilmu pengetahuan

dan teknologi.

• Aktualisasi insan

intelektual yang

kritis, kreatif dan

imajinatif.

Cerdas

kinestetis

• Beraktualisasi diri

melalui olah raga

untuk mewujudkan

insan yang sehat,

bugar, berdaya-

tahan, sigap,

terampil, dan



Makna Insan Cerdas Paripurna
Karakter Insan yang Berdaya

Saing Global

trengginas.

• Aktualisasi insan

adiraga.


