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Minutes of Meeting 

Seminar Forum Kebangsaan 
 

 
Hari/Tanggal  : Senin, 24 Juni 2019 
Waktu   : 13.00-15.30 
Tempat   : Balai Sidang UI, Kampus Depok 

      Agenda : Seminar Pertama Forum Kebangsaan 
Moderator : Julian Aldrin Pasha, M.A., Ph.D 
Peserta : (daftar hadir terlampir) 
 
 

I. Sambutan Bapak Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met. – Rektor Universitas Indonesia 
•  Forum Kebangsaan UI sekaligus merayakan hari lahir Pancasila 
• Dengan mengenal secara tepat karakteristik millennials, maka dapat mengidentifikasi cara 

untuk mencapai tujuan bangsa 
• Forum ini diharapkan dapat berjalan secara rutin dan mengangkat isu yang relevan serta 

substansial. 
• Forum Kebangsaan UI diharapkan dapat memperjuangkan pembangunan dan 

menyelesaikan masalah bangsa 
• UI memperhatikan dan diharapkan menjadi fondasi pembangunan bangsa 
• Diharapkan kedepannya UI dapat mempersiapkan millennials yang mampu menyongsong 

masa depan dengan baik 
• Millenials diharapkan dapat menumbuhkembangkan rasa memiliki bangsa dan berjuang 

untuk bangsa. 
 

II. Sambutan Bapak Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D – Koordinator Forum Kebangsaan UI 
• Forum kebangsaan dilakukan untuk membangkitkan semangat kesatuan, terutama kesatuan 

Indonesia. 
• Topik kali ini diangkat mengingat besarnya Indonesia, baik secara luas daerah maupun 

keberagamannya. 
• Robert Lucas (1970), membuat teori rational expectations, dimana ekspektasi kita 

dikendalikan oleh informasi yang kita serap.Sehingga berkembang siklus ekspektasi-rasional-
posttruth. 

• Dunia sudah beraglomerasi, sehingga perang mungkin bisa jadi sudah tidak relevan. 
• NKRI sebagai kesatuan tidak hanya sebagai kesatuan bangsa namun juga sebagai kesatuan 

ekonomi. 
• Perang dagang AS-Tiongkok menghasilkan kerugian kepada seluruh dunia, dimana tidak ada 

pemenang. 
 
 

III. Paparan Prof. Hikmahanto Juwana – “Posisi NKRI dalam menghadapi Adidaya Dunia” 
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1. Dunia sudah tidak lagi bersaing untuk memperebutkan wilayah, dan sepakat tidka lagi 
menggunakan kekerasan untuk memperluas wilayah masing-masing negara. 

2. Negara disibukkan dengan perebutan ideologi pada masanya, sehingga muncul blok barat dan 
timur. 

3. Indonesia harus bersikap secara internal maupun eksternal untuk memperjuangkan ideologi 
yang memberikan manfaat kepada masyarakat yang sebesar-besarnya. 

4. Sekarang dunia tidak lagi disibukkan dengan perebutan teritori, namun perebutan pasar dan 
tempat berproduksi. 

5. Sebuah negara tidak akan bisa melanjutkan kehidupannya apabila mereka berhenti berproduksi. 
6. Negara seperti Tiongkok, Korea Selatan, India dan lainnya yang tetap berproduksi akan terus 

maju dan berkembang. 
7. Telah terjadi pergeseran dengan apa yang disebut negara Adidaya. 
8. Empat hal yang membuat negara ekonominya menjadi tidak maju yaitu populasi besar dengan 

kelas menengah yang tidak berkembang, tidak ada persaingan berarti, masyarakat yang mudah 
diubah preferensinya, pemerintah yang tidak pandai. 

9. Produk sawit Indonesia ketika masuk negara Eropa dianggap mencemari lingkungan, padahal 
tidak benar sehingga mematikan produk dalam negeri. 

10. Mahasiswa ketika menghadapi persaingan dunia harus memiliki kecerdasan dan kematangan 
intelektual dan jiwa kenegaraan untuk bisa memajukan Indonesia. 

11. Semangat mempertahankan dan memajukan NKRI ada dan harus ada di masyarakatnya. 
12. Indonesia tidak dipersatukan karena ras, agama atau hal lainnya namun dipersatukan oleh nasib 

dan rasa kebangsaan. 
13. Demokrasi seharusnya tidak menjadi pemecah-belah kita sebagai bangsa. 
14. Ketika AS-Tiongkok masuk perang dagang, Indonesia harus bersatu untuk bisa bersaing dalam 

perdagangan ASEAN dan global. 
 
