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Assallammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua
Yang terhormat,
Koordinator Kopertis Wilayah IV – Jawa Barat-Banten
Ketua Pengurus Yayasan Bani Saleh beserta jajarannya
Ketua STMIK Bani Saleh Beserta unsur Pimpinan
Para Anggota Senat STMIK Bani Saleh
Para Ketua Jurusan/Kaprodi di lingkungan STMIK Bani Saleh
Para staff pengajar di lingkungan STMIK Bani Saleh
Para Orang Tua Wisudawan/wati,
Para Wisudawan/wati
Serta Para Undangan dan Hadirin yang sangat saya hormati,
Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur
kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua,
sehingga pada pagi hari ini kita diizinkan dapat berkumpul di ruangan ini, dalam keadaan
sehat walafiat, untuk mengikuti upacara Wisuda Sarjana ke- 24 STMIK Bani Saleh, Bekasi.
Shalawat dan salam kita haturkan pula pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW.
Pertama-tama, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya
kepada Ketua STMIK Bani Saleh yang telah memberi kepercayaan dan kesempatan kepada
saya untuk menyampaikan orasi ilmiah di hadapan sidang yang terhormat.
Pada hari yang istimewa ini, perkenankanlah pula saya menyampaikan selamat kepada para
wisudawan/wati atas keberhasilannya menyelesaikan studi di STMIK Bani Saleh, dan kepada
keluarga wisudawan atas keberhasilan putra-putrinya. Juga ucapan selamat saya sampaikan
kepada civitas akademika STMIK Bani Saleh yang pada hari ini mempersembahkan
alumninya kepada bangsa dan Negara Indonesia yang sedang berjuang, mengembangkan diri
membangun masa depan yang lebih baik.
Suatu kehormatan bagi saya dapat menyampaikan orasi ilmiah dihadapan para
wisudawan/wati dan seluruh civitas akademika STMIK Bani Saleh.
Oleh karena itu, pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan orasi ilmiah, yang
terkait dengan tema wisuda kali ini, dengan judul
PENGEMBANGAN STANDAR PROFESI TIK BAGI PEMENUHAN STANDARD
KETERAMPILAN TIK ASEAN DI ERA MEA
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Hadirin, Wisudawan dan Wisudawati yang saya hormati,
PENDAHULUAN
Keragaman bakat yang ditemukan di sepuluh negara anggota adalah manfaat besar bagi
pengusaha ASEAN ketika mereka membangun perusahaan-perusahaan di kawasan ASEAN.
ASEAN telah datang dengan standar keterampilan dan kerangka sertifikasi Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka untuk mengembangkan modal manusia dan
memungkinkan aliran bebas profesional TIK di kawasan ini . Kerangka ini berfokus pada lima
bidang TIK kunci : pengembangan perangkat lunak, manajemen proyek TIK, desain arsitektur
perusahaan, administrasi sistem dan jaringan, serta keamana sistem informasi dan jaringan.
Kelima bidang di atas telah tercakup di dalam ASEAN ICT Skill Standards berdasarkan
kesepakatan bersama negara-negara anggota. Pengembangan Standard ini merupakan salah
satu inisiative di dalam ASEAN ICT Master Plan terkait Pengembangan Modal Manusia
(Human Capital Development), yaitu Inisiative 5.2: Pengembangan Peningkatan Ketrampilan
dan Sertifikasi.
Dua aksi utama inisiative 5.2 ini:
1. Menyusun “Mutual Recognition Agreement” (MRA) untuk sertifikasi ketrampilan. Aksi ini
diimplementasikan dengan i) mengembangkan standard ketrampilan TIK ASEAN untuk
menjamin kualitas talenta TIK, ii) mempromosikan pergerakan modal manusia TIK (ICT
human capital) di kawasan ASEAN
2. Mengembangkan program sertifikasi TIK dan peingkatan ketrampilan. Aksi ini
diimplentasikan dengan i) mengadopsi sertifikasi dari sekumpulan ketrampilan TIK
(misalkan sertifikasi dari pelatih dan pakar keamanan-cyber), ii) mempromosikan
“marketabilitas” dari pakar TIK tersertifikasi, iii) mengembangkan sebuah tenaga kerja TIK
yang kompetitif melalui peningkatan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan sumber
daya TIK
Inisiative 5.2 ini juga menyiratkan perlunya pengembangan ASEAN ICT Skill Standards.
Makna dan pentingnya standard ini dapat kita ilustrasikan melalui gambar berikut:

