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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Dalam menghadapi era perdagangan bebas dan revolusi industri 4.0, setiap 

negara dituntut untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta 

memiliki daya saing yang baik agar memiliki peran penting dalam perkembangan 

ekonomi global yang semakin dinamis. Ada beberapa faktor yang dapat 

menentukan tingginya pertumbuhan ekonomi pada suatu negara, diantaranya 

faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal misalnya kekayaan 

sumber daya alam, sumber daya manusia yang berkualitas, ketersediaan sumber 

daya modal dan teknologi serta sistem sosial dan sikap masyarakat yang ada pada 

negara tersebut. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan berbagai kondisi 

yang terjadi di luar negara, seperti iklim kerjasama antar negara yang terbangun.  

Sebagai salah satu faktor penentu dalam peningkatan pertumbuhan 

ekonomi suatu negara, maka peran sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas 

sangat mempengaruhi. Salah satu indikator yang dapat menjadi penentu kualitas 

SDM dalam sebuah negara adalah ilmu pengetahuan dan keahlian yang dimiliki 

oleh SDM-nya. Semakin tinggi ilmu pengetahuan dan keahlian SDM maka akan 

semakin tinggi pula tingkat produktivitasnya sehingga akan mempengaruhi 

tingkat produksi dalam suatu negara.  

Dalam konteks global, kini dunia sedang menghadapi era dimana segala 

sesuatunya terintegrasi, baik di bidang ekonomi maupun di bidang – bidang 

lainnya. Di bidang ekonomi ada istilah yang disebut dengan rantai pasokan global 
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atau global supply chain. Di era ini perusahaan multinasional yang berbasis dalam 

suatu negara khususnya negara yang tergabung dalam OECD (Organisation for 

Economic Cooperation and Development) membentuk jaringan dengan 

perusahaan – perusahaan multinasional yang ada di berbagai negara untuk 

memproduksi suatu barang atau produk dengan tujuan untuk menciptakan 

efisiensi dan keuntungan yang dapat dinikmati bersama.  

Dalam global supply chain, proses produksi dikendalikan oleh negara 

pemilik perusahaan pemegang paten, akan tetapi penyediaan bahan baku, 

pembuatan komponen, perakitan, penyelesaian dan pendistribusian produk disebar 

ke perusahaan – perusahaan yang berada di negara lain. Perusahaan – perusahaan 

yang ditunjuk adalah perusahaan - perusahaan multinasional yang tentu saja dapat 

memberikan keuntungan. Setiap negara diharuskan untuk dapat berperan penting 

dalam global supply chain ini agar tidak tergerus dalam persaingan ekonomi 

global dan kemudian mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya.  

Global supply chain juga telah didorong oleh hadirnya integrasi ekonomi 

secara regional yang tertuang di dalam ASEAN Charter. Salah satu tujuan 

ekonomi dari ASEAN Charter adalah membentuk kerangka kerjasama ekonomi 

ASEAN yaitu ASEAN Economic Cooperation (AEC) atau Masyarakat Ekonomi 

ASEAN (MEA). Tujuan ekonomi yang tertulis di dalam ASEAN Charter adalah 

untuk menciptakan pasar tunggal dengan basis produksi yang stabil, makmur, dan 

sangat kompetitif serta terintegrasi secara ekonomi dengan memfasilitasi 

perdagangan dan investasi yang efektif dimana terdapat arus barang, jasa dan 

investasi yang bebas, serta pergerakan para pelaku bisnis, profesional, talent dan 

tenaga kerja yang lebih bebas (Shimizu, 2011). Tujuan ekonomi lainnya yang 
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tertuang dalam ASEAN Charter adalah mengurangi kemiskinan dan 

mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN melalui gotong 

royong dan kerjasama (Shimizu, 2011). Tujuan ekonomi ini kemudian dipertegas 

lagi di dalam AEC Blueprint tahun 2015 yang menyebutkan bahwa AEC 

bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara – negara di kawasan 

dengan menciptakan kawasan Asia Tenggara sebagai pasar dan basis produksi 

tunggal, berdaya saing dan memiliki keterpaduan ekonomi dengan negara – 

negara di luar kawasan. Kemudian dengan dirilisnya AEC Blueprint 2025, maka 

kesatuan ekonomi regional semakin dikembangkan dan semakin diperkuat ke 

dalam bentuk – bentuk tindakan kolaboratif atau kerjasama ekonomi antar negara 

– negara dalam satu kawasan.  

