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Ini kan hanya statemen importir pedagang 
yang ingin membuka keran impor.
Redma Gita Wirawasta, 
Sekretaris Jenderal APSyFI

■MANUFAKTUR

Di era digital ini, cukup 
banyak orangtua dari 
anak-anak yang telah 

beranjak remaja yang berha-
rap mereka diterima di ju-
rusan universitas yang ber-
bau sains dan teknologi. De-
ngan kata lain, banyak yang 
lebih bangga masuk jurusan 
teknik daripada jurusan sas-
tra dan jurusan-jurusan hu-
maniora lainnya. Namun se-
sungguhnya, Studi Humanio-
ra sama pentingnya dengan 
STEM (science, technology, 
engineering and math).

Dalam artikel ini, akan 
kita bahas mengapa Studi 
Humaniora sering disepelek-
an, mengapa ia penting da-
lam era digital, dan apa yang 
dapat Anda lakukan dalam 
mengantisipasi meningkat-
nya kebutuhan akan pekerja 
lulusan humaniora.

Humaniora sering tidak 
dipandang sebelah mata kare-
na kelihatannya mempelajari 
hal-hal non-sains lebih mu-
dah daripada mempelajari 
matematika, fisika, kimia, 
dan programming. Dengan 
kata lain, studi dengan "ha-
falan" hanya cocok dipelajari 
oleh mereka yang ber-IQ tidak 
seberapa tinggi.

Padahal, sesungguhnya 
mereka yang menguasai hu-
maniora terlatih untuk me-
mandang dunia dengan sa-

ngat kritis. Setiap hal kecil 
mempunyai makna tersendi-
ri dan setiap perspektif mem-
punyai argumen-argumen 
tersendiri pula. 

Studi Humaniora bukan-
lah semata-mata tentang "ha-
falan" Ada kedalaman berpi-
kir secara kualitatif yang ti-
dak didapat dalam STEM.

Ketika teknologi semakin 
intuitif, UX (user experience) 
dan UI (user interface) sema-
kin diperhatikan. Walaupun 
UX dan UI adalah bagian dari 
desain, tidak semua desainer 
yang terlatih dalam bidang 
teknologi menyadari penting-
nya perspektif selain dari sisi 
sains. Studi Humaniora 
memberi konteks akan sesua-
tu, sehingga setiap teknologi 
mempunyai makna dan fung-
si. Sains mengajarkan bagai-
mana membangun sesuatu, 
sedangkan humaniora men-
jawab apa yang perlu diba-
ngun dan mengapa. 

Tanpa konteks yang dija-
wab humaniora, teknologi ti-
dak punya banyak makna, 
selain mempercepat dan 
mempermudah proses dan 
aktivitas. Namun bukan ber-
arti mereka yang lulusan 
Studi Humaniora lebih supe-
rior daripada STEM atau se-
baliknya.

Dua-duanya saling me-
lengkapi dan membutuhkan. 

Tanpa seni estetika yang 
membantu desain dan peng-
gunaan teknologi, dunia tidak 
akan seperti sekarang.

Lantas, apabila Anda me-
mimpin bisnis berfokus tek-
nologi, apakah mempekerja-
kan para lulusan humaniora 
itu penting? Jawabannya se-
derhana: Ya. Mengapa? Kare-
na humaniora mengajarkan 
konteks dan memasukkan 
unsur-unsur emosi disam-
ping logika dalam UX dan UI. 
Tanpa UX dan UI, hampir 
mustahil kita dapat menggu-
nakan teknologi dengan nya-
man. Bayangkan saja, apa-
kah Anda mau menggunakan 
komputer dengan tombol-tom-

bol yang perlu dipukul dengan 
palu? Apakah Anda akan 
menggunakan smartphone 
yang tidak mulus permuka-
annya dan tidak intuitif 
penggunaannya seperti iPho-
ne dan Android?

Mayoritas pekerjaan di 
masa depan akan sangat ba-
nyak mengandalkan Studi 
Humaniora. Para saintis ten-
tu tetap banyak, namun peng-
gerak dan penjembatan anta-
ra korporasi dan konsumen 
tetap para pekerja humanio-
ra. Mereka dibutuhkan dalam 
jumlah jauh lebih besar.

Bisnis hanya dapat ber-
kembang apabila didukung 
berbagai individu yang ber-
asal dari aneka latar bela-
kang, ras, gender, keterampil-
an, karakter, dan perspektif. 
Dan bisnis teknologi yang 
mendominasi dunia digital 
dan internet pun tidak akan 
luput dari kebutuhan ini. 

