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10 Tantangan Masa Depan
Tantangan Masa Depan
&
Komitmen Nasional

y Pemahaman tentang tantangan masa depan perlu agar dalam

menyusun rencana pembangunan memperhitungkan
tantangan tersebut.
y Tanpa memperhitungkan tantangan tsb kita dapat:
y Tertinggal dari negara lain
y Pembangunan tidak berhasil

10 Tantangan Masa Depan
Globalisasi Ekonomi
Pengangguran
Tanggung Jawab Sosial
Pelestarian Lingkungan Hidup
Peningkatan Mutu Hidup
Penerapan norma-norma moral dan etika
Keanekaragaman tenaga kerja
Pergeseran konfigurasi demografi
Penguasaan dan pemanfaatan perkembangan IPTEK
Tantangan di Bidang Politik
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1. Globalisasi Ekonomi
Negara-negara Industri Maju

1.

1. Globalisasi Ekonomi

y

Negara negara Industri Maju
Negara-negara
Newly Industrializing Countries
3. Developed Countries
1
1.
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Modal kerjanya sangat besar
Beroperasi di banyak negara
Produknya sangat beragam
Penghasilannya melebihi pendapatan negara ttt
Karyawannya multietnis
Cenderung mempengaruhi kondisi politik negara ttt.

Maraknya kerjasama ekonomi

y

1. Globalisasi Ekonomi
Newly Industrializing Countries

2.
y
y
y

Negara yang memiliki GDP dan Pendapatan per kapita puluhan
ribu dollar Amerika.
Menguasai teknologi tinggi yg menjadi keunggulan kompetitif
mereka
Terdapat
e apat pe
perusahaan
usa aa multi
u t nasional
as o a ya
yang:
g:



Masalah kemiskinan adalah masalah dunia karena tidak ada
satu negara bangsa pun yang mampu menghapusnya
sendirian.
Kategorisasi negara-negara bangsa

y

y

Negara yang mulai masuk ke negara industrialisasi
Pendapatan per kapita minimal USD 10.000
Kunci pembedanya adalah tingkat kesejahteraan rakyatnya masih
dibawah negara-negara industrialis.
Mulai muncul perusahaan multi nasional

Negara-negara miskin.

3.
y
y

pendapatan per kapita kecil USD 370
Tingkat pendidikan rendah
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Apa yg terjadi?

2. Masalah Pengangguran

y Negara maju tetap tidak mau membagi pengetahuannya

y Pengangguran terbuka

kepada negara lain karena itu merupakan keunggulan
kompetitif mereka.
y Bahkan negara maju tsb sering memperlakukan negara
lainnya untuk:
y Menjadi sumber bahan mentah
y Sumber tenaga kerja murah
y Sampah produk tertentu yg sudah dianggap kadaluarsa di

negerinya sendiri.

y
y
y
y

Kurangnya pengetahuan
Kelesuan ekonomi
Kurangnya jiwa kewirausahaan
Kurangnya kesempatan berusaha

y Pengangguran terselubung
y Perubahan kondisi organisasi
y Perencanaan yg kurang matang
y Perubahan orientasi padat karya menjadi padat modal

2. Masalah Pengangguran

3. Tanggung Jawab Sosial

y Pengangguran musiman

y Munculnya rasa tanggung jawab sosial organisasi agar

y Karena menunggu masa panen

y Jika pengangguran tidak diatasi maka:
y Kesenjangan ekonomi
y Gangguan keamanan umum
y Menjamurnya perumahan kumuh

dapat diterima oleh masyarakat.
y Dilakukan dengan berbagai cara mulai dari membangun

infrastruktur s/d mempekerjakan tenaga sekitar
y Di perusahaan dikenal konsep CSR (Corporate Social

Responsibility)

