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Pendahuluan 

Pendidikan sebagai suatu entitas dari budaya dan peradaban manusia, 

telah mengalami purubahan yang sangat mendasar sebagai dampak dari arus 

keterbukaan dunia atau yang lebih familier dengan sebutan era global (Anita 

Lie, 2004). Pendidikan dihadapkan pada persoalan yang sangat kompleks 

dengan tingkat kesulitan yang sangat luar biasa. Ada banyak kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang dapat dinikmati oleh umat manusia, tetapi 

juga banyak dampak ikutan yang membawa kehancuran sejumlah peradaban 

umat manusia.  

Sebagai suatu kekuatan eksternal, keterbukaan dunia telah membentuk 

lingkungan budaya dan peradaban manusia baik yang bersifat positif 

konsruktif maupun yang bersifat negatif destruktif. Dalam konteks 

keterbukaan dunia, pendidikan di Indonesia perlu membiasakan peserta didik 

pada pemahaman akan eksistensi bangsanya di tengah eksistensi bangsa-

bangsa lain di dunia dan segala persoalan dunia. Sistem pendidikan di 

Indonesia tidak bisa dengan serta merta menutup diri dan menghalangi 

masuknya pengaruh arus keterbukaan, tetapi sekaligus tidak berarti 

membiarkan diri hanyut dalam arus perubahan dengan menerima segala 

pengaruh asing.  

Pendidikan adalah suatu upaya untuk menyiapkan anak-anak bangsa 

menghadapi masa depan dan menjadikan bangsa ini lebih bermartabat di 

antara bangsa-bangsa lain di dunia (Anita Lie, 2004). Pendidikan berpotensi 

membentuk bangsa ini ke depan. Namun hingga sejauh ini pendidikan masih 

cenderung menjadi subordinat (jika tidak layak disebut sebagai budak) dari 

sistem politik negara, sehingga kehilangan ruh dan kekuatannya untuk 

memastikan reformasi bangsa pada rel dan tujuan yang semestinya. Untuk 

kepentingan itu, sesungguhnya mau dibawa kemana pendidikan kita ke depan.  

                                                 
*) Makalah Disajikan dalam Seminar Nasional ”Menggagas Pendidikan ke Depan sebagai Ivestasi 

Peradaban” di Semarang pada tangal 4 Mei 2005. 
**) Pengajar pada Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) dan Program Pascasarjana (PPs) UNNES, Kepala 

Pusat Penelitian Inovasi Pendidikan dan Pengembangan Kurikulum (IPPK) Lemlit UNNES.  
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Berikut dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai stimulan bagi 

pembaca untuk mendiskusikan lebih lanjut, yaitu tentang tantangan dunia 

pendidikan pada aras keterbukaan dunia, pendidikan kemanusiaan versus 

tuntutan pasar, dan visi baru pendidikan Indonesia.  

 

Tantangan Pendidikan pada Aras Keterbukaan Dunia 

Fenomena keterbukaan dunia telah lama menjadi topik yang paling 

sering diperbincangkan baik dalam forum resmi maupun informal, baik dalam 

konteks politik, ekonomi, maupun bisnis. Dalam kurun waktu yang tidak lama 

berselang, masalah keterbukaan dunia atau globalisasi juga merasuk dalam 

wacana akademik dan menjadi fokus perbincangan dalam sektor pendidikan. 

Secara langsung atau tidak, arus keterbukaan dunia telah memberikan dampak 

yang cukup signifikan terhadap sistem dan proses pendidikan di Indonesia.  

Kekuatan ekonomi yang dipicu oleh teknologi komunikasi adalah 

penggerak arus keterbukaan dunia yang berhasil menghubungkan individu 

dan institusi di seluruh dunia dalam waktu yang sangat cepat dengan tingkat 

keeratan yang sangat kuat. Dengan keterbukaan dunia yang terus menggejala, 

intensifikasi relasi sosial antar umat manusia di dunia menjadi sesuatu yang 

bukan lagi sekedar angan, berbagai peristiwa lokal dapat terjadi dan dibentuk 

oleh peristiwa lokal dari belahan dunia yang lain (Anita Lie, 2004). 

Keterbukaan dunia menjadikan batas teritorial secara geografis antara negara 

tidak lagi penting, bahkan dikatakan sudah tidak ada lagi jika dilihat dari 

mekanisme keluar masuknya informasi, pengetahuan, dan teknologi.  Dalam 

realitas kehidupan berbangsa dan bernegara, suatu negara tidak akan mampu 

mengisolasi negara dan pemerintahanya dari pengaruh kehidupan global. 