Gambar 1. Tanpa Standard dan Standard Untuk Pencocokan dan Kelayakan

2

Dengan adanya standar akan mempermudah bagi tenaga terampil untuk berpindah antar
negara dalam rangka pencocokan dan kelayakan kualifikasi yang dimilikinya.
Rincian dari bidang standar ketrampilan ASEAN adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Kelompok Bidang Utama dan Sub-bidangnya
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Langkah-langkah pengembangan standard:
1. Meninjau Standard atau Kerangka Kualifikasi yang ada
Berikut tabel dari standard yang ada
Tabel 2. Standard/Kerangka Kualifikasi Eropa dan Australia

Tabel 3. Standard/Kerangka Kualifikasi negara-negara ASEAN
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2. Pendefinisian Standar ASEAN
Ada dua karakteristik utama yang perlu diperhatikan dalam pendefnisian standar: i) standar
harus “dapat” dipetakan dengan standar-standar lain, ii) standar harus “dapat” digunakan
langsung untuk keperluan sertifikasi.
Posisi Standard Ketrampilan ASEAN dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. Posisi Standar Ketrampilan ASEAN

Standard ketrampilan ASEAN menetapkan tiga level kompetensi yaitu,
Tingkat Lanjut (Level 3), dengan deskripsi antara lain: memiliki pengetahuan dan
ketrampilan profesional baik secara teknis maupun manajerial untuk memimpin sebuah tim
dalam lingkungan baru (unexperienced environment)
Tingkat Menengah (Level 2), dengan deskripsi antara lain: i) memiliki pengetahuan dan
ketrampilan profesional untuk melakukan tugas yang diberikan secara mandiri, dan jika
diperlukan dapat mensupervisi orang lain dalam tim; ii) memahami sejumlah pendekatan
komparatif terhadap masalah di bidangnya, dan iii) mampu mengaplikasikan pendekatan
tersebut secara efisien
Tingkat Dasar (Level 1), dengan deskripsi antara lain pengetahuan dan ketrampilan dasar
yang layak untuk melakukan tugas yang diberikan di bawah supervisi dari manajemen.
3. Pemetaan Standar di masing-masing negara anggota ke Standar ASEAN
Tabel berikut menunjukan hasil pemetaan Standar/Kerangka Kualifikasi di masing-masing
negara anggota ke standar ketrampilan ASEAN
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Tabel 4. Pemetaan Kerangka Kualifikasi masing-masing negara

Tampak dari tabel bahwa lulusan D3-S1 masuk ke dalam Level 3 (level menengah) pada
Standar Level Kompetensi ASEAN.
4. Penetapan Proses Akreditasi Penyelenggara Pelatihan
Alur proses akreditasi penyelenggara pelatihan ditetapkan seperti tampak pada gambar
berikut:

