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Abstraksi
Teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat cepat dan serba "tak terduga",
suka
atau tidak suka kehadirannya memberikan dampak secara psikotogijuga berdampak secara
fisik
bagi kehidupan manusia di dunia saat ini. Hal-hal yang dulunya ninyiseUagai impian
dan tidak
mungkin, kini menjadi sesuatu hal yang lumrah. Untuk mengantisipasi pdrubahan itulah
dan
supaya tidak tergerus oleh jaman yang berubah, maka perlu dpikrkan tindakan-tindakan
nyata,
untuk menyongsongnya
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Dunia Semakin Datar, Wave

A. Pendahuluan
Pada era tahun 2000-an kita telah banyak dan tidak asing lagi mendengar kata globalisasi
(sejagadan), dimana pada era itu,untuk menamai suatu gelombang besar perubahan
dunia

yang dahulu besar sekali menjadi semakin lebih mengerucut. . Hal ini sangat
berbeda sekali
dengan apa yang terjadi pada dekade 1980an. Kata globalisasi pada masa ini masih
asing di
telingan setiap orang (Giddens, 1999).
Pada era globalisasi The 1$ wave (Globalisasi versi 1.0) adalah telah dimulai
Columbus di tahun

L492, juga pergerakan lain sampai tahun 1800-an. Tahapan ini menyusutkan dunia dari
ukuran
besar menjadi sedang. Globalisasi 1.0 berhubungan dengan negara dan otot, pelaku
utama dan
kekuatan penyatuan global adalah seberapa gigih, seberapa besar otot, seberapa besar
tenaga
kuda, tenaga angin, tenaga uap yang dimiliki suatu negara. Motor penggerak Globalisasi
1.0
adalah meng-globalnya negara.

Globalisasi versi 2.0 berlangsung dari tahun 1800-2000. Masa ini menyusutkan dunia
dari
ukuran sedang ke ukuran kecil. Dalam Globalisasi 2.0 pelaku utarna dan kekuatan penyatuan
global adalah perusahaan-perusahaan multinasional. Perusahaan-perusahaan ini
mendunia

demi pasar dan tenaga kerja. Pada masa awal, penyatuan global dimotori jatuhnya biaya
pengangkutan berat mesin uap dan kereta api. Berikutnya dimotori
oleh jatuhnya biaya
telekomunikasi berkat penyebaran telegraf, telepon, PC, satelit, serat optik, Word
Wide Web
versi1.0' Terjadi pasar global dengan adanya pergerakan barang, jasa, informasi
dan tenaga
kerja dari benua ke benua. Motor penggerak Globalisasi z.O adalah meng-globalnya
perusahaan.

Globalisasi versi 3.0 dimulai tahun 2000, yang menyusutkan dunia dari ukuran kecil menjadi
sangat kecil dan mendatarkan lapangan permainan. Era yang memungkinkan memberdayakan

dan melibatkan individu sefta kelompok kecil untuk dengan mudah menjadi global dengan
sebutan "tatanan dunia datar" (flat world platform). Dalam bukunya yang berjudul The World
is
Flat Thomas L. Friedman memberikan gambaran bahwa pada saat ini akan dan sedang
berlangsung, proses dunia menjadi datar. Contoh nyatanya adalah konvergensi (penyatuan)
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antara komputer pribadi yang memungkinlon seUap individu dalam waktu singkat menjadi
penulis materi mereka sendiri di era digital, sent optik yang memungkinlon mereka untuk
mengakses tebih banyak materi materi dl seluruh dunia dengan murah, serta workflow softrruare
yang memungkinkan individu-individu, di seluruh dunia untuk bekerja bersama-sama
mengerjakan suatu materi digital dari manapun, tanpa menghiraukan jarak antar mereka.
Motor penggerak Globalisasi 3.0 adalah kekuatan baru yang ditemukan untuk bekefiasama dan
bersaing secara individual dalam kancah global. Jadi di dalam era ini untuk menjadi global
tidaklah harus mempunyai capital yang besr, mempunyai tenaga kerja yang banyak,
mempunyai jalur koneKifitas jaringan manusia ke manusia dalam arti fisi( akan tetapi
kecenderungan individu/personal, akan dapat menjadi global dengan sarana jejaring di dunia
maya yang dinamakan internet sebagai medianya. Fakta sudah berbicara bagaimana pemuda
imigran Taiwan bernama Jery Yang dan David Filo, pembuat situs Yahoo, yang setiap bulannya
juta
tidak
232
kurang
olilng
mengkasesnya
dari
(ntb:/nuisA.waWroups.confup Atau Lary Page dan Sergey Brin yang
membuat kita mudah dalarn mencari suatu situs ahu artiket dengan Guglatya. Ini
membuKikan bahwa kekuatan dunia yang besar seperti Negara, jejaring fisik, kekuatan capital
bukanlah satu, satunya penentu untuk menjadi global di er:a Globalisasi ver 3 ini.

