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PENDAHULUAN
Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menciptakan struktur baru, yaitu
struktur global. Struktur tersebut mengakibatkan hilangnya sekat-sekat geografis antar Negara dan
bangsa di dunia, yang pada akhirnya menciptakan suatu tatanan pola hubungan dan pergaulan
yang seragam. Struktur global ini juga ditandai dengan adanya peningkatan dan ketergantungan
antar bangsa melalui hubungan investasi, perdagangan, budaya popular dan bentuk-bentuk
interaksi yang lain. Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh dan dampak tersendiri
baik positif maupun negatif. Dampak positif globalisasi antara lain adalah terciptanya peluang
pasar-pasar internasional yang kompetitif bagi para pelaku ekonomi di berbagai belahan dunia
Hal tersebut memiliki konsekuensi bahwa setiap negara yang menjadi peserta harus mempunyai
kompetensi dan kemampuan mumpuni, khususnya di bidang inovasi dan teknologi untuk
memenangkan persaingan. Sebaliknya, globalisasi juga bisa menjadi ancaman budaya bangsa.
Globalisasi akan melahirkan budaya global yang akan menjadi salah satu penyebab lunturnya
warisan budaya dan identitas bangsa. Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu bangsa dengan
tetap mempertahankan integritas dan identitas nasional, olehkarenanya, merupakan suatu
keharusan agar tetap dapat dapat bertahan dan kompetitif diantara persaingan yang ada.

Salah satu faktor penting dalam mengahadapi era globalisasi adalah Sumber Daya Manusia (SDM).
SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif
tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, namun juga dalam
mendukung pembangunan nasional. Dalam kaitan ini, terdapat beberapa hal yang harus menjadi
prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM. Pertama adalah sistem pendidikan yang baik

dan bermutu. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan penataan terhadap sistem
pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya
dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pemerintah dalam hal ini memiliki peran penting
dalam penyelenggaran sistem pendidikan yang efektif dan efisien, berorientasikan pada
penguasaan iptek, serta merata di seluruh pelosok tanah air. Kedua adalah penguatan peran
agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Agama harus dipandang bukan hanya sebagai
pelengkap tetapi menjadi salah satu komponen penting yang sangat berpengaruh di dalam
berbagai proses globalisasi. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan
olehkarenanya diharapkan dapat ikut mengatasi dampak perubahan yang bersifat merusak serta
memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa (character building). Ketiga adalah peningkatan
kapasitas SDM nasional diantaranya melalui diklat, kompetensi, pembinaan dan lain-lain. Tenaga
kerja profesional dan terampil sesuai tuntutan/kebutuhan pasar merupakan faktor keunggulan
suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global. Disinilah pemerintah perlu memainkan
perannya dalam menyiapkan program-program strategis guna menghasilkan SDM berkualitas dan
siap memasuki pasar kerja. Yang terakhir adalah pembinaan dan pengembangan masyarakat
terutama generasi muda. Sebagai penopang utama dalam roda pembangunan, pemberdayaan
generasi muda diharapkan dapat menciptakan generasi yang kreatif, inovatif dan berdaya saing
tinggi. Karakteristik generasi muda seperti inilah yang mampu berkonstribusi dan memenangkan
persaingan global.

Berdasarkan penjelasan konteks diatas, maka pemerintah diharapkan dapat menghasilkan
kebijakan dan langkah strategis program kerja yang komperhensif untuk mewujudkan sumber daya
manusia Indonesia yang unggul dan mampu bersaing di tingkat internasional. Sinergi kebijakan
antar pemangku kepentingan pada sektor terkait dan lintas sektor juga mutlak diperlukan guna
menyatukan sumber daya dan potensi yang ada bagi percepatan pembangunan SDM Indonesia.