Selain AEC, sebelumnya Indonesia juga telah turut serta dalam skema 

perjanjian perdagangan bebas ASEAN – China atau ASEAN – China Free Trade 

Agreement (ACFTA). Perjanjian yang telah dimulai semenjak tahun 2010 ini 

mencakup kesepakatan tentang perdagangan dan investasi serta liberalisasi di 

sektor tenaga kerja. Dalam kerangka kerjasama ini, pembangunan kualitas SDM 

Indonesia yang berdaya saing tinggi dan berwawasan global sudah mulai menjadi 

pusat perhatian pemerintah.  

Kemudian kerangka kerjasama ekonomi ACFTA dan AEC semakin 

diperkuat dengan adanya kerangka kerjasama perdagangan bebas multilateral 

yang disebut dengan Regional Comprehensif Economic Partnership (RCEP) 

dimana didalamnya selain menyertakan negara – negara yang berada di kawasan 

ASEAN juga diikuti oleh negara – negara di luar kawasan seperti China, Korea 

Selatan, Jepang, Australia, Selandia Baru dan India (meskipun pada akhir tahun 
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2019 India akhirnya mundur dari keanggotaan). Bagi Indonesia, keikutsertaan 

dalam kerangka kerjasama ekonomi dan perdagangan baik di tingkat global 

maupun regional tentu saja merupakan tantangan besar. Sejauh ini posisi 

Indonesia dalam global supply chain hanya sebatas penyedia bahan mentah atau 

barang setengah jadi dikarenakan Indonesia memang kaya akan sumber daya 

alam. Bahkan Indonesia hanya dijadikan pasar bagi barang - barang jadi yang 

diproduksi oleh negara lain. Hal ini mendorong Indonesia untuk memperkuat 

posisi dan daya saingnya di dunia internasional melalui peningkatan produktivitas 

(kinerja), pangsa pasar dan pertumbuhan ekonomi sehingga membawa pengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.  

Begitu juga dalam hal SDM, Indonesia dengan luas wilayah terbesar dan 

jumlah penduduk terbanyak di kawasan Asia Tenggara, daya saingnya masih 

rendah jika dibandingkan dengan negara – negara lain di kawasan Asia Tenggara. 

Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, kualitas SDM Indonesia masih 

jauh tertinggal. Hal ini terlihat antara lain dari rendahnya peringkat Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI), yang 

mencakup angka harapan hidup, angka melek huruf, angka partisipasi murid 

sekolah, dan pengeluaran perkapita.  

Dalam Global Competitiveness Report 2019, Indonesia berada di 

peringkat ke-50. Ini berarti turun lima peringkat dibandingkan tahun 2018 lalu. 

Skor Indonesia berada di 64.6. Sedangkan dalam data tersebut di antara negara 

ASEAN saja, Indonesia berada di posisi ke-4. Singapura di peringkat 1, Malaysia 

di peringkat 27 dan Thailand di peringkat 40 (Sembiring, 2019). 



 

5 
 Universitas Pelita Harapan 

Dari segi produktivitas, posisi SDM Indonesia masih berada di bawah 

Malaysia, Thailand dan Vietnam. Berdasarkan data Global Human Capital Index 

dari World Economic Forum (WEF) 2017, SDM Indonesia menduduki posisi 65 

dari 130 negara, sedangkan Malaysia menduduki peringkat 33, Thailand peringkat 

40 dan Vietnam peringkat 64 (Dewan Pertimbangan Presiden, 2019). Meskipun di 

tahun 2018 produktivitas SDM Indonesia sempat mengalami peningkatan yaitu 

dari 81,9 juta rupiah/orang di tahun 2017 menjadi 84,07 juta rupiah/orang di tahun 

2018, namun hal ini tetap tidak mengubah posisi Indonesia yang masih tertinggal 

jika dibandingkan dengan produktivitas SDM Singapura dan Malaysia (Dewan 

Pertimbangan Presiden, 2019). Kenaikan juga ditunjukkan Indonesia dalam hal 

kemudahan berusaha. Menurut data World Bank yang dirilis di tahun 2018, 

Indonesia menempati peringkat ke-72 (Dewan Pertimbangan Presiden, 2019). Hal 

ini menunjukkan kenaikan dibandingkan capaian sebelumnya yang hanya berada 

di posisi 91. 

Adanya beberapa peningkatan yang dicapai oleh Indonesia dari segi 

produktifitas dan kemudahan berusaha merupakan tren yang positif bagi Indonesia 

bahwa di tahun 2030 Indonesia akan mampu menjadi negara ke-7 kekuatan 

ekonomi terbesar dengan market opportunity sebesar USD 1,8 triliun seperti yang 

diprediksi oleh McKinsey Global Institute tahun 2012 (Dewan Pertimbangan 

Presiden, 2019). Saat ini dengan jumlah penduduk kelas menengah yang berkisar 

44 juta jiwa dan dengan market opportunity sebesar USD 0,5 triliun telah 

menempatkan Indonesia sebagai negara dengan perekonomian terbesar ke-16 di 

dunia (Dewan Pertimbangan Presiden, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia 
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yang saat ini menjadi salah satu negara middle income sangat berpotensi menjadi 

negara high income.  