Komunikasi dan perspek-
tif para lulusan Studi Huma-
niora akan terus mendomi-
nasi dunia kerja, karena pada 
hakekatnya setiap stakeholder 
adalah manusia yang sarat 
dengan pertimbangan kuali-
tatif dan emosional. Para 
saintis dan insinyur yang 
telah terdidik dan terlatih 
untuk berpikir kuantitatif 
dan sistematis kurang mewa-
kili pengguna dan stakeholder 

umum. 
Di sinilah pentingnya 

perspektif-perspektif humanis 
yang berbeda dari pandang-
an-pandangan kuantitatif 
dan saintifi k. Bisa saja apa 
yang "masuk akal" bagi para 
saintis dan teknorat, ternyata 
kurang bisa diterima oleh 
masyarakat umum.

Bahkan ketika robotik 
menjadi arus utama, dapat 
dipastikan UI sangatlah in-
tuitif, sehingga masukan 
non-teknikal justru semakin 
dibutuhkan. Teknologi intui-
tif membutuhkan perspektif 
humanis, sosiologis, historis, 
dan pengalaman-pengalaman 
psikologis dan emosional.

Konklusinya, bagi para 
lulusan ilmu-ilmu Humanio-
ra, janganlah berkecil hati 
karena dunia semakin mem-
butuhkan Anda. Bahkan keti-
ka teknologi dan sains menja-
di unsur super dominan. 

Bagi para pebisnis dan 
manajer, kenalilah perspek-
tif-perspektif kualitatif yang 
berbobot, selain ukuran-ukur-
an kuantitatif. Para stakehol-
der bisnis teknologi memerlu-
kan partner yang memahami 
berbagai kebutuhan manusia. 
Selamat menikmati era digi-
tal dan robotik sambil meng-
hayati berbagai intuisi dan 
kelebihan-kelebihan kualitatif 
dan emosional humanis.     ■

Pentingnya Studi Humaniora di Era TeknologiPentingnya Studi Humaniora di Era Teknologi

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com

JAKARTA. Asosiasi Pertek-
stilan Indonesia (API) menge-
luhkan mahalnya harga bahan 
baku pembuatan benang di 
dalam negeri dibandingkan di 
luar negeri. Misalnya, harga 
serat poliester sebagai bahan 
pembuat benang di dalam ne-
geri lebih mahal 13% diban-
ding di luar negeri. Padahal 
bahan baku tersebut diimpor 
dari negara yang sama.

Ernovian G Ismy, Sekretaris 
Jenderal (Sekjen) Asosiasi 
Pertekstilan Indonesia me-
nyebutkan pemerintah mem-
buat aturan anti dumping un-
tuk menyerap poliester. Na-
mun hal itu berimbas pada 
harga bahan baku tersebut 
yang menjadi mahal.

Menurut dia, kebutuhan da-
lam negeri meningkat, semen-
tara suplai bahan baku kurang 
sehingga perlu impor. Namun, 
bahan baku impor cukup ma-
hal akibat dumping sehingga 
berimbas pada harga yang 
ikut merangkak naik. "Harga 
barang menjadi mahal semua. 
Efeknya margin perusahaan 
berkurang," ujar Ernovian ke 
KONTAN, Kamis (26/7).

Dia menduga permasalahan 
ini terletak pada harmonisasi 
antar-sesama industri tekstil 
dan produk tekstil (TPT). 
Lantaran bahan baku mahal, 
kata Ernovian, maka pakaian 
jadi pun diimpor juga. Namun 
ada pula pengusaha yang 
membeli bahan baku mahal, 
dengan harapan produknya 
lebih baik dan bisa menyasar 
pasar ekspor.

Hingga semester pertama 
tahun ini, nilai ekspor pakaian 
jadi sudah meningkat. "Di se-
mester I-2018, nilai ekspor 
untuk produk pakaian jadi 
mencapai US$ 4,1 miliar, naik 
dibandingkan semester I-2017 

sebesar US$ 3,8 miliar," ung-
kap Ernovian. 

Di periode yang sama, nilai 
ekspor tekstil yang melingku-
pi benang dan kain juga men-
catatkan peningkatan menjadi 
US$ 2,34 miliar. Pada Januari 
hingga Juni 2017, nilai ekspor-
nya sebesar US$ 2,2 miliar. 
Dengan begitu, masalah terle-
tak pada kurangnya harmoni-
sasi antar sesama industri 
TPT. "Masing-masing memi-
kirkan keuntungan sendiri," 
ungkap Ernoviyan.