4. Pelestarian Lingkungan Hidup

5. Peningkatan Mutu Hidup

y Terjadinnya pergeseran dari pertanian menjadi industri

y Mutu Hidup Politik

y Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak bertanggung

y Mutu Hidup Ekonomi

Terpenuhinya hak-hak politik masyarakat
jawab

Meningkatnya taraf hidup masyarakat

y Meningkatnya konsumerisme
y Ketiga hal tsb dapat merusak lingkungan
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6. Penerapan Norma Moral dan
Etika

7. Keanekaragaman Tenaga Kerja

y Penerapan norma-norma yang membedakan manusia dari

y Makin banyaknya wanita karier

makhluk hidup lainnya.
y Tidak menghalalkan seala cara
y Loyalitas
y Kejujuran
y Etos kerja
y Iklim keterbukaan
y Pemberdayaan SD Organisasi

y Istri sebagai pencari nafkah utama/penambah penghasilan

suami
y Anak-anak sebaga tenaga kerja
y Para
P pencarii kkerja
j yg memiliki
iliki perbedaan
b d “pandangan
“ d

seksual”
y Para pendatang

y Ketaatan pada peraturan perundang-undangan

8. Konfigurasi Demografi

10. Bidang Politik Dunia sbg Tantangan

Pembagian penduduk atas:

y Adanya ancaman perang karena
y Perjanjian nuklir yang “kurang” disepakati oleh seluruh negara

y Penduduk yg belum memasuki angkatan kerja

pemilik nuklir

y Penduduk yg tergolong angkatan kerja

y Masih adanya pemerintahan otoriter

y Penduduk yg tergolong purnakarya

y Ada negara
g yg berupaya
p y memperluas
p
ppengaruh/wilayahnya
g
y y

9 Perkembangan
9.
P k b
IPTEK

y Adanya gerakan separatis
y Munculnya “ekstrim fundamentalis”

Perkembangan dan pemanfaatan IPTEK membawa perubahan
dalam persaingan antar bangsa, sehingga peningkatan
kemampuan IPTEK menjadi penting.

MDG?
y Kependekan dari Millenium Development Goals
y 8 tujuan (goals) dari 191 negara anggota PBB

8 tujuan tsb adalah sbb:

y
1.

Membasmi kemiskinan ekstrim dan kelaparan
Mengurangi separuh proporsi orang hidup dengan pendapatan $ 1 per
hari
 Mengurangi separuh dari proporsi orang yg menderita kelaparan
 Menambah jumlah makanan u/ mereka yg kelaparan


y Tujuan tsb direncanakan tercapai pada tahun 2015.

2.

Tercapainya pendidikan dasar secara universal
Meyakinkan bahwa anak laki dan perempuan mendapatkan pendidikan
dasar
 Meyakinkan bhw anak tetap sekolah dgn kualitas tinggi
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Mendorong kesetaraan gender dan memperkuat peranan wanita

3.

Menghilangkan kesenjangan gender di sekolah dasar dan menengah
pertama pada tahun 2005 dan di semua tingkat pada tahun 2015.

y

Mengurangi kematian anak

4.




Mengurangi 3/4 rasio kematian akibat kehamilan (maternal mortality
ratio)

Melawan HIV/AIDS, Malaria, dan penyakit-penyakit lain

6.




Menghentikan dan membalik persebaran HIV dan AIDS
Menghentikan dan membalik persebaran malaria dan penyakit besar
lainnya.

y

y
y
y
y
y
y

Untuk menghadapi 10 tantangan tersebut masing-masing
negara menyusun suatu tujuan pembangunan yang bersifat:
2.
3.
4.
5.

y

Membangun perdagangan terbuka dan sistem pembayaran yg sesuai
aturan, dapat diprediksi dan tidak diskriminatif. Termasuk komitmen
pada GG, pembangunan, pengurangan kemiskinan scr
nasional/internasional
Menanggapi
gg p kebutuhan negara
g berkembang.
g
Menanggapi kebutuhan daerah terpencil.
Mengatur hutang negara berkembang menjadi jangka panjang
Mengembangkan pekerjaan u/ kaum muda
Menyediakan obat2 dasar di negara berkembang
Bekerjasama dengan sektor swasta u/ persebaran ICT

Polarisasi Dunia
1.

y

Menyatukan prinsip-prinsip sustainable development ke dalam kebijakan
dan program negara, dan membalik kerugian lingkungan.
Mengurangi separuh dari proporsi orang yang tidak dapat mengakses
air minum secara berlajutan.
berlajutan
Mencapai perubahan signifikan dalam kehidupan di pemukiman kumuh
pada tahun 2020.