Untuk itu menurut Ohmae dalam Tilaar (1998) dan Suyanto (2002) hanya 

negara yang mampu merespon secara fungsional fenomena 4 I’s  yaitu 

invesment, industry, information technology, dan individual consumers, yang akan 

kuat bertahan dalam era dunia tanpa batas. 

Berkenaan dengan arus keterbukaan dunia yang terus merasuk pada 

sisi-sisi kehidupan umat manusia, Indonesia tengah bergelut dengan persoalan 

kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia Indonesia saat 

ini masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, bahkan 

di tingkat ASEAN saja sumber daya manusia kita berada dalam peringkat yang 

paling rendah (Suyanto, 2002). Kualitas SDM yang dinyatakan dalam Human 
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Development Index (HDI), dari 174 negara yang disurvei Indonesia  berada pada 

urutan 102 pada tahun 1996, turun menjadi urutan ke 105 pada tahun 1999, dan 

menjadi urutan 109 pada tahun 2000 (Samsulhadi, 2005).  Dengan kondisi yang 

demikian dapat dibayangkan betapa sulitnya tenaga kerja Indonesia 

memperoleh peluang partisipasi dalam masyarakat mega kompetisi di era 

keterbukaan dunia tersebut.  

Perihal rendahnya kualitas SDM Indonesia, adalah akibat dari kurang 

berfungsinya sistem pendidikan sebagai sarana pemberdayaan individu dan 

masyarakat. Rendahnya kualitas SDM telah berdampak pada rendahnya daya 

saing bangsa Indonesia di tengah percaturan dunia. Untuk itu sistem 

pendidikan nasional kita perlu segera dibenahi, diperbaharui agar mampu 

melahirkan generasi yang memiliki keunggulan baik secara komparatif 

maupun kompetitif. Hal ini diperlukan untuk membekali para peserta didik 

agar memiliki kemampuan untuk bersaing pada aras keterbukaan dunia. 

Sistem pendidikan nasional harus responsif terhadap perubahan dan tuntutan 

jaman, dibangun agar mampu memberikan peluang bagi tumbuh dan 

berkembangnya motivasi, kreativitas, etos kerja, moralitas, kedisiplinan, dan 

toleransi ditengan pluralitas sains, agama, sosial, ekonomi, dan peradaban 

(Suyanto, 2002). Dengan dimikian perlu dicari rumusan, model, dan sistem 

pembaharuan pendidikan nasional berikut kebijakan-kebijakan yang 

diperlukan.  

 Pada era keterbukaan dunia saat ini dan di saat yang akan datang, 

penguasaan teknologi informasi menjadi faktor dominan bagi eksistensi dari 

individu, kelompok, bahkan suatu bangsa. Namun demikian jika dilihat dari 

sisi praksis dan formula pendidikan, keterbukaan dunia berdampak pada cepat 

usang dan out of date-nya berbagai perangkat keras dan lunak dalam bidang 

pendidikan. Banyak perangkat keras dan lunak pendidikan yang cepat 

ketinggalan jaman, tidak dapat difungsikan, susah mencari suku cadang, dan 

atau tidak lagi fisibel untuk digunakan dan akhirnya berbiaya tinggi jika 

dipaksakan.  

Untuk itu sektor pendidikan perlu lebih diberdayakan ke dalam formula 

yang lebih fleksibel, sehingga mampu mengantisipasi berbagai bentuk 

perubahan. Jika hal ini yang harus dilakukan, maka dukungan kebijakan dalam 

wujud kemauan politik pemerintah dalam membangun sektor pendidikan 

sangat diperlukan. Pendidikan harus dipandang sebagai investasi bagi 

terbangunnya sistem pemberdayaan bangsa melalui peningkatan  kualitas 
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SDM ke depan, dan itu berarti menuntut kemauan politik pemerintah untuk 

mengalokasikan anggaran yang lebih proporsional. Hal ini merupakan 

tantangan berat, dimana investasi bidang pendidikan bukan sesuatu yang 

bersifat quick yielding. Komitmen dari semua pihak sangat dibutuhkan demi 

terwujudnya suatu visi bersama tentang pendidikan dan perannya bagi 

pembangunan bangsa secara keseluruhan di masa datang.   