Gambar 5. Alur Proses akreditasi penyelenggara pelatihan
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LANGKAH KONKRIT YANG SUDAH DILAKUKAN
Langkah kongkrit yang telah dilakukan para stakeholder (Pemerintah: kemenkominfo,
kemenakertrans, BNSP; Asosiasi: IPKIN, APTIKOM; Perguruan Tinggi; Perusahaan; LSP) di
Indonesia antara lain:
1) Mereview Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKNNI) bidang TIK yang
ada agar sesuai Standard Ketrampilan ASEAN dan tentunya SKKNI yang terkait dengan
lima bidang TIK kunci : pengembangan perangkat lunak , manajemen proyek TIK, desain
arsitektur perusahaan, administrasi sistem dan jaringan, serta keamana sistem informasi
dan jaringan.
SKKNI untuk kelima bidang tersebut di atas sudah tersedia yaitu Software Development
(Programmer-SKKNI 2012), ICT Project Management (SKKNI 2014), Enterprise
Architecture Design (SKKNI 2015), Network and System Administration (SKKNI 2006),
Information System & Network Security (SKKNI 2011)
2) Mengusulkan dua bidang TIK untuk dijadikan standard ASEAN: mobile computing dan
cloud computing. RSKKNI kedua bidang akhir oktober telah berhasil disusun
RSKNNI ini memuat profesi-profesi antara lain:
a. Bidang Cloud Computing: Cloud Architect (Level 7), Cloud Security (Level 6), Cloud
Developer (Level 6), Cloud Engineer (Level 5);
b. Bidang Mobil Computing: Assistant mobile applications programmer (Level 4),
Assistant mobile programmer (Level 4), Assistant mobile developer (Level 4),
Assistant web based mobile developer (Level 4), BYOD Support Specialist (Level 5),
Designer for mobile game (Level 5), Mobile games developer (Level 5), Graphic/media
designer for mobile game (Level 5), Mobile interactive developer (Level 5), Mobile
games programmer (Level 5), Web based mobile game designer (Level 5), Mobile
UI/UX designer (Level 5), Mobile Apps Dev (Level 5), Mobile UI/UX designer, Mobile
Apps Tester (Level 5), Manager BYOD Support (Level 6), Mobile Communications
Technologist (Level 6), Mobile Device Support (Level 6), Mobile Tester (Level 6),
Mobile Technology Engineer (Level 6), Mobile System Engineer (Level 6), Mobile
Architect (Level 6), Mobile Forensic (Level 6), Deputy Chief Digital Officer (CDO) (Level
7), Deputy Chief Officer (CMO) (Level 7), Digital Technology Expert (Level 7), Mobile
Technology Expert (Level 7)
3) Menyusun kurikulum akademik bidang TIK berbasis KKNI
4) Mempercepat proses sertifikasi tenaga TIK (sekitar 10.000 orang tahun ini)
5) Mempercepat pendirian LSP bidand TIK berikut asesor dan TUK
Hadirin, Wisudawan dan Wisudawati yang saya hormati,
SEKILAS TENTANG KLASIFIKASI SDM-TIK
Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) mengklasifikasi SDM-TIK (Human Resources-ICT(HR-ICT))
menjadi dua jenis, yaitu: (i) ICT Worker dan (ii) ICT-Enabled Worker.
ICT Worker atau yang lebih biasa dikenal sebagai ICT Professional adalah para pekerja atau
individu yang menekuni hidupnya sebagai ahli bidang ICT. Termasuk dalam kelompok ini
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adalah: programmer, system analyst, database administrator, technology integrator, network
engineer, dan lain-lain.
Sementara ICT-Enabled Worker adalah para pengguna komputer (baca: users) sebagai alat
untuk membantu melakukan aktivitas sehari-hari, mulai dari yang sederhana seperti
mengetik, hingga untuk mengolah informasi yang kompleks dan rumit.

Hubungan Kedua Domain
Jika dikembangkan matrik terkait dengan kedua jenis SDM-TIK (HR-ICT) tersebut, dapat
terlihat secara jelas mengenai hal-hal sebagai berikut. ICT Worker merupakan pekerja atau
individual yang memiliki profesi tertentu, sehingga jenisnya akan sangat tergantung dari
pengelompokkan berdasarkan jenis pekerjaannya. Sementara ICT-Enabled Worker yang
menggunakan teknologi untuk mendukung berbagai jenis pekerjaan akan dilihat dari
kemampuannya menggunakan sejumlah aplikasi baku maupun khusus yang kerap
dipergunakan oleh pekerja sejenis lainnya.