 

IV. Paparan Prof. Hamdi Muluk - “Pola Pikir dan Pola Sikap SDM Indonesia dalam menghadapi 
Persaingan Global di Era Digital.” 
1. Kalau bangsa ingin maju, maka di era industri 4.0 ini sebuah negara harus maju SDMnya. 
2. Ada janji di periode kedua pemerintahan Jokowi akan memajukan perkembangan SDM, setelah 

focus pada infrastruktur di periode pertama. 
3. Untuk membangun SDM kita perlu prasyarat modal fisik, SDA, ekonomi, kultural, social, 

psikologi. 
4. Kondisi SDM Indonesia secara kualitatif belum memuaskan. 
5. Revolusi mental merupakan janji perubahan yang harus diprioritaskan. 
6. Secara kuantitatif, SDM Indonesia masih dibawah rata-rata juga. 
7. Angkatan kerja Indonesia pun masih belum terlalu kompetitif di labor market. 
8. Human Capital Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan 

negara maju OECD. 
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9. Kualitas riset Indonesia juga masih dibawah China baik dalam hal perkembangan maupun 
kualitas. 

10. Pada era industri 4.0 sekarang, perang yang terjadi adalah perang otak, berbasis fondasi social 
kultural daripada masyarakatnya. 

11. Tanpa basis sosiokultural yang kuat, tidak mungkin manusianya maju, berkembang dan memiliki 
daya saing di labor market global. 

12. Cara mencapai pembangunan SDM yang berkualiatas melibatkan banyak hal seperti human 
capital, natural resources, economic capital, cultural capital, psychological capital dan 
diperlukan gerakan nasional besar-besaran. 

13. Program kerja Nasional Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk mengatasi isu kehilangan nilai-
nilai integritas, etos kerja, dan krisis identitas. 

14. Untuk maju tidak cukup hanya natural resources dan physical capital tapi harus disokong oleh 
human capital yang kuat. 
 
 

V. Paparan Dr. Febrio Kacaribu – “NKRI sebagai Kesatuan Ekonomi dalam Pentas Dunia” 
1. Apabila dilihat dari perspektif eksternal, Indonesia itu sangat bagus, berbeda apabila dilihat dari 

dalam yang kebanyakan hanya terlihat jeleknya. 
2. Dalam 20 tahun terakhir, 3 negara yang pertumbuhannya selalu diatas pertumbuhan rata-rata 

dunia yaitu Tiongkok, India, dan Indonesia. 
3. Di 2017, Indonesia memiliki GDP terbesar ke-16 dunia dan diprediksi menjadi 10 besar dunia 

pada 2030. 
4. Siapapun pemimpinnya, pemimpin Indonesia selalu berhasil menaikkan peringkat Indonesia 

dalam hal GDP dibandingkan dengan negara lainnya. 
5. Jumlah tenaga kerja Indonesia sudah bergeser ke sektor tersier atau jasa dari sektor primer atau 

agraris. 
6. Negara Indonesia didominasi dengan sektor jasa dengan fondasi teknologi seperti AI dan machin 

learning. 
7. Begitupun dengan pendapatan nasional Indonesia yang mulai didominasi oleh sektor jasa 

beberapa tahun belakangan. 
8. Di sisi lain, sektor pertanian Indonesia juga meningkat produktivitasnya. 
9. Sisi produksi Indonesia masih didominasi oleh sektor manufaktur, namun sektor informasi dan 

teknologi terus berkembang pesat begitu juga transportasi dan keuangan. 
10. Bonus demografi adalah ketika jumlah orang yang tidak bekerja semakin kecil relatif terhadap 

jumlah orang bekerja dan diestimasi mencapai puncaknya di periode sekitar tahun 2030. 
11. Kita harus memanfaatkan window demografi sehingga Indonesia tidak menjadi negara yang tua 

sebelum kaya. 
12. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh konsumsi, namun mesin pertumbuhan itu 

Investasi yang apabila tidak didorong maka Indonesia akan tertinggal dari negara pesaing. 
13. Eskpor utama Indonesia merupakan kelapa sawit dimana 10 besar ekspor Indonesia hanya 

otomotif yang bukan merupakan SDA. 
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14. Segmentasi ekspor Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga masih relatif bergantung 
terhadap barang nilai tambah rendah. 