 

Pendidikan Kemanusiaan versus Tuntutan Pasar 

Laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dalam 

bidang teknologi informatika dan komunikasi, secara tidak disadari telah 

menjadikan kinerja lembaga pendidikan megap-megap dalam memenuhi 

pangilan tugasnya (Koesoema, 2004). Teknologi informatika dan komunikasi 

(TIK) ternyata berkembang lebih cepat dibandingkan dengan kesiapan lembaga 

pendidikan dalam mencermati kurikulum, strategi pembelajaran, dan 

menyediakan perangkat pembelajaran yang diperlukan untuk menghasilkan 

lulusan yang siap memasuki dunia kerja. Kurang ada kontinuitas antara apa 

yang diterima di bangku pendidikan dengan apa yang dihadapi dalam praktik 

kerja di tempat kerja.  

Menghadapi realitas itu, pertanyaan pertama yang muncul adalah 

akankan pendidikan tetap mempertahankan eksistensinya di tengah dunia 

yang berlari dengan begitu cepatnya tersebut. Hal ini berkait dengan praksis 

pendidikan yang mengarah pada penyiapan lulusan untuk memasuki pasar 

kerja dengan cara memberikan bekal teoretis, praktis, dan teknis sesuai 

tuntutan jaman dan pasar. Pertanyaan lain yang tidak kalah urgennya adalah 

tidak perlukan praksis pendidikan memperhatikan dimensi teleologis 

pendidikan. Degradasai kemanusiaan manusia merupakan implikasi dari 

reformasi pendidikan yang dilakukan secara serampangan. Pendidikan hanya 

akan menghasilkan sebuah proses memutar, gerakan jalan di tempat, 

terjerumus pada perilaku reaktif sempit, jika tidak memperhatikan dimensi 

teleologis pendidikan yang sebenarnya (Koesoema, 2004).  

Ada konflik kepentingan dalam dunia pendidikan, yaitu antara dimensi 

formatif humanistik dan dimensi teknis praktis yang harus dimiliki oleh para 

lulusan lembaga pendidikan. Ada pertentangan yang cukup hakiki antara 

dimensi humanistik dan dimensi tuntutan praktis kepentingan pasar, yaitu 

kepentingan akan tenaga profesional untuk industri dan teknologi. Pendidikan 



 5 

mengemban amanat untuk mengabdi pada kepentingan hakikat kemanusiaan, 

di sisi lain pendidikan juga harus berfungsi sebagai lembaga pelatihan untuk 

ekonomi pasar. 

Sudah sejak lama dikeluhkan tentang adanya ketimpangan dan ketidak-

terkaitan antara kompetensi lulusan (output) dari lembaga pendidikan dengan 

tuntutan kompetensi yang ada dalam dunia kerja. Dunia kerja membutuhkan 

masukan (input) berupa orang-orang yang memiliki kemampuan profesional 

demi tetap menjaga keberlangsungan roda produksi di tengan persaingan 

bebas. Dunia industri dan perusahaan jasa akan mengalami gangguan produksi 

bahkan mengalami kemacetan, jika tidak didukung oleh para profesional yang 

menjadi penyangga eksistensi mereka. Tenaga profesional yang dibutuhkan 

oleh dunia industri dan jasa hanya dapat diperoleh dari lembaga pendidikan 

yang ada. Dengan demikian secara struktural dunia industri dan jasa harus 

memiliki hubungan yang erat dengan lembaga pendidikan.  

Di sisi lain, meski lembaga pendidikan merupakan satu-satunya tempat 

dimana dunia industri dan jasa memperoleh sumber tenaga profesional yang 

dapat diandalkan, tidak berarti tujuan pendidikan harus dimutlakkan untuk 

memenuhi kebutuhan pasar kerja yang dibangun oleh dunia industri dan jasa 

lainnya. Dalam konteks ini hubungan antara dunia pendidikan dan dunia 

industri menjadi relatif, oleh karena pendidikan memiliki tujuan yang lebih 

luas dari sekedar memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan oleh 

pasar.  Ada dua tujuan utama pendidikan yang perlu dipertimbangkan dalam 

pengembangannya, yaitu tujuan yang lebih bersifat filosofis dan mekanik 

praktis (Koesoema, 2004). Tujuan pertama lebih diarahkan pada kontemplasi 

dan penemuan gagasan-gagasan umum yang lebih bersifat hakiki kemanusian, 

sedangkan tujuan pendidikan kedua lebih difokuskan pada kepentingan 

praktis melalui pengetahuan teknis terapan dalam hubungan dengan dunia di 

luar dirinya.   