Prama Yudha Amdan, Assis-
tant President Director Cor-
porate Communications Asia 
Pacific Fibers Tbk menilai, 
mahalnya bahan baku tak 
membuat perusahaan ini 
mengubah target bisnis. Sebe-
lumnya emiten bersandi saham 

POLY itu menargetkan penda-
patan tahun ini naik 10%-15%. 
"Belum ada perubahan," ujar 
dia ke KONTAN, kemarin.

Dengan kondisi seperti ini, 
Yudha menyebutkan produksi 
tidak terdampak. "Tapi mung-
kin akan berdampak pada 
penjualan," jelas dia.

POLY berharap pemerintah 
segera mengambil tindakan 
untuk melindungi industri 
tekstil dalam negeri. Ia me-
nyatakan, negara tidak boleh 
ragu menggunakan instrumen 
dagang yang sah untuk meng-
amankan negeri dari ancaman 
perang dagang.

Sementara itu, Asosiasi Pro-
dusen Serat dan Benang Fila-
men Indonesia (APSyFI) me-
minta pemerintah tidak terpe-
daya dengan tuduhan yang 

menyatakan mahalnya bahan 
baku dalam negeri mengham-
bat ekspor. Hal itu lantaran 
selama ini pemerintah telah 
memfasilitasi eksportir mela-
lui kawasan berikat dan fasili-
tas Kemudahan Impor Tujuan 
Ekspor (KITE) sehingga im-
por bahan baku tekstil tak di-
kenakan segala jenis bea ma-
suk maupun PPN.

Sekretaris Jenderal APSyFI, 
Redma Gita Wirawasta me-
nyatakan tudingan mahalnya 
harga bahan baku menjadi 
penyebab terhambatnya eks-
por adalah keliru. "Ini kan ha-
nya statement importir peda-
gang yang ingin pemerintah 
membuka keran impor seluas-
luasnya agar mereka bisa 
membanjiri pasar domestik, 
bukan buat ekspor," kata dia.

APSyFI menilai kebijakan 
Kementerian Perindustrian 
(Kemperin) yang menimbang 
kepentingan hulu-hilir sudah 
tepat. "Pemerintah memper-
timbangkan kepentingan in-
dustri dari hulu ke hilir, se-
mentara untuk dorong ekspor 
diberi fasilitas KB atau KITE 
yang membebaskan impor 
bahan baku dari jenis bea ma-
suk dan PPN," tegas Redma, 
yang meminta jangan membe-
lokkan isu demi kepentingan 
kelompok sendiri.

Redma menuding isu ma-
halnya bahan baku mengham-
bat ekspor adalah isu yang 
sengaja dilontarkan importir 
pedagang untuk mempenga-
ruhi kebijakan pemerintah 
agar keran impor kembali di-
perlebar.        ■

Pebisnis TPT Tak Satu Suara
APSyFI menuding ada pihak-pihak yang ingin impor bahan baku tekstil dibuka lebar

Sugeng Adji Soenarso, 
Agung Hidayat

Kompetisi Pengemudi Truk

KONTAN/Baihaki

Peserta bermanuver saat Volvo Trucks Indonesia Driver Challenge 2018 di Sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/7). 
Pemenang Volvo Trucks Indonesia Driver Challenge 2018 di Indonesia akan secara resmi mewakili Indonesia di World 
Final yang diadakan di Gothenburg Swedia pada 13-14 September 2018.

Gerai

Kemperin Memacu Proyek 
Kawasan Industri Terpadu

JAKARTA. Pemerintah gencar membangun infrastruktur 
terintegrasi di wilayah-wilayah yang memiliki potensi dan 
keunggulan dari aspek geoekonomi, geopolitik atau geo-
strategis. Salah satu infrastruktur yang tengah digenjot 
adalah kawasan industri sebagai pendorong pertumbuhan 
sektor manufaktur dan pemerataan ekonomi. 

Plt Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) 
Kementerian Perindustrian (Kemperin), I Gusti Putu Sur-
yawirawan menjelaskan, adanya kawasan industri tentu 
dapat meningkatkan efi siensi dan kemudahan penyediaan 
infrastruktur lainnya. “Seperti jalan dan pelabuhan, serta 
menyediakan lapangan kerja dan menarik investasi," kata 
Putu dalam keterangan persnya, Kamis (26/7).