8

Distribusi SDM-TIK
Dalam kaitannya dengan kedua jenis SDM-TIK tersebut, setiap negara biasanya memiliki
strateginya masing-masing berdasarkan konteks dan obyektif yang ingin dicapai.
Secara prinsip, fokus yang dimaksud dapat dibagi menjadi dua domain utama seperti yang
dijelaskan di bawah ini.
Domain pertama adalah apakah SDM-TIK yang ada akan ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan pengembangan TIK dalam negeri (internal needs) atau luar negeri (external needs).
Atau dengan kata lain, keluaran atau output atau produk yang dihasilkan oleh SDM-TIK ini
dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan industri di Indonesia atau dijual ke negeri
lain.
Sementara domain yang kedua dilihat dari tenaga HR-ICT itu sendiri, yang pada dasarnya
dapat menjadi sumber daya manusia yang diekspor ke luar negeri sebagai tenaga kerja
profesional (untuk meningkatkan devisa negara), atau sebaliknya tenaga Indonesia di luar
negeri yang mendatangkan kesempatan untuk membuka bisnis di dalam negeri (outsourcing).

Taksonomi ICT Worker
Terdapat banyak klasifikasi profesi SDM-TIK yang ada di dunia, antara lain dikembangkan
oleh: The Good Guide of Australian Government, Media Professional Organisation, TCIDS,
ITAA, dan lain-lain. Berdasarkan klasifikasi mereka, paling tidak dapat dilihat dua aspek yang
mendasari pengelompokan yang ada.
Pertama berdasarkan level pekerjaan terkait jika dipandang dari sisi tingkat manajerial, yaitu
mulai dari pimpinan puncak tertinggi – yaitu CIO (Chief Information Officer) – hingga yang
terendah yaitu staf.
Yang kedua dilihat berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan, dimana dapat dikelompokkan
menjadi empat bagian besar, masing-masing adalah: administrasi, aplikasi, dukungan teknis,
dan operasional.
Janco. Inc dalam bukunya “Internet and IT Position Description HandiGuide, 2015 Edition
membagi profesi ICT-Worker menjadi 270 jenis.
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Janco Inc. adalah sebuah perusahaan yang bergerak secara khusus di bidang kajian SDM TIK.
Setiap tahunnya, perusahaan ini menerbitkan publikasi komersial mengenai detail profesi dan
jabatan di bidang internet dan TIK yang ada di dunia ini, lengkap beserta detail karakteristik
dan profilnya.
Berdasarkan hasil kajian termutakhir, tahun 2015, paling tidak berhasil diidentifikasi lebih
dari 270 profesi yang terbagi menjadi 4 (empat) kelas jabatan atau tingkatan profesi.
Keempat tingkatan profesi yang dimaksud adalah sebagai berikut:





C-Level atau Vice President atau Tingkat Pimpinan Puncak Perusahaan, atau yang
dikenal dengan CxO;
Director atau Tingkat Direktur, yang merupakan pimpinan perusahaan anggota BOD
(Board of Directors);
Tingkat Manajer dan/atau Penyelia (Supervisor); dan
Staf Operasional dan/atau Administrasi

Lain lumbung, lain ikannya – dimana hal ini berarti bahwa setiap organisasi atau perusahaan
akan membutuhkan profesi SDM TIK yang berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhannya. Paling
tidak dokumen ini dapat memberikan referensi bagi mereka yang membutuhkan data
mengenai jenis profesi yang dimaksud.
Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, Janco Inc. membagi struktur profesi praktisi
TIK dalam empat kelompok berdasarkan tingkatan manajerial yaitu: (i) Executive
Management; (ii) Senior Management (iii) Middle Management; dan (iv) Staff. Adapun
penjelasan ringkas beserta nomenklatur dari masing-masing profesi adalah sebagai
berikut.

ICT Worker: Executives (Executive Management)
Pada tingkatan atas, yaitu untuk pimpinan tertinggi ICT dalam sebuah organisasi, ada empat
jabatan penting, yaitu: (i) Chief Information Officer; (ii) Chief Security Officer; (iii) Chief
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Technology Officer; (iv) Chief Mobility Officer; (v) Chief Digital Officer; (vi) Chief Compliance
Officer.
Sementara untuk jenjang pimpinan manajemen berikutnya, sedikitnya dikenal enam buah
jenis jabatan yang mengemuka di sejumlah organisasi komersial maupun non-profit, yaitu
Vice President of: (i) Administration; (ii) Consulting Services; (iii) Human Resources; (iv)
Information Services; (v) Strategy and Architecture; dan (vi) Technical Services.