Pendidikan dengan tujuan filosofis memandang bawa belajar 

merupakan sesuatu yang harus terjadi pada diri setiap orang, karena secara 

naluriah manusia menuntut dirinya untuk senantiasa belajar tentang banyak 

hal, tentang diri, lingkungan, keterbatasan, dan berbagai kemungkinan dari 

keberadaannya. Belajar dan mencari ilmu merupakan bentuk aktualisasi diri 

manusia  yang sebenarnya (otentik), sekalipun yang dicari tidak memiliki nilai 

kepentingan praktis, tetapi ”berilmu” sudah merupakan nilai di dalam dirinya 

(Koesoema, 2004). Keinginan mencari ilmu adalah bukti kesempurnaan dan 
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keluhuran manusia yang secara alamiah dibekali oleh Sang Pencipta akal budi. 

Setiap individu didorong untuk mencari ilmu setinggi mungkin, karena setiap 

usaha dalam mengejar kesempurnaan merupakan  perilaku luhur, sedangkan 

kesalahan, kekeliruan, ketidaktahuan, keterkecohan adalah perendahan hakikat 

kemanusiaan. Dalam diri manusia ada pengetahuan yang diinginkan meski 

tidak selalu memberikan hasil secara finansial dari kepemilikan pengetahuan 

itu, cukup menjadi harta yang dapat dianggap sebagai hasil jerih lelahnya.  

Pendidikan memiliki tujuan dan fungsi yang lebih hakiki dalam proses 

humanisasi dari sekadar pabrik robot yang siap mencetak tenaga profesional 

yang dibutuhkan oleh pasar. Jika tujuan pendidikan semata-mata diarahkan 

pada pemenuhan kebutuhan praktis sesaat, atau bahkan harus menghambakan 

diri pada kepentingan dunia industri dan jasa, secara terstruktur telah 

menjadikan pendidikan kehilangan relvansi dalam mengemban amanat 

kemanusiaan, peningkatan harkat dan martabat kemanusiaan, serta membantu 

perkembangan individu ke arah optimalisasi potensi dan penciptaan diri dalam 

harmonisasi. Pendidikan bukan sekadar cermin kebutuhan material 

masyarakat, tetapi merupakan kinerja yang terus menerus, sebuah upaya 

pembaharuan yang membutuhkan penegasan berkesinambungan, oleh karena 

yang terlibat di dalamnya adalah manusia. Manusianyalah yang mesti menjadi 

orientasi kegiatan pendidikan, bukan kepentingan pasar semata.  

Untuk itu diperlukan adanya suatu visi baru tentang pendidikan ke 

depan. Kerancuan dalam visi pendidikan akan berakibat pada degradasi 

kemanusiaan. Dunia industri dalam batas tertentu mutlak memiliki keterkaitan 

dengan dunia pendidikan, namun sebaliknya dunia pendidikan tidak harus 

menghambakan diri pada dunia industri. Lembaga pendidikan tidak 

selayaknya untuk berfungsi sebagai penghasil tenaga profesional yang akan 

diletakkan dalam salah satu fungsi mesin besar industri, apakah akan sebagai 

rantai, mur, atau tombol yang menjadikan mesin itu berfungsi. Pendidikan 

adalah sebuah kenyataan etis, peristiwa intelektual yang menyentuh seluruh 

kemampuan manusia pada tingkat yang lebih tinggi, yang tidak begitu saja 

dapat menjadi cermin mekanistis dari suatu masyarakat. 

 

Visi Baru Pendidikan Indonesia ke Depan 

Pendidikan merupakan sarana strategis untuk meningkatkan kualitas 

suatu bangsa. Kemajuan suatu bangsa sering diukur dari kemajuan bidang 
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pendidikan yang dicapai (Maksum dan Luluk YR., 2004). Kemajuan dari 

sejumlah negara di dunia tidak terlepas dari kemajuan yang dimulai dari sektor 

pendidikan. Negara adidaya Amerika Serikat yang berhasil dalam merebut 

supremasi teknologi ruang luar angkasa, setelah melakukan investasi bidang 

pendidikan yang mengarah pada pencapaian tujuan itu selama 20 tahun.  Atau 

kemampuan  negara berkembang seperti Korea, Malaysia, Thailand, dan yang 

lain dalam mengatasi krisi multidimensional yang melanda hampir seluruh 

negara didunia, tidak terlepas oleh kemampuan sumber daya manusia yang 

dihasilkan oleh proses dan kebijakan politik dari negara-negara tersebut untuk 

pembangunan bidang pendidikan.  