B. Permasalahan
Beberapa permsalahan dalam pembahasan iniadalah

:

1. Bagaimana membuat, unggul pada dunia yang semakin datar ini ?
2. Bagaimana menghasilkan dan memposisikan suatu produk agar dapat diterima oleh
dunia ini

?

C. Pembahasan

Menurut Patricia F. Nicolino dalam buku Brand Management adalah entitas yang mudah
dikenali dan menjanjikan nilai-nilai tertentu. Kalau di analisa dari kata kuncinya: Mudah
Dikenali (ada atribut yang memisahkannya dibanding produk lain, misalnya logo, warna,
slogan, dsb), Entitas (sesuatu yang memiliki eksistensi yang khas dan berbeda), Janji-Ianji
(klaim berhubungan dengan kelebihan), Nilai (keuntungan yang didapat oleh pengguna). Bila

tadi kuncinya

adalah, bagaimana dapt menghasilkan sesuatu yang uni(
yang tidak mudah ditiru oleh omng lain, dan mudah implementasinya dan banyak orang
ditarik dari pendapat
membutuhkannya.

Di era New Wave ini, paling tidak ada tiga Driving Forces utama yang harus disikapi, yaitu:
Digitalization, Globalisation, dan Futurisation.
1.

2.
3.
4.

Digitalization ada di aspek Teknologi yang membuat individual jadi powerful, asal
terhubung dengan Internet. Mereka jadi kekuatan luar biasa yang bisa saling
berinteraksi, saling mempengaruhi, dan saling membantu sama lain.
Sedangkan Globalisation mencakup aspek Political-Legal, Economy, dan Social-Culture.
Digitalization, terutama karena teknologi Web 2.0, Globalisasi jadi kompleks dan
menimbulkan peluang-peluang baru di dunia pengetahuan maupun bisnis.
Situasi di masa depan akan jauh berbeda dengan apa yang terjadi saat ini atau bahkan
masa lalu. Futurisation sudah, sedang, dan akan terus terjadi saat ini.

Dilihat dari kacamata IT, atau Tren Sumber Daya Manusia di Bidang adalah kecenderungan dari
Specialist ke menjadi Versatilist.
Gaftner Predictcs 2006 Special Repofl yang kebetulan juga dibahas di majalah eBizAsia bulan
Edisi Februari 2006 mempredikbi, bahwa pada tahun 2010 pasar kerja para spesialis Teknologi
Informasi Cl"I) akan berkurang hingga 4So/o. Para spesialis (specialist) ini akan digantikan oleh
versatilis (versatilist) yang mampu mengkombinasikan kompetensidan keahlian teknis, dengan
pengalaman bisnis dan kemampuan memberikan solusi komprehensif. Siapa itu spesialis? Siapa
itu versatilis?
Sang Spesialis adalah orang yang memiliki keahlian / expert dalam salah satu bidang saja.
Sedangkan menurut Gattner menyebut istilah "IT versatilist", yaitu orang-orang yang memiliki
pengalaman, kemampuan menjalankan berbagai tugas yang beragam dan multidisiplin

(versatile), dimana semua itu untuk menciptakan suatu pengetahuan (baru), kompetensi dan
keterkaitan (context) yang kaya dan padu guna mendorong peningkatan nilai bisnis.

Sifat sang versatilis adalah fleksibel terhadap teknologi, orientasi utamanya adalah untuk
memberikan solusi sesuai requirement (kebutuhan) yang diminta oleh sang customer. Versatilis

bukan seorang generalis yang mengenal semua bidang dan teknologitapi hanya kulitnya
(dangkal). Versatilis tidak terlahir tiba-tiba, bpi karena pengalaman matang menjadi seorang
spesialis. Versatilis juga bukan spesialis yang hanya mengerti cakupan bidang yang sempit,
meskipun dalam. Versatilis adalah seorang spesialis yang berpikir lebih luas, berwawasn,
matang, penuh perhitungan, mengerti tentang bisnis, orientasi kerja untuk memberi
solusi, mampu bekerjasama (membangun networking) dengan orang-orang TI lain maupun non
TI, dan yang pasti tidak mengkotakkan dirinya pada sebuah teknologi, tool atau platform.
Prediksi Gaftner ini diperkuat oleh beberapa data, misalnya tentang B0o/o profesional TI di
Amerika bekerja di perusahaan-perusahaan yang menerapkan TI, dan bukan perusahaanperusahaan TI sendiri yang bergerak dilangsung dalam bidang hardware, sofharare, maupun
service. Wajarlah seorang profesional TI dituntut untuk memiliki kemampuan verbal dalam
menyampaikan konsep-konsep teknologi informasi dalam bahasa yang dimengerti oleh banyak
orang. Inilah dia sang Versatilisl
Perubahan arah SDM

