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Kata Pengantar

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat
Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya,
akhirnya Book Chapter yang bertemakan ‘Peluang dan
Tantangan Generasi Milleneal di Era Pandemi” ini dapat
mencapai titik paripurna. Book Chapter yang merupakan
kompilasi berbagai ide, gagasan, pemikiran dari para dosen
selaku civitas akademika Universitas Slamet Riyadi ini
berhasil diterbitkan oleh penerbit kebanggaan Unisri Perss
sesuai target yang telah ditetapkan. Adapun kegiatan ini
merupakan salah satu program kerja Unisri Press, yang
bertujuan untuk mendorong serta memfasilitasi para dosen
di Unisri untuk menulis buku dalam skema Book Chapter.

Dalam book chapter ini, terdapat sepuluh paper hasil
penelitian dan kajian pustaka yang membahas tentang
fenomena tantangan serta peluang generasi milleneal yang
sedang terjadi saat ini. Seperti kita ketahui, dalam kurun
waktu satu tahun ini, pandemic covid 19 melanda dunia,
termasuk negara kita, Indonesia. Hal ini telah menghadirkan
tantangan sekaligus menciptakan peluang di berbagai
bidang, sebagaimana yang dibahas dalam book chapter ini.

Secara garis besar, Book Chapter ini meliputi kajian
dengan berbagai topik di bidang pendidikan, ekonomi, sosial
politik maupun tehnologi hasil pangan. Secara spesifik, Book
Chapter ini membahas tentang online learning, media digital
dalam pembelajaran, pembelajaran investasi, dunia digital
dalam pandemic covid 19, donasi digital di era pandemic,
pemasaran digital di era pandemi, serta potensi bahan
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pangan fungsional di masa pandemic. Bunga rampai tulisan
yang termuat dalam Book Chapter ini diharapkan dapat
menambah khasanah kelimuan di tengah-tengah masa
pandemic global, dan memberikan manfaat teoritis maupun
praktis.

Akhir kata, tiada gading yang tak retak, tiada rotan
akarpun jadi, seribu jalan menuju Roma, book chapter yang
merupakan salah satu karya akademik yang diprakasai oleh
Unisri Perss ini dapat menjadikan motivasi kita semua untuk
senantiasa terus produktif berkarya dalam situasi apapun.
Tak lupa, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh
kontributor yang telah bersemangat mengisi book chapter
“Peluang dan Tantangan Generasi Milleneal di Era Pandemi”.
Semoga setiap tulisannya dalam menghadirkan manfaat.

Surakarta, Februari 2021

Editor,

Dr. Sri Handayani Marwan
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PHYCHOLOGICAL AND SOCIOLOGICAL
READINESS GENERASI MILLENIAL DALAM

ONLINE LEARNING DI ERA PANDEMI
(Dr. Sri Handayani Marwan)

“Online learning is not the next big thing, it is the now
big thing.” Donna J. Abernathy. Kutipan tersebut
mengambarkan situasi yang sekarang sedang terjadi di
belahan dunia, termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 yang
melanda dunia termasuk Indonesia telah memaksa
penduduk dunia keluar dari zona nyaman bahkan zona
aman. Ancaman penyebaran virus yang diberitakan berasal
dari Wuhan China itu telah membatasi mobilitas dan
interaksi antar individu. Hal ini memacu kita semua di
berbagai kalangan, beragam umur beragam kepentingan
sekaligus beragam bidang untuk senantiasa terus
beradapatasi dengan kebiasaan baru serta tentunya tak
luput berkreasi agar kita semua semakin “bersahabat”
dengan situasi baru dengan aman dan nyaman agar terindar
dari intaian penyebaran Covid 19 dengan tetap
melaksanakan aktivitas sehari-hari.

Begitu pula di dunia pendidikan di Indonesia,
khususnya di perguruan tinggi, pandemi Covid 19 telah
merubah paradigma proses penyelenggaraan pendidikan di
perguruan tinggi yang selama ini dilaksananakan secara
konvensional atau tatap muka face to face , namun dengan
adanya pandemi ini pembelajaran tersebut tidak dapat
dilaksanakan dan diganti dengan sistem pembelajaran
daring atau online learning. Perubahan proses pembelajaran
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ini tentunya menuntut kesiapan dari berbagai pihak baik
institusi, sumberdaya manusia, maupun sarana dan
prasarana serta sistem pelaksanaanya agar pelaksanaanya
berjalan lancar serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari sisis mahasiswa, keuntungan yang ada di era
pandemi ini adalah para mahasiswa saat ini merupakan
generasi millenieal, satu zona generasi yang sudah tidak
asing lagi dengan online system, mereka sudah cukup bekal
tentang digital literasi. Para generasi milleneal ini telah
banyak mengetahui cara kerja mesin. Hal ini merupakan titik
point penting bagi mereka untuk menghadapi perubahan
yang serba digital. Namun dengan kondisi seperti ini bukan
berarti pelaksanaan pembelajaran online yang serta merta
karena pademi ini tidak mengalami persoalan.