Namun peningkatan – peningkatan tersebut belumlah cukup, dengan daya 

saing dan produktivitas SDM Indonesia yang masih tertinggal jika dibandingkan 

dengan negara – negara di kawasan Asia Tenggara maupun di luar kawasan, tentu 

saja masalah SDM harus menjadi pusat perhatian pemerintah Indonesia agar 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional yang berkelanjutan dapat 

dilaksanakan. Oleh karena itu, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko 

Widodo (Jokowi) telah menyiapkan beberapa program pemerintah yang strategis 

di bidang pembangunan SDM demi mencapai Indonesia yang lebih baik dalam hal 

pertumbuhan ekonomi sehingga mampu berkompetisi dalam memproduksi barang 

dan jasa di tingkat regional maupun global di era liberalisasi ekonomi yang 

sedang dihadapi sekarang ini.  

Selama pertemuan global tahunan tahun 2018 di Bali dan pertemuan 

Musim Semi tahun 2019 di Washington DC, beberapa acara dan diskusi dengan 

perwakilan dari pemerintah, donatur, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga 

bilateral dan multilateral memfokuskan pada hambatan dan solusi yang lebih baik 

pada investasi SDM. Dalam pertemuan tahunan World Bank Group Annual 

Meetings 2018, Indonesia memfokuskan kepada delapan topik yaitu ekonomi 

digital, urbanisasi, SDM, pembiayaan dan asuransi untuk risiko bencana, 

perubahan iklim, pembiayaan infrastruktur, penguatan moneter internasional, serta 

ekonomi syariah (Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia, 2018). Di Indonesia, 

masalah SDM merupakan prioritas Presiden Jokowi dalam masa jabatan keduanya 
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dan menjadi pilar inti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2020-2024.  

Dalam menyusun peringkat Human Capital Index (HCI), World Bank 

menggunakan lima indikator yaitu probabilitas bertahan hidup hingga usia lima 

tahun, tahun yang diharapkan seorang anak untuk sekolah, nilai ujian yang 

diharmonisasikan sebagai ukuran kualitas pembelajaran, tingkat kelangsungan 

hidup orang dewasa (antara anak berusia 15 tahun yang akan bertahan hingga usia 

60 tahun) dan pertumbuhan anak yang tidak terhambat.  

Di Indonesia, HCI bisa dilihat jika seorang anak yang lahir akan 

berpeluang untuk berprestasi jika dia menikmati pendidikan lengkap dan 

kesehatan penuh. Sedangkan probabilitas bertahan hidup hingga usia lima tahun 

artinya 97 dari 100 anak-anak di Indonesia bertahan hidup hingga usia 5 tahun. 

Tahun sekolah yang diharapkan bisa artikan bahwa di Indonesia seorang anak 

yang mulai sekolah pada usia empat tahun dapat berharap untuk menyelesaikan 

sekolah 12,3 tahun di usia 18 tahun. Sedangkan dalam indikator nilai ujian yang 

diharmonisasikan maksudnya adalah siswa di Indonesia skor 403 pada skala 

dimana skor 625 merupakan pencapaian maksimum dan skor 300 mewakili 

pencapaian minimum. Kemudian indikator tahun sekolah yang disesuaikan 

dengan pembelajaran artinya apa yang sebenarnya dipelajari anak-anak dengan 

tahun yang diharapkan untuk sekolah hanya 7,9 tahun. Pada indikator tingkat 

kelangsungan hidup dewasa, di seluruh Indonesia 83 persen anak berusia 15 tahun 

akan bertahan hidup hingga usia 60 tahun. 

Untuk itu maka salah satu aspek penting yang menjadi pusat perhatian 

pemerintah dalam peningkatan daya saing dan produktivitas SDM adalah aspek 
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pendidikan. Dalam hal ini pemerintah akan mengupayakan penciptaan SDM yang 

berpendidikan tinggi. Dalam pidato pelantikan di periode kedua masa jabatannya 

pada akhir tahun 2019, Presiden Jokowi menegaskan bahwa prioritas utama 

pemerintah di periode 2019 - 2024 adalah pembangunan SDM. Dalam hal ini 

membangun SDM yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, terampil, 

dinamis serta pekerja keras. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyaknya SDM yang 

tidak terserap di Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) dikarenakan kualitas SDM 

yang belum mampu menjawab tantangan di dunia kerja serta kinerja SDM yang 

masih rendah.  