TI seperti dengan factor terbesarnya adalah meningkat- ny, p.r*ingun

bisnis seiring dengan semakin kompleksnya perkembangan Teknologi Informasi sendiri. TI
semakin dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan di berbagai bidang, diper,lukan solusi
multidisiplin, multlplatform dan sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi.
Pengembang IT kedepan haruslah berpijak pada hal-hal di bawah ini

;

Operating System. bahasa pemrograman, software dan teknologi hanyalah sebuah tool
(alat), yang harus kita kuasai dan gunakan untuk memecahkan masalah dan membangun
solusi. Dia bersifat tidak kekal, dia bukanlah agama yang harus dianut dan difanatikkan
seumur hidup. Ketergantungan terhadap sebuah tool adalah kebodohan., karena mereka
masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.
2. Setiap peluang memiliki nilai untung dan rugi, setiap keputusan yang diambil dalam hidup
harus memperhitungkan opportunity cost yang harus dibayar.
3. Cerdas dalam mengambil berbagai peluang yang ada dan usahakan mengemasnya dalam
sebuah karya dan produk yang menjadi solusi bagi orang lain.
1.

I
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4.

Mengambil'kesempatan kerja part Ume atau full time sebagai proses pembetajaran dan
melatih diri secara riil

5.

l-atihlah kemampuan verbal. Diantara kesibukan berkomunikasi dengan mesin
(komputer), tetap latih teknik dan stntegi berkomunikasi dengan manusia. Berlatihlah
menyampaikan ilmu pengetahuan dan teknologiyang kita kuasai dengan bahasa sederhana
dan dapat dipahami dengan mudah oleh orang awam sekalipun.

Bangun jaringan (networking) dan kerjasama dengan berbagai pihak. Setiap peftemuan
dengan orang lain, siapapun dia, akan membawa manfaat bagi kita, meskipung kadangkadang tidak langsung datang seketika.

D. Bagaimana Mempersiapkannya ?
Dalam fase antara, pemerintah dan pihak terkait harus mulai mendukung dan mempercepat
penguatan kapasitas sekolah dalam penguasan TIK. Siswa sekolah sudah harus mampu
berada di belahan dunia lain dalam waktu yang singkat dan murah.
Pemerintah sudah selayaknya membangun sebuah peta jalan (road nap) untuk mempersiapkan
generasi berikutnya di negeri ini agar mampu bertarung di dunia datar, demi memperjuangkan
sebuah keadilan kehidupan. Dukungan terhadap ketersediaan TIK yang aksesable menjadi hal
sederhana yang dapat dilakukan.
Sistem pendidikan yang terbaik dan gratis yang didukung dengan layanan kesehatan yang baik
dan gratis, menjadi sebuah tuntutan yang harus dipenuhkan oleh pemerintah. Kurikulum
pembelajaran yang memacu kerja-kerja logika otak harus kembali ditumbuhkan sejak seorang
anak mulai mengenal aksara. DialeKika antar manusia, alam dan sejarah kehidupan sudah
saatnya dikenal lebih dinioleh para siswa
Perubahan pasti terjadi. Perubahan akan menjadi baik bagi kehidupan generasi berikutnya bila
memang diinginkan untuk sebuah kebaikan bersama. Perubahan akan menjadi penghancuran
sebuah komunitas, bila terlambat dan selamanya akan dijajah dalam bentuk yang lain.

E. Kesimpulan

a. Pergeseran informasi dunia berjalan begitu cepat, dan "tak terduga" sehingga membawa
cara berpikir manusia mengikuti alur akselemsi yang manusia sendiri "belum siap" terhadap
perubahan teknologi tersebut.

b. Era saat ini yang sedang berjalan menuju ek era individu, dimana untuk menjadi besar tidak
harus yang mempunyai perusahaan besar, nama besar, akan t€tapi bisa muncul dari individu
yang mempunya "ide besaf

c. Era Tf "versatilist'i yaitu orang-orang yang memiliki pengalaman, kemampuan menjalankan
berbagai tugas yang beragam dan multidisiplin (versatile), dimana semua itu untuk
menciptakan suatu pengetahuan (baru), kompetensi dan keterkaitan (context) yang kaya
dan padu guna mendorong peningkatan nilai bisnis.
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