Secara kerja mesin para millenealis ini sudah
memahami dan menguasai, akan tetapi bagaimana halnya
dengan kesiapan psikologis mereka dalam mengikuti
pembelajaran online, apakah mereka merasa nyaman
dengan pembelajaran online, apakah mereka mereka dapat
menyerap konten materi yang diberika oleh dosen, apakah
mereka menemui kendala yang berarti dalam mengikuti
pembelajara online? Lantas bagaimana pula kesiapan
mereka secara sosiologis? Pertanyaan-pertanyaan ini layak
dilayangkan mengingat pembelajaran online selama
pandemi ini merupakan efek dari musibah pandemi yang
melanda dunia, tentunya online learning ini merupakan
teaching by accident rather than teaching by design. Terlebih
lagi pembelajaran daring/online learning secara penuh ini
belum pernah dilaksanakan pada jenjang sebelumnya.
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Generasi millenialis ini menyelesaikan jenjang
pendidikannya baik dari sekolah dasar, sekolah menengah
pertama maupun sekolah menengah atas dengan baik
secara konvensional atau tatap muka/face to face.
Apa itu itu online learning?

Di masa sekarang ini kita sering mendengar istilah
online learning atau pembelajaran daring. Terlebih lagi pada
era pandemi ini, pembelajaran daring atau online learning
sudah memasyarakat bahkan sampai ke ibu-ibu rumah
tangga yang biasanya hanya bekerja di rumah saja, mereka
tidak lepas dari maraknya perbincangan tentang
pembelajaran online yang sedang diiikuti oleh anak-anak
mereka. Lalu apakah sebenarnya online learning /
pembelajaran online / pembelajaran daring itu? Apa yang
dimaksud dengan online learning?

Banyak ahli yang mendefinisikan tentang istilah
tersebut, menurut Donna J. Abernathy E-learning, also
referred to as online learning or electronic learning, is the
acquisition of knowledge which takes place through
electronic technologies and media. In simple language, e-
learning is defined as “learning that is enabled electronically”.
Typically, e-learning is conducted on the Internet, where
students can access their learning materials online at any
place and time. E-Learning most often takes place in the
form of online courses, online degrees, or online programs.
There are many e-learning examples out there, and we’ve
covered those in greater detail in our previous articles. Dari
Pengertian ini dapat dilihat bahwa online learning
merupakan suatu proses pemerolehan pengetahuan dengan

http://itdl.org/Journal/Jan_15/Jan15.pdf
https://e-student.org/examples-of-e-learning/
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menggunakan tehnologi elektronik dan juga media.
Pembelajaran ini tentunya mengunakan jaringan internet,
dimana dengan penggunaan internet ini, pembelajar dapat
mengakses dimanapun dan kapanpun.

Dalam pelaksanaanya di perguruan tinggi khususnya
di Progran Studi Pendidikan Bahasa Inggris Unisri,
pelaksanaan pembelajaran online dilakukan dengan
menggunakan plattform utama MS Teams yang telah
disediakan oleh Tim IT Universitas. Namun tidak menutup
kemungkinan dosen pengampu juga menggunakan platform
yang lain seperti Zoom Meeting, Google classroom,
Googlemeet dan bahkan menggunakan sarana medsos
yang lain seperti Instragram dan Whatshap Group.

Begitu pula pada mata kuliah Theory and Practices of
Profession in Pedagogy, platform yang digunakan dalam
pembelajaran online adalah MS Teams, googlemeet dan
juga whatshap group. Pada mata kuliah ini, mahasiswa
diberikan bekal teori tentang profesi keguruan, apa itu
profesi? Mengapa pekerjaan guru dapat dikatakan sebagai
suatu profesi? Apa itu kode etik dalam profesi keguruan?
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dosen
pengampu mata kuliah menerapkan model pembelajaran
Project Based Learning, Problem solving dan pemberian
authentics tasks pada mahasiswa. para mahasiswa pada
lima pertemuan awal diberikan paparan materi oleh dosen
melalui plaform MSteams. Pemaparan materi melalui MS
Teams ini dilakukan secara interaktif, dosen selalu mengajak
mahasiswa untuk berinteraksi selama pembelajaran online,
two ways traffic communication selalu dibangun agar
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pembelajaran tetap berpusat pada mahasiswa, dosen
berfungsi sebagai fasilitator dalam pembelajaran ini. Dosen
senantiasa membantu mahasiswa agar dapat mengikuti
kuliah online dengan mudah dan memahami materi yang
disampaikan oleh dosen. Selain pemberian materi oleh
dosen, mahsiswa selalu difasilitasi untuk active dalam
pembelajaran dengan adanya authentic project yang
diberikan kepada mereka maupun komunikasi dua arah
selama proses online learning berlansung.