SDM di Indonesia khususnya di daerah – daerah pelosok dikategorikan 

masih lemah dalam kemampuan pengetahuan dan membaca. Begitu juga dalam 

hal kemampuan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) yang masih terbatas 

dikarenakan belum semua infrastruktur teknologi informasi dapat diakses di 

beberapa daerah pelosok. Selain itu, kemampuan bahasa asing yang terbatas juga 

menjadi penyebab terhambatnya para SDM Indonesia dalam menyelesaikan 

pekerjaan secara cepat dan efisien. Ditambah lagi budaya kerja seperti sikap 

disiplin dan tepat waktu yang masih harus diperbaiki.  

Untuk mengatasi hal - hal tersebut maka diperlukan strategi – strategi 

khusus dalam mengembangkan pengetahuan dan keahlian SDM, diantaranya 

melalui jalur pendidikan dan latihan dibidang ilmu pengetahuan, teknologi dan 

keahlian serta pembenahan dalam hal regulasi, kebijakan dan manajemen 

dibidang SDM. Langkah yang dapat ditempuh adalah dengan cara menjalin 

kerjasama di bidang peningkatan kualitas dan kapasitas SDM antara pemerintah, 

perguruan tinggi, dan swasta (berpola triple helix), meningkatkan anggaran untuk 
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research and development, adanya endowment fund yang besar dalam manajemen 

SDM, memberikan pelatihan dan kursus bagi para pekerja serta kerjasama antar 

negara melalui capacity building, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

pembuatan regulasi ketenagakerjaan yang menguntungkan antar negara yang 

bekerjasama. Melalui kerjasama di bidang SDM, maka diupayakan peningkatan 

SDM berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan permintaan investor 

dapat terpenuhi. 

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 

– 2024, disebutkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia 

diharapkan mengalami peningkatan menjadi 75,54 di tahun 2024 (Bappenas, 

2019). Di tahun 2018, penduduk usia produktif di Indonesia mencapai 181,3 juta 

jiwa atau 68,6 persen (Bappenas, 2019). Hal ini tentunya telah memberikan 

peluang bagi Indonesia untuk memperoleh bonus demografi (demographic 

dividend) yang akan menghantarkan Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi serta mampu memperoleh predikat sebagai negara yang 

berpenghasilan menengah ke atas. Oleh karena itu, SDM yang sehat, cerdas, 

adaptif, inovatif, terampil, produktif dan berkarakter sangat diperlukan. Jika tidak 

ada pengelolaan SDM dengan baik maka bonus demografi ini akan menimbulkan 

tingkat pengangguran yang tinggi, konflik sosial dan tekanan pada aspek pangan 

dan lingkungan.  

Adapun arah kebijakan dan strategi pemerintah Indonesia di bidang 

pendidikan dalam upaya peningkatan produktivitas dan daya saing SDM seperti 

yang tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024 adalah meningkatkan pemerataan 

layanan pendidikan yang berkualitas dari segi pembelajaran dan pengajaran 
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maupun pemerataan akses layanan pendidikan di berbagai jenjang. Selain itu 

percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun serta peningkatan profesionalisme 

dan penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang merata. Begitu 

juga dengan penguatan penjaminan mutu pendidikan serta peningkatan tata kelola 

pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan dan peningkatan efektifitas 

pemanfaatan anggaran pendidikan.  

Dalam implementasinya, selain diperlukan sinergi antara pihak 

pemerintah, perguruan tinggi, dan swasta, diperlukan juga peningkatan 

kemampuan SDM dari segi pengetahuan dan keahlian melalui capacity building. 

Secara umum capacity building dapat didefinisikan sebagai proses untuk 

meningkatkan kemampuan dalam hal pengetahuan dan keterampilan serta sikap 

dan perilaku (Wibawa, 2014). Sedangkan sarana pelaksanaan dari capacity 

building selain melalui pendidikan dan latihan juga dapat dilakukan melalui 

pendidikan vokasi yang merupakan sistem pendidikan tinggi yang diarahkan 

kepada kemampuan praktis atau penguasaan keahlian terapan tertentu (Dawud, 

2009). Jenjang pendidikan vokasi mencakup program pendidikan diploma I (D1), 

diploma II (D2), diploma III (D3) dan diploma IV (D4). Melalui pendidikan 

vokasi diharapkan dapat mencetak SDM yang memiliki kesiapan dan kemampuan 

bersaing secara global. Dalam Pasal 15 Undang-undang Sisdiknas  Nomor 20 

Tahun 2003 dijelaskan bahwa pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi 

yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat memiliki pekerjaan dengan 

keahlian terapan tertentu atau maksimal memiliki kesetaraan dengan program 

sarjana (Oktapiani, 2015). SDM yang menguasai bidang keahlian dan 

keterampilan tertentu sangat memegang peranan penting dalam menentukan 
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tingkat mutu dan biaya produksi suatu negara. SDM yang sesuai dengan standar 

kompetensi sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan industrialisasi, 

keunggulan teknologi, dan peningkatan produktivitas sehingga pada akhirnya 

mampu memperkuat perekonomian domestik dan mengurangi angka 

pengangguran yang dapat menjadi beban negara. 