ICT Worker: Manager (Senior Management)
Sementara itu untuk jabatan setingkat Direktur, ada enam belas jenis standar kompetensi
yang dikenal. Dua belas diantaranya seperti tampak pada gambar berikut:
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Untuk jabatan setingkat manager senior, ada 76 jenis standar kompetensi yang dikenal. 62
diantaranya seperti tampak pada gambar berikut:
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ICT Worker: Supervisor (Middle Management)
Untuk jabatan setingkat Supervisor, ada 45 jenis standar kompetensi yang dikenal. 33
diantaranya seperti tampak pada gambar berikut:

ICT Worker: Staff
Untuk jabatan setingkat Supervisor, ada 121 jenis standar kompetensi yang dikenal. 84
diantaranya seperti tampak pada gambar berikut:
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ICT-Enabled Worker Taxonomy
Berbeda dengan ICT Worker yang berbasiskan profesi, ICT-Enabled Worker menekankan diri
pada pembentukan HR-ICT dengan kompetensi dan keahlian tertentu yang mencirikan
sebuah masyarakat berbasis inforamsi dan/atau pengetahuan.
Ditinjau dari sisi tersebut, ada dua kategori “e-literacy” yang dibutuhkan. Pertama terkait
dengan kompetensi pemanfaatan komputer dan peralatan atau teknologi digital lainnya –
seperti PDA, handphone, notebook, dan lain-lain. Pengoperasian beragam teknologi ini
merupakan prasyarat utama yang harus dimiliki kompetensinya oleh masyarakat moderen.
Melengkapi kompetensi tersebut adalah pengetahuan mengenai bagaimana alat tersebut
dapat dipergunakan dalam kerangka jaringan dengan para individu lain yang menggunakan
teknologi terkait.
Kompetensi utama inilah yang mendasari dikembangkannya sejumlah keahlian lain terkait
dengan konteks, konten, dan manfaat (value).
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ICT-Enabled Worker: Core Competencies