Berdasarkan sasaran tersebut, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Indonesia
(DRPM-UI) kali ini menyelenggarakan seminar dan diskusi nasional yang bertema “Kebijakan dan
Langkah Strategis Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia Unggul””. Acara
seminar dan diskusi akan mengundang berbagai kalangan baik pemerintah, akademisi, praktisi dan

aktivis di bidang terkait guna menyamakan persepsi terkait kebijakan dan langkah strategis dalam
rangka menciptakan pembangunan SDM nasional yang unggul, berkualitas dan memiliki daya saing.
NAMA KEGIATAN
Kegiatan ini bernama Seminar dan Diskusi Nasional
TEMA KEGIATAN
Kebijakan dan Langkah Strategis Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia
Unggul
TUJUAN ACARA
Seminar dan Diskusi Nasional ini dirancang oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,
Universitas Indonesia (DRPM-UI) sebagai sebuah forum berkumpulnya stakeholder di bidang
pengembangan SDM dalam upaya menciptakan sinergi antara pemerintah, industri, dan akademisi
untuk dapat mempercepat realisasi peningkatan kesejahteraan rakyat melalui penciptaan SDM
unggul dan berdaya saing.
FORMAT ACARA
Acara akan berupa seminar dimana presentasi akan disampaikan oleh Menteri Pendidikan,
Menteri Agama, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi,
Menteri Tenaga Kerja, dan dilanjutkan dengan diskusi mengenai kebijakan dan langkah strategis
dalam pengembangan SDM nasional yang unggul dan berdaya saing.
Selain itu, akan diadakan press conference dengan mengundang para wartawan baik dari media
cetak maupun media elektronik.
PEMBICARA
Pembicara dalam acara Seminar dan Diskusi ini terdiri dari:
1. Anies Rasyid Baswedan, PhD. (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)
2. Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama)
3. H. Imam Nahrawi, S.Ag. (Menteri Pemuda dan Olahraga)
4. Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak. (Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi)
5. Drs. Muhammad Hanif Dhakhiri, M.Si. (Menteri Ketenagakerjaan)

PESERTA KEGIATAN
Seminar dan Diskusi akan diikuti oleh sekitar 150 peserta yang terdiri dari para pemangku
kepentingan, diantaranya:
Pemerintah/Kementerian
Dekan Fakultas/ Wk. Dekan / Manajer Riset Fakultas
Kepala Pusat Riset UI dan para dosen /periset UI
Para Dosen/Periset UI
Kalangan Praktisi dan Organisasi Profesi
Penggiat dan aktivis pembangunan
WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
Seminar dan Diskusi akan diadakan di Kampus UI Depok, Universitas Indonesia, pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 13 Agustus 2015
Waktu

: 09.00 – 13.00 WIB

Tempat

: Balai Tirta, Balairung, Kampus UI Depok

JADWAL ACARA/RUNDOWN ACARA
JADWAL ACARA
Seminar dan Diskusi Nasional:
Kebijakan dan Langkah Strategis
Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia Unggul
Gedung Balai Tirta, Balairung, Kampus UI Depok
Kamis, 13 Agustus 2015
WAKTU
09.30 – 10.00
(30’)
10.00 – 10.10
(10’)

AGENDA
Registrasi
Sambutan Rektor: Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.
Dilanjutkan dengan Photo bersama

10.10 – 11.25
(75’)

Sesi Seminar
Tema: Kebijakan dan Langkah Strategis Dalam Pembangunan Sumber Daya
Manusia (SDM) Indonesia Unggul
Pembicara:
1. Anies Rasyid Baswedan, PhD. (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)
2. Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama)
3. H. Imam Nahrawi, S.Ag. (Menteri Pemuda dan Olahraga)
4. Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak. (Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi)
5. Drs. Muhammad Hanif Dhakhiri, M.Si. (Menteri Ketenagakerjaan)
Moderator:
Mohammed Ali Berawi, M.Eng.Sc, Ph.D (Direktur DRPM UI)

11.25 – 12.25
(60’)

Sesi Tanya Jawab dan Diskusi
“Kebijakan dan Langkah Strategis dalam Pembangunan Sumber Daya
Manusia (SDM) Indonesia unggul”

12.25 – 12.40

Pemberian Cendera Mata
Oleh:
Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met (Rektor Universitas Indonesia);
Prof. Dr.rer.nat Rosari Saleh (Wakil Rektor III);
Prof. Dr.-Ing Nandy Setiadi Djaya Putra (BP3U);
Mohammed Ali Berawi, M.Eng., Ph.D. (DRPM);
Orchida Ramadhania SH, L.LM (DRPM)

12.40 – selesai Penutupan & Makan Siang
Hiburan: The Professor Band