Dari data yang dirilis oleh United Nations Development Programme 

(UNDP) tahun 2018, Australia merupakan salah satu negara yang menempati 

posisi tiga besar yaitu peringkat ke-3 dalam Human Development Index (HDI). 

Disusul kemudian oleh Singapura di peringkat ke-9, Jepang di peringkat 19, 

Korea Selatan di peringkat 22 dan China di peringkat 86. Sedangkan Indonesia 

masih jauh tertinggal dengan berada di posisi 116 dari 189 negara. Sedangkan di 

tingkat ASEAN, Singapura yang luas wilayah dan jumlah penduduknya tidak 

seluas dan sepadat Indonesia ditetapkan sebagai negara dengan daya saing terbaik 

di dunia berdasarkan World Competitiveness Rangkings (Setiawan, 2019). 

Pendorongnya adalah majunya infrastruktur teknologi yang dimiliki negara 

tersebut, tersedianya tenaga kerja ahli, adanya aturan - aturan imigrasi yang tidak 

menyulitkan, serta upaya-upaya yang efisien dalam mendirikan usaha (Setiawan, 

2019). Pada tahun 2018, pertumbuhan jumlah wirausaha Singapura mencapai 7,0 

persen sedangkan Indonesia mencapai 3,1 persen dari target yang direncanakan 

4,0 persen (Tim Pengembang Kewirausahaan, 2018). 

Dalam hal SDM, di Australia terdapat lembaga-lembaga yang terfokus 

pada pendidikan kejuruan seperti Australian Vocational Education and Training 

(VET) atau Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan Australia. Melalui sistem 

pendidikan kejuruan maka hal – hal yang dipelajari di dalam kelas dapat 
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diterapkan langsung oleh para lulusannya di tempat kerja. Selain mahasiswa lokal, 

mahasiswa internasional juga diberikan kesempatan untuk dapat mendaftarkan 

diri dalam program-program kejuruan tersebut. Hal ini dilakukan untuk 

memperbesar kemungkinan mereka dapat masuk ke universitas serta memperoleh 

keterampilan yang sifatnya praktis dan memudahkan mereka dalam mendapat 

pekerjaan. Banyak pula lembaga yang memberikan program bahasa Inggris 

dengan jangka waktu empat sampai 48 minggu.  

Pendidikan di Australia merupakan tanggungjawab negara bagian. Setiap 

negara bagian menyediakan dana dan mengatur sekolah negeri maupun sekolah 

swasta yang berada di dalam wilayah otonominya. Sedangkan pembiayaan untuk 

universitas dan penetapan kurikulumnya ditangani oleh pemerintah federal atau 

pusat. Sebagai negara yang memiliki peringkat HDI yang sangat baik, tenaga 

kerja di Australia memiliki etos yang baik pula dalam bekerja, diantaranya tepat 

waktu, bekerja cepat, professional dan taat hukum.  

Di Jepang, perguruan tinggi teknis seperti politeknik dan sekolah kejuruan 

telah berhasil mencetak lulusan yang terampil dan terlatih yang diperlukan oleh 

dunia industri. Bahkan keberadaan institusi pendidikan vokasi di Jepang 

merupakan salah satu kunci kemajuan teknologinya. Menurut Global Human 

Capital Report tahun 2017, Jepang berada di peringkat 17 sebagai negara yang 

memiliki komitmen terhadap peningkatan potensi manusia melalui pendidikan 

(Ramadhan, 2017). Selain itu, percepatan pembangunan di negara ini juga 

didorong oleh budaya kerja orang Jepang yang memiliki etos kerja yang tinggi.  