ICT-Enabled Worker: Special Skills
Paling tidak ada 5 (lima) jenis keahlian atau sebut saja e-literacy yang perlu untuk diketahui
oleh setiap individu yang tentu saja disesuaikan dengan konteks kebutuhannya sehari-hari,
yaitu:
 Information Management, terkait dengan kemampuan individu dalam mengumpulkan,
menyimpan, memilah-milah, memproses, menggunakan, dan mendistribusikan informasi
untuk membantu aktivitas sehari-hari.
 Communication Means, terkait dengan kemampuan individu dalam menggunakan ICT
untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bertransaksi dengan berbagai individu lain yang
terhubungkan melalui dunia maya.
 Productivity Tools, terkait dengan kemampuan individu dalam menggunakan beraneka
ragam aplikasi untuk membantu meningkatkan produktivitas pekerjaannya sehari-hari.
 Cyber Discourses, terkait dengan kemampuan individu dalam menggunakan internet untuk
kebutuhan menjalin relasi dengan berbagai institusi untuk tujuan khusus tertentu.
 Aplikasi Lain, terkait dengan kemampuan individu dalam menggunakan aplikasi-aplikasi
yang dipakai di lingkungan kerja masing-masing.
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Hadirin, Wisudawan dan Wisudawati yang saya hormati,
PELUANG DAN MANFAAT
Ada peluang dan manfaat baru apa yang ditawarkan oleh pasar bersama ASEAN? Yang
utama adalah pasar bisnis yang begitu besar, karena jumlah populasi seluruh masyarakat
negara-negara ASEAN hampir mencapai 600 juta orang, sekitar 8.8% dari total penduduk
dunia. Hampir dapat dipastikan bahwa setiap negara akan berusaha sekuat tenaga
melakukan penetrasi bisnisnya ke wilayah negara lain. Hal berikutnya adalah kemungkinan
dilakukannya kolaborasi raksasa antara seluruh negara ASEAN menjadi sebuah kekuatan
baru dunia karena disinyalir kombinasi nominal GDP ASEAN tumbuh hingga 1,8 Triliun
Dolar AS. Jika ASEAN adalah sebuah entitas tunggal, maka ASEAN akan duduk sebagai
ekonomi terbesar kesembilan setelah Amerika Serikat, Cina, Jepang, Jerman, Perancis, Brazil,
Inggris, dan Italia. Fenomena "collaboration to compete" ini akan membuat berbagai sektor
industri tumbuh secara sangat signifikan. Keberhasilan seluruh negara ASEAN dalam
menjalin kerjasama ini akan sanggup menarik negara-negara lain di wilayah geografis yang
sama untuk bergabung dalam organisasi geo-politik ini, seperti: Timor Leste, Bangladesh,
Papua Nugini, Palau, dan lain sebagainya. Hal lainnya yang perlu dicermati adalah bahwa
luas daratan seluruh negara ASEAN saat ini menapai 4.46 juta km2 atau setara dengan 3%
total luas daratan di Bumi, dengan luas wilayah laut tiga kali lipat dari luas wilayah daratan,
maka dapat dibayangkan berapa besar potensi kekayaan alam (benda) dan kekayaan
budaya (tak benda) yang terkandung di dalamnya untuk kemaslahatan dan kesejahteraan
bersama jika berhasil dieksplorasi serta dieksploitasi dengan baik.
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KONTRIBUSI TIK INDONESIA
Lantas kontribusi apa yang dapat disumbangkan oleh Indonesia dalam konteks teknologi
informasi dan komunikasi ini? Sebagai sebuah negara besar berpenduduk kurang lebih 237
juta manusia dalam sebuah benua kepulauan terbesar di dunia ini, Indonesia telah berhasil
mengumpulkan serta membangun berbagai pengalaman, kompetensi, kualifikasi, dan
kapabilitas yang tidak dapat diremehkan.
Pertama, Indonesia merupakan laboratorium hidup yang merepresentasikan penanganan
sebuah manajemen sumber daya yang sangat kompleks karena postur negara kepulauannya.
Artinya adalah bahwa negara-negara ASEAN dapat belajar banyak dari Indonesia dalam hal
sebagai berikut: logistik dan distribusi, transportasi, telekomunikasi, perbankan dan
keuangan, pertahanan dan militer, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Lihatlah
bagaimana industri perbankan menangani ratusan ribu jejaring ATM yang tersebar di
seluruh Indonesia, atau sektor telekomunikasi yang membangun begitu banyak BTS
untuk menghubungkan seluruh pelosok tanah air, atau dilaksanakannya PEMILU sukses
yang melibatkan sekitar 500,000 TPS, atau penyelenggaraan Ujian Nasional yang melibatkan
jutaan siswa sekolah tingkat menengah, dan lain sebagainya.
Kedua, dimilikinya populasi yang besar membuat Indonesia memiliki keunggulan "economy
of scale" yang tidak dimiliki negara-negara lain di ASEAN. Artinya adalah bahwa Indonesia
memiliki pengalaman intensif menjalankan konsep semacam cloud computing, shared
services, atau utility models yang hanya dapat dilakukan secara efektif dan efisien dalam