Membangun kerjasama global u/ pembangunan.

8.

y

y

Mengurangi 2/3 kematian balita

Memperbaiki kesehatan kehamilan

5.

Meyakinkan keberlanjutan lingkungan (enviromental
sustainability)

7.

Tujuan bersifat ideal
Mencakup seluruh segi kehidupan dan penghidupan seluruh
g negara
g bangsa.
g
warga
Waktu tercapainya tidak ditentukan.
Dinyatakn secara kualitatif
Bentuknya abstrak

Polarisasi Dunia
Rino A Nugroho
Ver 1.0 updated 210307

Strategi Pembangunan (1)
y Untuk mencapai tujuan tersebut perlu disusun strategi

pembangunan.
y Strategi:

keseluruhan langkah dengan perhitungan yang pasti guna
mencapai suatu tujuan atau untuk mengatasi suatu persoalan.
persoalan
y Strategi biasanya dijabarkan menjadi tujuan jangka panjang,
menengah dan pendek.

4

2/28/2009

Strategi Pembangunan (2)

Polarisasi bidang Politik

y Agar strategi pembangunan yang kita pilih tidak membuat

y Kecenderungan perang dunia menurun seiring

negara bangsa kita terjajah lagi oleh bangsa lain maka kita
harus mengenali polarisasi dunia saat ini.
y Secara umum polarisasi dunia dapat dibagi menjadi 2

ditandatanganinya perjanjian non proliferasi nuklir bagi
negara-negara yg memiliki nya.
y Pengalihan pemanfaatan teknologi persenjataan.
y Pengurangan anggaran belanja negara

y Polarisasi bidang politik
y Polarisasi bidang ekonomi

Polarisasi bidang Politik

Polarisasi bidang Ekonomi

y Munculnya negara adikuasa (AS) setelah Uni Sovyet runtuh.

y Negara-negara utara menguasai perekonomian dunia.

y Sejak runtuhnya menara kembar WTC terjadi perang global

y Kesediaan negara-negara utara untuk mengalihkan

melawan teorisme.
y Munculnya slogan: are u with US or without US”.
y Munculnya
M
l poros setan “ IIran-Korut-Irak”
K
I k”

penguasaan teknologi canggih, pengetahuan dan keterampilan
manajerial.
y Ekonomi digunakan sebagai senjata politik.
politik

Komitmen Nasional
y Komitmen nasional adalah keadaan yg harus ada (conditio

sine qua non) bagi keberhasilan pembangunan
y Kelompok elite dalam pembangunan nasional:
y Elite politik: sebagai legitimizer, pemberi legitimasi
y Elite administratif: sebagai administrative policy makers, pelaksana

keputusan politik (“when politic ends, administration begins)
y Elite cendekiawan: menggunakan ilmu terbarunnya untuk

memecahkan permasalahan pembangunan.

y Elite bisnis: memberikan dukungan dalam bentuk peningkatan

investasi, ekspor dan kegiatan ekonomi lainnya yg bertujuan untuk
meningkatkan pendapatan negara.
y Elite militer: menjaga kedaulatan negara agar tidak diganggu oleh
negara lain.
y Informed observers (media massa):
y memberikan informasi kepada masyarakat tentang pembangunan.
y Sehingga masyarakat tergerak u/ berpartisipasi dalam pembangunan.
y Warga yg diharap ikut berperan disebut development clientele.
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