Sedangkan di Korea Selatan, terdapat hubungan yang bersinergi antara 

dunia usaha dan pemerintahnya sehingga kurikulum dan model kursus yang 
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diselenggarakan oleh lembaga vokasional dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

pasar. Seoul Institute of Technology and Education (SITE) merupakan salah satu 

sekolah vokasi di Korea Selatan yang memberikan jaminan kerja bagi para 

mahasiswanya. Fokus kebijakan pemerintah Korea Selatan adalah memberikan 

kesempatan kerja bagi tenaga kerja yang memiliki kemampuan yang sesuai 

dengan bidang keahlian yang dibutuhkan. Untuk mewujudkan hal ini pemerintah 

Korea Selatan menghabiskan 4,55 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per 

kapita untuk keperluan penelitian dan pengembangan di bidang vokasi (Mengapa 

Korea Selatan dan Taiwan Maju, 2019). Dalam bekerja orang Korea sangat 

energik dan dikenal cepat dalam menyelesaikan pekerjaan. Selain itu mereka juga 

sangat tertib dan taat aturan dalam bekerja. Sumber daya alam yang terbatas tidak 

mempengaruhi produktivitas orang Korea, mereka tetap bekerja keras dengan 

tekun. Hal ini merupakan salah satu budaya kerja yang tumbuh akibat dari 

kehancuran yang pernah mereka alami ketika perang sehingga mendorong mereka 

untuk terus bangkit dan terus bekerja demi kemajuan negaranya.  

Begitu juga dengan China, pemerintahnya mendukung kuat 

berkembangnya pendidikan kejuruan atau vokasi. Hal ini didorong oleh 

bertambahnya permintaan akan tenaga kerja teknik di China. Sedangkan lulusan 

universitas yang menganggur mengalami peningkatan. Dengan semakin pesatnya 

perkembangan ekonomi China telah menuntut perusahaan – perusahaan di China 

untuk memperkerjakan tenaga kerja teknik yang menguasai teknologi tinggi yang 

sudah diterapkan oleh perusahaan tersebut. Menurut statistik, di tahun 2008 saja 

jumlah lulusan sekolah kejuruan menengah di China tercatat 5,89 juta orang dan 

95,7 persen diantaranya memperoleh lapangan kerja (Pendidikan Kejuruan 
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Tiongkok, 2009). Di tahun yang sama, untuk mendukung pembangunan 

infrastruktur pendidikan kejuruan, maka pemerintah China telah mengalokasikan 

dana mencapai 3 miliar yuan lebih atau sekitar 440 juta dolar Amerika dengan 

jumlah siswa yang diterima lebih dari 8,1 juta orang (Pendidikan Kejuruan 

Tiongkok, 2009). 

Indonesia kini berupaya melakukan terobosan – terobosan dan inovasi 

baru dalam hal penelitian, pengembangan dan kerjasama termasuk di bidang 

pendidikan vokasi untuk peningkatan kualitas SDM. Dalam pembahasan terakhir 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019, Presiden 

Jokowi menyatakan bahwa dalam hal anggaran, pemerintah akan fokus pada 

pengembangan SDM dengan memusatkan perhatian kepada pendidikan 

vokasional atau kejuruan (Geliat Pendidikan Vokasi, 2018). Untuk keperluan 

penelitian dan pengembangan pendidikan vokasi yang link and match dengan 

DU/DI, pemerintah akan meningkatkan kapasitas anggarannya hingga dua kali 

lipat. Oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Perindustrian mengusulkan 

tambahan anggaran dari APBN 2019 sebesar Rp 2,57 triliun (Menperin : 

Pembangunan SDM, 2018). Anggaran tersebut nantinya akan ditujukan untuk 

membangun ruang praktik SMK sebanyak 1.407 buah dan bantuan bagi 3000 

mahasiswa yang akan mengikuti pelatihan atau sertifikasi. Selain itu, anggaran ini 

juga akan dialokasikan untuk memperkuat program vokasi yang lebih massif serta 

terintegrasi lintas kementerian, dan juga pembangunan sarana kelas dan 

laboratorium di 1000 pondok pesantren (Menperin : Pembangunan SDM, 2018).  

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah mengeluarkan Instruksi Presiden 

(Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam upaya 
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meningkatkan kualitas dan daya saing SDM di Indonesia. Mengingat lulusan 

SMK di Indonesia merupakan penyumbang angka pengangguran yang cukup 

tinggi yaitu sebanyak 11,41 persen di tahun 2017 (Hairami, 2019). Selain melalui 

pendidikan vokasi, pemerintah Indonesia juga melakukan upaya peningkatan 

kualitas SDM melalui internasionalisasi pendidikan tinggi sesuai dengan Pasal 50 

Undang – Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan 

Permendikbud No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi. Melalui 

internasionalisasi pendidikan tinggi maka diharapkan kualitas pendidikan, mutu 

penelitian, kompetensi pengajar dan kompetensi lulusan mengalami peningkatan. 

Selain itu, melalui internasionalisasi pendidikan tinggi pula maka diharapkan 

relevansi antara dunia pendidikan dengan dunia kerja semakin signifikan.  