15. Saingan utama ekspor Indonesia adalah Vietnam. 
16. Impor Indonesia masih didominasi mesin dan baja, dimana sebagian besarnya mampu 

diproduksi di dalam negeri. 
17. Tensi perang dagang AS-Tiongkok tidak hanya terbatas pada perang dagang namun juga 

merupakan perang tensi geopolitik. 
18. Untuk menarik investasi ke Indonesia, ease of doing business Indonesia harus diperbaiki agar 

atraktif untuk investor. 
19. Tujuan utama dari kaburnya produksi AS-Tiongkok adalah ke Asia Tenggara, dimana Vietnam 

mendapatkan banyak keuntungan. 
20. Indonesia harus mampu bersaing dan memanfaatkan keuntungan yang bisa diambil dari perang 

dagang. 
21. Peringkat Indonesia dalam perizinan dan pemungutan pajak masih relatif buruk. 
22. Indonesia dalam hal utang masih sangat sehat dan Menteri Keuangan dalam dua tahun 

belakangan sudah sangat disiplin dalam menjaga rasio utang. 
23. Perlunya perluasan perkembangan tidak hanya di kota besar namun juga merata ke daerah. 
24. Persentase penduduk miskin Indonesia juga konsisten turun. 
25. Angkatan muda seperti millennials dan gen-Z harus optimis demi kemajuan Indonesia. 

 
VI. Diskusi, Klarifikasi dan Sesi Tanya Jawab 

1. Pertanyaan: Bagaimana kita bisa keluar dari krisis moral? (Fajri) 
Jawaban:  
Apa yang sudah ada harus kita perbaiki, Kita sebagai masyarakat harus fokus untuk maju dan 
membenahi diri. Jangan lalu mengeluh dan menyalahkan apa yang sudah terjadi. Ada kunci 
untuk maju yaitu kontinuitas, dimana dimasa sekarang tanpa adanya kontinuitas maka sulit 
berkembang sebagai bangsa dan akan stagnan. 
 

2. Pertanyaan: Bagaimana mekanisme gotong royong di era digital akan terjadi? Bagaimana 
transformasi struktural mekanismenya bisa lancar? (Dr. Ir. Hendri DS Budiono, M.Eng – Dekan 
FTUI) 
Jawaban:  
Transformasi Struktural itu penting untuk Indonesia bisa maju ke tahapan perkembangan 
berikutnya, seperti yang dilakukan Tiongkok. Mereka punya One Belt ne Road, salah satu inisiatif 
untuk melakukan transformasi struktural untuk memajukan negaranya. Negara harus punya 
fondasi moral seperti gotong-royong, fairness, respect-to-authority, dan loyalty untuk 
menyokong revolusi mental. Perlu juga pembenahan institusi dari akarnya sehingga punya 
fondasi moral yang tepat untuk mendukung revolusi mental. 
 

3. Pertanyaan: Kemana arah ekonomi Indonesia? (Dr. Ir. Hendri DS Budiono, M.Eng – Dekan FTUI) 
Jawaban: 
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Arah struktur perekonomian Indonesia sekarang dominan di Jasa, namun harus diketahui jasa 
itu tidak serta merta dibawah manufaktur dalam hal kualitas. Arah kebijakan Ekonomi Indonesia 
mulai mengarah ke digital economy. Digital Economy disini terdiri dari eCommerce, fintech, dll.  
eCommerce ini mulai mengarah ke smart warehousing, sedangkan fintech ini terbagi menjadi 
pinjaman produktif dan pinjaman konsumtif dimana pinjaman produktif di Indonesia 
berkembang sangat pesat. Aspek lainnya dari digital economy juga ride-hailing services and AI-
enabled services yang juga akan menjadi fondasi ekonomi Indonesia kedepannya. 
 

4. Pertanyaan: Kenapa harga karet merosot? (Haris – Palembang) 
Jawaban: 
Pertumbuhan ekonomi dunai melambat, menimbang harga komoditas tidak selamanya tinggi. 
Implikasinya adalah transisi petani dari sektor primer merupakan tantangan tersendiri dimana 
transisinya harus dipastikan berjalan secara mulus oleh pemerintah. 

 
 

 
  
 
 
 