Dia meyakini, dengan bertambahnya lapangan kerja, 
maka pendapatan masyarakat akan meningkat dan ber-
dampak juga pada peningkatan pendapatan ekonomi di 
wilayah tersebut. Di samping itu, dapat mengerek produk-
tivitas perusahaan yang berlokasi di kawasan industri se-
hingga mampu menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi.  
“Kami mengharapkan, kawasan industri dapat lebih kom-
petitif sekaligus makin bersinergi dalam hal konektivitas 
antar kawasan serta memikirkan bersama penerapan mo-
del industri 4.0 di lingkungannya,” tutur Putu.

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 3 Tahun 
2014 tentang Perindustrian, bagi penanam modal baru di 
sektor manufaktur telah diwajibkan untuk mendirikan 
pabriknya di kawasan industri.

Untuk itu, pemerintah mendorong pembangunan kawas-
an industri terpadu dengan berbagai fasilitas penunjang 
dan kemudahan segala proses perizinannya. "Saya sering 
sebut pertama, lahan terkait dengan tata ruang, yang kedua 
adalah kelaikan dari lahan tersebut, dan ketiga adalah me-
ngenai pengelolaan lahan,” papar Putu. 

Eldo Christoffel Rafael

Info Tender & Lelang

Lelang Pekerjaan 
Kem-PuPera
■ Nama lelang: pembangunan 
jembatan gantung Ciledug Wetan 
Cs Kab. Cirebon / Nawacita
Instansi: Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat 
(Kode Lelang: 42499064)
Satuan kerja: Pelaksanaan Jalan 
Nasional Wilayah I Provinsi Jawa 
Barat
Bidang/sub. bidang: bangunan 
sipil/ jasa pelaksana konstruksi 
pekerjaan jembatan, jalan layang, 
terowongan dan subways yang 
masih berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp 
9.680.685.000,00
Nilai HPS paket: Rp 
9.680.685.000,00
Anggaran: APBN
Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Rabu, 11 Juli – Senin, 30 Juli 2018 
melalui https://lpse.pu.go.id/eproc/ 
 

Lelang Pekerjaan 
di Kementerian Agama
■ NNama lelang: pembangunan 
pagar dan pos security MA 
Kejuruan
Instansi: Kementerian Agama (Kode 
Lelang: 242170)
Satuan kerja: Kantor Kementerian 
Agama Kab. Kaur 663997
Bidang/sub. bidang: pekerjaan 
konstruksi/jasa pelaksana untuk 
konstruksi bangunan gedung 
lainnya (BG009) yang masih 
berlaku
Klasifi kasi: kecil
Nilai pagu paket: Rp 
1.418.000.000,00
Nilai HPS paket: Rp 
1.414.797.274,72
Anggaran: APBN
Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Senin, 23 Juli – Sabtu, 28 Juli 2018 
melalui https://lpse.kemenag.go.id/
eproc4/
Nama lelang: pembangunan KUA 

Kecamatan Teluk Keramat
Instansi: Kementerian Agama (Kode 
Lelang: 250170)
Satuan kerja: Kantor Kementerian 
Agama Kab. Sambas 418715
Bidang/sub. bidang: pekerjaan 
konstruksi/jasa pelaksana untuk 
konstruksi bangunan gedung 
lainnya (BG009) yang masih 
berlaku
Klasifi kasi: kecil
Nilai pagu paket: Rp 
1.227.561.000,00
Nilai HPS paket: Rp 
1.227.559.907,38
Anggaran: APBN
Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Senin, 23 Juli – Minggu, 29 Juli 
2018 melalui https://lpse.kemenag.
go.id/eproc4/ 
 

Lelang 
di Kementerian ESDM

■ PNama lelang: pembangunan 
penerangan jalan umum (PJU) 
dengan PV tahap II di wilayah 
Sulawesi IV
Instansi: Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral (Kode 
Lelang: 7378109)
Satuan kerja: Direktorat Jenderal 
Energi Baru, Terbarukan dan 
Konservasi Energi
Bidang/sub. bidang: elektrikal/jasa 
pelaksana instalasi pembangkit 
tenaga listrik energi baru dan 
terbarukan (EL003)yang masih 
berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp 
6.317.110.000,00
Nilai HPS paket: Rp 
6.078.453.700,00
Anggaran: APBN
Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Senin, 23 Juli – Selasa, 31 Juli 2018 
melalui http://eproc.esdm.go.id/
eproc4/ 
Sumber:  http://inaproc.lkpp.go.id/
v3/lpselinks dan sumber-sumber 
lainya 

SEREMONI