lingkungan ekosistem dengan volume transaksi yang besar. Jadi segala bentuk produk
atau layanan termutakhir teknologi informasi yang ingin diimplementasikan dengan
menggunakan salah satu model bisnis di atas akan sangat membutuhkan Indonesia
sebagai negara berpopulasi besar, agar biaya per transaksi dapat ditekan serendah
mungkin.
Ketiga, fenomena tingginya pertumbuhan penggunaan sosial media berbasis teknologi
(baca: social networking) sebagai
platform komunikasi dan kolaborasi antar individu
maupun komunitas di Indonesia merupakan hal yang jarang ditemui di tempat-tempat lain.
Begitu banyak fenomena menarik yang lahir dari diadopsinya teknologi ini dalam konteks
hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Aplikasi teknologi ini terlihat ampuh
dipergunakan dalam berbagai konteks kehidupan seperti di arena politik sebagai alat
kampanye, di arena ekonomi sebagai alat pemasaran, di arena ideologi sebagai alat
penyebaran ide/gagasan, di arena, di arena sosial budaya sebagai alat komunikasi, dan lain
sebagainya. Dengan menumpang (baca: piggy backing) pada jejaring ini, maka secara cepat
komunitas ASEAN akan berhubungan langsung dengan komunitas di tanah air.
Keempat, infrastruktur telekomunikasi dengan jangkauan sangat luas, lebar, dan kaya (baca:
reachness dan richness) yang telah dibangun Indonesia melalui jalur terestrial, kabel laut,
dan satelit mampu menghubungkan seluruh negara anggota ASEAN dengan mudah. Perlu
diingat bahwa konektivitas merupakan kunci keberhasilan kerjasama antar negara-negara
ASEAN sebabagai katalisator dalam komunikasi, kolaborasi, dan kooperasi. Menghubungkan
diri ke jaringan infrastruktur telekomunikasi Indonesia merupakan jalan untuk bersentuhan
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secara langsung dengan setiap individu di tanah air yang telah dijangkau oleh beragam
kanal komunikasi seperti telepon genggam, komputer, sabak digital (baca: tablet), dan lainlain.
Kelima, menggeliatnya industi kreatif di tanah air terutama yang berhubungan dengan karya
produk/layanan digital merupakan peluang besar untuk mengembangkan pasar serupa di
ASEAN. Kue bisnis dalam industri ini seperti media, entertainment, software, musik, film,
fesyen, animasi, publikasi, dan lain-lain sangatlah besar dan berkembang pesat. Indonesia
dengan kekayaan budaya yang dimilikinya berpotensi menjadi pemain sekaligus pemimpin
dalam sektor industri ini.
Hal-hal di atas hanyalah merupakan contoh kecil dari potensi kontribusi Indonesia dalam
komunitas bersama ASEAN. Masih banyak lagi peluang yang dapat dieksplorasi, seperti
dalam hal perbankan dan keuangan, pariwisata dan budaya, perhotelan dan transportasi,
sumber daya manusia, retail dan distribusi, dan lain sebagainya.
LANGKAH LANJUT
Keberhasilan ASEAN akan menjadi barometer perkembangan kekuatan dalam percaturan
politik dunia. Jika komunitas bersama ASEAN ini berhasil mengimbangi kekuatan
Amerika Serikat atau Uni Eropa misalnya, akan memberikan dampak positif dan signifikan
bagi perkembangan kesejahteraan manusia di kawasan tenggara benua Asia ini. Oleh
karena itulah maka tren pembentuk- an kerjasama ASEAN+China, ASEAN+Japan, dan
ASEAN+India memperlihatkan adanya kecenderungan bersatunya negara-negara di benua
Asia menjadi sebuah kekuatan industri baru, dimana ASEAN menjadi inisiator dan motor
penggeraknya.
Hadirin, Wisudawan dan Wisudawati yang saya hormati,
Dari mimbar yang mulia ini, dan juga dipenghujung orasi ini, dengan segala kerendahan hati,
perkenankanlah saya menyampaikan puji syukur kepada ALLAH SWT atas segala rahmat dan
karuniaNYA. Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada: Ketua STMIK
Bani Saleh, Ketua Senat Akademika STMIK Bani Saleh, Para Pembantu Ketua, Para Ketua
Jurusan/Program Studi yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya
untuk memberikan orasi ilmiah ini.
Akhirnya tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak ibu,
saudara-saudara serta tamu undangan sekalian, atas kesabaran dan perhatiannya mengikuti
orasi saya ini. Saya juga mohon maaf yang sedalam-dalamnya sekiranya dalam penyampaian
orasi ini ada hal yang kurang berkenan di hati bapak dan ibu. Semoga ALLAH yang Maha
Pengasih dan Penyayang membalas budi baik bapak dan ibu sekalian.
Wa billahi taufik wal hidayah, wassallammu’alaikum warohmatullahi wabarakaatuh.
Jakarta, 5 Desember 2015
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(Prof. Dr. Achmad Benny Mutiara Q.N.)
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