Dalam hal kerjasama antar negara, pemerintah Indonesia telah menjalin 

kerjasama dengan Australia dalam kerangka kerjasama Comprehensive Economic 

Partnership Agreement (CEPA) yang salah satu tujuannya adalah untuk 

mengupayakan peningkatan SDM di Indonesia. Implementasi kerjasama I-A 

CEPA diantaranya dengan membangun program kemitraan pendidikan tinggi dan 

vokasional, program pertukaran tenaga kerja dan program magang (Persetujuan 

Kemitraan Ekonomi, 2019). Melalui kerjasama tersebut diharapkan dapat 

menghasilkan output berupa peningkatan daya saing SDM Indonesia. Sebelumnya 

kerangka kerjasama CEPA juga telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia 

dengan Korea Selatan. 

Sebagai negara yang kerap menjadi sasaran investor, Indonesia senantiasa 

mengupayakan adanya investasi yang terencana dan terfokus sehingga akselerasi 

IPM di Indonesia akan semakin progresif. Dengan kondisi kualitas SDM 
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Indonesia yang masih rendah, maka bisa dikatakan SDM Indonesia belum bisa 

menjadi tuan rumah di negara sendiri. Sekolah kejuruan dan lulusannya semakin 

banyak namun kompetensinya masih kurang sehingga tidak memiliki daya saing 

yang mampu memenuhi kebutuhan pasar dan permintaan dari DU/DI. Hal ini 

dapat dilihat dari jumlah pengangguran dari jenjang SMK pada Agustus 2018 

tercatat sebesar 11,24 persen (Andreas, 2018). Sedangkan Tingkat Pengangguran 

Terbuka (TPT) dari lulusan pendidikan menengah dan tinggi mencapai 7,79 

persen (Bappenas, 2019).  Proporsi pekerja di bidang keahlian menengah dan 

tinggi sekitar 39,57 persen (Bappenas, 2019).   Sedangkan jumlah pekerja 

Indonesia yang merupakan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau di 

bawahnya sesuai data 2018 sebanyak 58,77 persen atau 72,88 juta orang 

(Bappenas, 2019). Masalah SDM lainnya adalah etos kerja, perilaku atau budaya 

kerja orang Indonesia yang masih rendah jika dibandingkan dengan SDM dari 

negara lain seperti Australia, Jepang, Korea Selatan bahkan China. Belum lagi 

masalah lainnya yang muncul seiring dengan masuknya investasi dari negara lain 

yang secara otomatis akan memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi 

tenaga kerja asing.  

Melihat kondisi SDM Indonesia yang telah diuraikan di atas, maka 

kerjasama di bidang SDM antara Indonesia dengan Australia, Jepang, Korea 

Selatan dan China dipandang perlu untuk dapat dikembangkan dalam berbagai 

bentuk. Selain itu, perlu dicari pula apa hasil kerjasama Indonesia dengan negara 

– negara tersebut di bidang SDM terhadap hubungan saling melengkapi dalam 

peningkatan pertumbuhan ekonomi masing-masing negara jika dilihat dari 

perspektif liberalisme.  
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1.2. Rumusan Masalah 

 

Bertolak dari latar belakang yang telah digambarkan di atas, maka muncul 

pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana bentuk – bentuk kerjasama Indonesia dengan Australia, Jepang, 

Korea Selatan dan China di bidang SDM ? 

2. Apa hasil kerjasama Indonesia dengan Australia, Jepang, Korea Selatan dan 

China di bidang SDM terhadap hubungan saling melengkapi dalam 

pertumbuhan ekonomi masing-masing negara jika dilihat dari perspektif 

liberalisme ? 

1.3. Tujuan Penelitian 
 

  Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan bentuk – bentuk kerjasama 

seperti apa saja yang sudah ditempuh oleh Indonesia dengan Australia, Jepang, 

Korea Selatan dan China di bidang SDM. Penelitian ini juga bertujuan untuk 

menganalisis hasil kerjasama Indonesia dengan negara – negara tersebut 

terhadap hubungan saling melengkapi dalam pertumbuhan ekonomi masing-

masing negara jika dilihat dari perspektif liberalisme. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 

 Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta 

bermanfaat bagi perkembangan studi ilmu Hubungan Internasional (HI) di masa 

yang akan datang. Melalui penelitian ini, peneliti berharap topik yang diangkat 

dapat memberikan sudut pandang baru bagi para penstudi HI tentang kerjasama di 

bidang SDM dari perspektif liberalisme. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat 



 

18 
 Universitas Pelita Harapan 

menambah pengetahuan dan pemahaman pembaca tentang kerjasama di bidang 

SDM antar negara.  