Belajar dari keberhasilan yang dicapai oleh negara lain dan kegagalan 

yang dialami oleh negara sendiri dalam pembangunan sektor pendidikan 

selama ini, perlu kiranya untuk merekonstruksi pemikiran dan visi pendidikan 

ke depan guna menyongsong hari esok yang lebih berpengharapan. Visi baru 

pendidikan Indonesia ke depan harus menjamah tujuan fiolosofis humansitik 

agar pendidikan tidak kehilangan akar hakiki yang memanusiakan manusia. 

Tetapi visi itu juga harus berorientasi pada dimensi teknis praktis untuk 

menjawab tantangan kebutuhan pasar, sehingga para lulusan lembaga 

pendidikan memperoleh peluang partisipasi di tengah gelombang keterbukaan 

dunia. Visi baru pendidikan nasional harus dikembangkan dengan berpijak 

pada fungsi pemberdayaan, investasi sumber daya manusia, dan 

pengembangan kapasitas manusia.  

Pendidikan mengemban visi pemberdayaan, artinya pendidikan 

berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, meningkatkan mutu 

kehidupan, dan martabat manusia baik secara individu maupun kelompok. 

Pendidikan berfungsi sebagai pemberdayaan individu dan masyarakat guna 

mengahadapi masa depan (Babari dan Prijono, 1996).  Pendidikan sebagai 

pemberdayaan berarti upaya terencana dan sistematis yang dilaksanakan 

secara berkesinambungan baik bagi individu atau kelompok gune 

mengembangkan daya (potensi) dan kemampuan yang terdapat pada individu 

atau kelompok sehingga mampu melakukan transformasi sosial. Upaya yang 

dilakukan berlangsung sebagai proses yang berkesinambungan, sehingga  

sesuai dengan prinsip belajar sepanjang hayat.  

Pendidikan sebagai upaya pemberdayaan menunjuk pada proses 

menstimulasi, mendorong dan atau memotivasi individu agar mempunyai 

kemampuan atau keberdayaan dalam memenentukan apa yang menjadi 
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pilihan hidupnya melalui proses dialog (Pranarka dan Muljarto, 1996). 

Pengertian ini selaras dengan konsep konsientisasi – conscientization yang 

diperkenalkan Paulo Freire, yaitu sebagai kemampuan individu untuk 

menontrol lingkungannya. Keberdayaan atau konsientisasi adalah sesuatu 

yang terjadi pada diri seseorang yang tidak dapat dipaksakan dari luar, 

merupakan  kesadaran kritis dalam diri seseorang yang dicapai dengan cara 

melihat ke dalam diri sendiri, menggunakan apa yang didengar, dilihat, dan 

dialami untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya. 

Dengan demikian endidikan sebagai upaya pemberdayaan tidak sebatas proses 

memberikan kemampuan, kekuatan, dan kekuasaan kepada individu agar 

lebih berdaya, tetapi lebih pada proses menstimulasi dan memotivasi individu 

atau kelompok untuk memiliki kemampuan dan keberdayaan dalam 

menentukan apa yang menjadi pilihannya.  

Disamping sebagai sarana pemberdayaan, pendidikan adalah upaya 

investasi peradaban. Pendidikan secara substantif adalah sarana investasi 

sumber daya manusia (SDM), karena pendidikan mampu membantu 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang sebagai modal 

untuk memperoleh peluang partisipasi dan melakukan transformasi dalam 

kehidupan sosialnya. Dimulai dari dunia industri yang menempatkan tenaga 

kerja sebagai komponen masukan, konsep ivestasi sumber daya manusia 

(human capital investment) mulai diperkenalkan dengan disadarinya bahwa 

pendidikan dan latihan dapat membantu meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan, dan keahlian para tenaga kerja sebagai modal untuk dapat 

bekerja secara lebih produktif sehingga dapat penghaliannya di masa datang 

(Ace Suryadi, 1999).  Dalam perkembangan lebih lanjut pendidikan tidak hanya 

dipandang sebagai pembentuk keterampilan dan keahlian tenaga kerja, tetapi 

sebagai sarana pengembang sumber daya manusia secara utuh. Hal ini terkait 

dengan fungsi manusia dalam dunia industri yang ditempatkan pada fungsi 

penggerak faktor produksi dan sumber daya lainnya dalam upaya peningkatan 

produksi secara keseluruhan.  