Sedangkan pada pertemua keenam, dosen
pengampu memberikan tugas kepada mahasiswa untuk
melakukan pengamatan dan mencari informasi sebanyak-
banyaknya tentang fenomena profesi keguruan. Mereka
dapat melakukan wawancara secara langsung apabila
memungkinkan, dengan tetap menjalankan protokol
kesehatan, atau melakukan wawancara dengan
menggunakan videocall dengan guru bahasa Inggris di
sekolah menengah pertama maupun menengah umum. Dan
mereka juga mencari informasi tentang fenomena atau kisah
inspiratif pada profesi keguruan. Hal ini dimaksudkan untuk
memupuk rasa kecintaan mereka terhadap profesi keguruan
dan juga membentuk mereka untuk siap menjalani profesi
sebagai guru. Tugas ini juga memberikan kesempatan bagi
mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam
tiga literasi di era revolusi indurti 4.0, yaitu literasi data,
lietrasi digital sekaligus literasi humanity.

Dalam authentics tasks mahasiswa diminta untuk
membaca informasi sebanyak-banyaknya yang diperoleh
dari sumber-sumber digital baik berupa video youtube,
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artikel-artikel hasil penelitian pendidikan, maupun
pemberitaan di media sosial tentang kisah inspiratif
keguruan baik di dalam maupun di luar negeri. Setelah
mereka menemukan kisah yang menurut mereka paling
inspiratif, mereka diminta untuk membagikan pengalaman
mereka dalam menyelesaikan tugas serta
mempresentasikan kisah yang mereka pilih di depan teman-
temanya dalam plattform Msteams. Presentasi ini ini diakhiri
dengan penyampaian moral value dan lesson learning dari
mahasiswa serta Future Plan dari masing-masing
mahasiswa apabila mereka kelak menjadi guru.

Setelah mid semester, mahasiswa melaksanakan
tugas observasi di sekolah tentang budaya sekolah dan
empat kompetensi guru dengan mengobservasi guru model.
Guru model disini merupakan guru bahasa Inggris baik di
SMP maupun SMA. Observasi budaya sekolah dan guru
model ini dilaksankan secara daring dan luring sesuai
dengan kondisi tempat mahasiswa tinggal. Mereka dapat
mengumpukan informasi melalui data yang mereka peroleh
melalui laman resmi sekolah, kemudian dilanjutkan dengan
wawancara videocall dengan guru model. Atau mereka
dapat datang ke sekolah dengan seijin sekolah dan tetap
mematuhi protokol kesehatan. Dengan tugas ini mahasiswa
tetap dapat mencapai capaian pembelajaran mata kuliah
yang telah disampaikan di awal kuliah meskipun mereka
belajar di masa pandemi yang serba terbatas mobilitasnya.
Pembelajaran daring atau online di semester IV ini sangat
menarik untuk dikaji, utamanya tentang kesiapan mereka
secara psikologis maupun secara sosilogis.
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Bagaimana kesiapan para mahasiwa Semester IV
sebagai generasi mileneal dalam online learning?

E-learning readiness yang dikemukakan oleh
Capnick dalam Samsul Jamal menggunakan delapan
kategori dalam penilaian kesiapan yaitu (1) psychological
readiness yang mempertimbangkan cara pandang terhadap
pengaruh inisiatif E-learning. faktor ini merupakan faktor
penting yang harus dipertimbangkan dan memiliki peluang
tertinggi untuk sabotase proses implementasi (2)
sociosilogical readiness mempertimbangkan aspek
interpersonal lingkungan dengan program yang akan
diimplementasikan (3) environmental readiness yang
mempertimbangkan operasi kekuatan besar pada
stakeholders, baik dalam maupun luar organisasi (4) human
resources readiness yang mempertimbangkan ketersediaan
dan rencana system dukungan sumber daya manusia (5)
finanscial readiness yang mempertimbangkan besarnya
anggaran dan proses alokasi (6) technological skill readiness
yang mempertimbangkan kompetensi teknis yang akan
diamati dan diukur (7) equipment readiness yang
mempertimbangkan kepemilikan peralatan yang sesuai (8)
content readiness yang mempertimbangkan konten
pembelajaran dan sasaran pembelajaran.

Artikel ini menganalisis pada kesiapan psikologis
(phychological readiness) dan kesiapan sosilogis
(sociological readiness). Artikel ini mendeskripsikan
bagaimana kesiapan para mahasiwa dalam menghadapi
online learning, bagaimana cara pandang para mahasiswa
dalam online learning, serta bagaimana aktivitas interpesona
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mahasiswa kepada dosen pengampu selama online learning,
khususnya pada mata kuliah Theory and Practices of
Profession in Pedagogy.