Melalui penelitian ini pula maka bentuk – bentuk kerjasama dan hasil 

kerjasama di bidang SDM yang diperoleh oleh Indonesia dengan negara mitra 

seperti Australia, Jepang, Korea Selatan dan China dapat diidentifikasi sehingga 

diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang dapat 

menambah wawasan bagi para pemerhati masalah internasional pada umumnya 

dan para peneliti HI pada khususnya. Secara praktis penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat sebagai masukan bagi para pengambil keputusan atau pengambil 

kebijakan yang berhubungan dengan kerjasama antar negara di bidang SDM. 

1.5. Sistematika Penelitian 

 

 Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun untuk membantu 

memahami setiap pokok bahasan dalam penelitian. Penjelasan dari masing – 

masing pokok bahasan tersebut akan disusun dalam lima bab yang terdiri dari 

urutan sebagai berikut : 

Bab I. Pendahuluan 

 Pada bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang penelitian yang 

menggambarkan secara singkat kondisi sosial ekonomi Indonesia dan posisi daya 

saing Indonesia di era perdagangan bebas yang berujung kepada tingkat 

kemudahan berusaha SDM Indonesia yang cukup jauh tertinggal dibandingkan 

negara – negara ASEAN dan negara – negara lain seperti Australia, Jepang, Korea 

Selatan dan China. Hal ini menuntut Indonesia harus menerapkan strategi nasional 

serta menjalin kerjasama di bidang SDM dengan negara – negara tersebut untuk 
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mengatasi masalah kualitas dan daya saing SDM-nya di era liberalisasi ekonomi. 

Di bab ini pula, peneliti akan memaparkan tentang pertanyaan penelitian yang 

terangkum dalam rumusan masalah. Selain itu peneliti juga akan memaparkan 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika dari penelitian ini. 

Bab II. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran 

 Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang bentuk – bentuk kerjasama 

Indonesia di bidang SDM dengan Australia, Jepang, Korea Selatan dan China 

yang jika dibandingkan antara satu sama lain terdapat kesenjangan antara 

Indonesia dengan negara – negara tersebut dari segi tingkat keahlian, 

produktivitas dan regulasi di bidang SDM. Selain itu peneliti juga akan 

menjelaskan pentingnya melakukan peningkatan produktivitas SDM dan investasi 

di bidang SDM yang nantinya dapat menunjang pertumbuhan ekonomi suatu 

negara. Peneliti juga akan menggambarkan sifat saling melengkapi dalam 

kerjasama yang dijalin antar masing-masing negara yang dapat berefek terhadap 

peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui literatur – literatur yang peneliti 

gunakan dalam penelitian ini serta membangun kerangka berpikir melalui konsep 

dan teori yang berkaitan dengan topik ini. Dalam membangun kerangka berpikir, 

peneliti menggunakan teori liberalisme sebagai kerangka teori dalam penelitian 

ini. Mengingat kerjasama antar negara dapat dipahami dengan 

mempertimbangkan keberadaan dan peranan aktor – aktor non negara yang 

beragam dengan isu – isu yang kompleks.  

Bab III. Metodologi Penelitian 
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 Pada bab ini peneliti akan memaparkan tentang metode penelitian dan alat 

analisis yang akan digunakan dalam pengumpulan data. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dimana 

peneliti akan menelaah kerjasama antara Indonesia dengan Australia, Jepang, 

Korea Selatan dan China di bidang SDM. 

Bab IV. Pembahasan 

 Pada bab ini peneliti akan membagi menjadi beberapa sub-bab 

berdasarkan pertanyaan penelitian dari penelitian ini. Pada sub-bab pertama, 

peneliti akan menguraikan betapa besarnya kebutuhan Indonesia untuk melakukan 

kerjasama di bidang SDM di era globalisasi dan digitalisasi. Di sub-bab ini pula 

peneliti akan menjelaskan strategi internasionalisasi pendidikan tinggi sebagai 

upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas SDM. Pada sub-bab 

yang kedua, peneliti akan memaparkan bentuk – bentuk kerjasama yang 

dikembangkan oleh Indonesia dengan Australia, Jepang, Korea Selatan dan China 

di bidang SDM. Sedangkan pada sub-bab yang ketiga, peneliti akan memberikan 

gambaran tentang hasil kerjasama antara Indonesia dengan Australia, Jepang, 

Korea Selatan dan China di bidang SDM terhadap hubungan saling melengkapi 

dalam pertumbuhan ekonomi masing-masing negara jika dilihat dari perspektif 

liberalisme. 

Bab V. Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan yang mendalam dan 

komprehensif dari penelitian ini. Peneliti juga akan memberikan saran yang 



 

21 
 Universitas Pelita Harapan 

mungkin akan bermanfaat dan diperlukan dalam upaya meningkatkan atau 

memperbaiki kualitas penelitian yang sejenis di masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