Dalam konteks keterbukaan dunia yang sudah jelas gejala dan 

dampaknya, peran sumber daya manusia dalam menentukan masa depan 

bangsa yang harus mampu bersaing dalam percaturan dunia menjadi sangat 

dominan. Untuk ini fungsi pendidikan sebagai sarana investasi peradaban ke 

depan, tidak cukup hanya berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan, 
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keterampilan, dan keahlian, tetapi harus lebih pada pengembang kreativitas 

dan nilai produktivitas yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi (iptek). Pada era keterbukaan dunia yang penuh dengan tantangan 

dan sekaligus peluang, dibutuhkan manusia-manusia terdidik dengan 

wawasan global yang mampu mengubah wajah dunia dalam berbagai bidang 

kehidupan (Ace Suryadi, 1999; 2004). 

Visi baru pendidikan yang perlu dicakup oleh sistem pendidikan 

Indonesia ke depan adalah pada orientasi pendidikan sebagai pengembangan 

kapasitas manusia (human capacity development – HCD). Pendidikan harus 

berfungsi bagi terwujudnya keunggulan manusia berdasarkan motivasi dari 

dalam (from within) menuju pada kinerja yang akuntabel, berkualitas, otonom, 

sebagai manusia yang bermartabat dengan tidak semata sebagai pengisi 

keseimbangan antara supply dan demand (Conny R. Semiawan, 1998).  Konsep 

dan paradigma HCD ini berbeda dengan konsep dan paradigma 

pengembangan seumber daya manusia (human resources development – HRD) 

yang berorientasi pada pengembangan keterampilan sikap dan kemampuan 

produktif ketenagakerjaan. Paradigma HRD cenderung memperlakukan 

manusia sebagai sumber untuk dimanfaatkan sebagai objek dalam mencapai 

tujuan ekonomi jangka pendek. Pengembangan kemampuan seseorang lebih 

tidak terjadi dari dalam, tetapi diatur dari luar sesuai kepentingan (terutama 

dunia industri).  

Pendidikan sebagai upaya pengembangan kemampuan manusia – HCD 

terfokus pada perkembangan dan keterwujudan kemampuan manusia 

sepanjang hayat yang berhak dan mampu memilih berbagai perannya dalam 

meraih berbagai peluang partisipasi sebagai warga masyarakat, orang tua, 

pekerja, atau konsumen. Arah dan sasaran perkembangan kemampuan yang 

dimaksud diharapkan terjadi dari dalam diri individu masing-masing, hanya 

distimulasi dari luar. HCD merupakan konstelasi keterampilan, sikap, dan 

perilaku dalam melangsungkan hidup mencapai kemandirian dan sekaligus 

memiliki daya saing tinggi dan daya tahan terhadap berbagai gejolak dan 

gelombang kehidupan (Levinger 1996 dalam Conny R. Semiawan, 1998). 

Orientasi HCD lebih pada brain power planning dengan perspektif 

pengembangan jangka panjang yang melebih jangkauan relevansi dan efisiensi 

semata, karena memiliki sifat reflektif terhadap aspek kompleksitas 

perkembangan masyarakat. 
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Penutup 

Berhadapan dengan kompleksitas persoalan pendidikan di tanah air saat 

ini, dibutuhkan semangat pembaharuan, bukan semangat mempertahankan 

status quo.  Pembaharuan sistem pendidikan harus diletakkan pada kerangka 

kehidupan sosial yang lebih luas, tidak dalam ruang terbatas. Pendidikan 

memiliki visi ke depan, sehingga persoalan pendidikan tidak selayaknya untuk 

dilihat sebagai persoalan yang terjadi dalam dunia pendidikan itu sendiri.  

Dalam memandang keterkaitan antara pendidikan kemanusiaan dan 

kebutuhan nyata yang dibutuhkan oleh pasar, perlu visi yang jernih tentang 

relasi antara dunia pendidikan dengan dunia industri dan atau bisnis. 

Pendidikan memiliki tujuan yang lebih luhur dari sekedar untuk mememnuhi 

kebutuhan atas permintaan pasar. Meski demikian tidak berarti pendidikan 

tidak harus responsif, aktif, dan terbuka terhadap tuntutan pasar.  

Visi baru pendidikan ke depan harus memuat fungsi sebagai sarana 

pemberdayaan, investasi sumber daya manusia, dan pengembangan kapasitas 

manusia. Dengan visi yang menyentuh fungsi pendidikan secara filosofis 

humanistik dan sekalgus praktis teknis, diharapkan mampu menjawab 

tantangan keterbukaan dunia yang syarat kompetisi sekaligus peluang.  
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