Kesiapan Psikologis dalam Online Learning
Kesiapan psikologis mahasiswa dalam mengikuti

online learning merupakan hal yang penting untuk diketahui
sebagai salah satu need anlysis sebelum melakukan proses
pembelajaran. Dengan mengetahui ini maka dapat
membantu dosen dalam melaksanakan pembelajaran
kedepan, baik perencanaan, pelaksanaan maupun
evaluasinya. Berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan
kepada mahasiswa tentang kesiapan psikologis dalam
mengikuti pembelajaran online, diperoleh data sebagai
berikut:

Dari data diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar
mahasiswa secara psikologis belum siap dalam mengikuti
online learning. Sedangkan sebagian lagi mahasiswa
mengatakan siap dan sebagain kecil sisanya menyampaikan
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siap dengan berbagai alasan dan ada mahasiswa yang
menyatakan ragu-ragu atau kurang yakin akan kesiapan
mereka dalam mengikuti online learning. Lebih lanjut
diperoleh data bahwa mereka menyatakan lebih siap untuk
mengikuti pembelajaran secara tatap muka di kelas. Setelah
dilakukan wawancara mendalam kepada mahasiswa,
terdapat berbagai alasan mengapa mereka mengatakan
tidak/kurang siap dalam menghadapi online learning.

Sebagian mereka menyatakan pembelajaran online
ini berebeda dengan pembelajaran tatap muka, dikarenakan
pembelajaran daring ini menggunakan media sehingga para
mahasiswa tidak dapat bertatap langsung baik dengan
doissen maupun dengan teman sekelas. Hal ini yang
membuat mereka kurang siap dalam merubah paradigma
tatap muka ke online, secara psikologis mereka merasa
terhambat, kurang dapat menyerap komunikasi yang terjadi
selama proses pembelajaran, kurang dapat beradaptasi
dengan proses pembelajaran online. Mereka mengatakan ini
butuh proses adaptasi dan mereka yakin ke depan mereka
mulai belajar untuk menyiapkan diri untuk mengikuti online
learning, sekaligus menjawab tuntutan jaman yang serba
digital.

Kesiapan Sosiologis dalam Online Learning
Hubungan interpersonal dalam pembelajaran online

sangatlah penting dalam menentukan keberhasilan dalam
pembelajaran, apakah selama pembelajaran online terjalin
hubungan interpersonal yang bagus antara dosen dan
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mahasiswa, antara mahasiswa dengan mahasiswa, ataukah
hubungan itu serasa kaku dan kurang natural.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan kepada
mahasiswa tentang kesiapan seacara sosilogis diperoleh
data sebagai berikut:

Dari hasil survey diatas dapat dilihat bahwa kesiapan
sosial mereka cukup baik terlihat mereka merasa nyaman
dalam berrinteraksi dengan dosen pengampu maupun
dengan sesama classmates. Setelah dilakukan wawancara
lebih mendalam hal ini dikarenakan dosen pengampu
melaksanakan pembelajaran secara interaktif, komunikasi
terjadi secara dua arah ( two ways traffic communication).
Dosen pengampu sadar bahwa online learning adalah hal
yang harus dilakukan dan itu masih baru bagi mahsiswa,
para mahasiswa sudah mempunyai habbit untuk melakukan
pembelajaran konvesional dimana social interaction lebih
mudah dan nyaman untuk dibangun karena mereka dapat
face to face. Selain itu dosen pengampu berusaha
menerapkan joyful learning dalam pembelajaran online,
dosen pengampu selalu berusaha memberikan fresh
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touching dalam setiap pertemuan. Selain itu, antara dosen
dengan mahasiswa maupun antara mahasiswa satu dengan
mahasiswa yang lainya terbiasa menjalin komunkasi secara
online melalui whatshap. Hal ini sedikit banyak telah
membangun hubungan interpersonal antar individu.
Problematika online learning selama pandemi Covid 19

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan kepada
mahasiswa semester IV prodi bahasa Inggris Kelas 01,
terdapat berbagai problematika dalam pembelajaran online,
yaitu:

1. Ganguan sinyal
Sinyal dapat diibaratkan “nyawa” dalam
pembelajaran online, berjalan tidaknya
pembelajaran online tergantung pada ada
tidakanya sinyal, hidup matinya koneksi internet,
kuat lemahnya sinyal yang ada baik pada dosen
maupun mahasiswa. Fenomena sinyal kurang
kuat merupakan problematika yang paling
populer dalam pembelajaran online, dan bukan
hanya terkadang sebagai alasan bagi mahasiwa
apabila dipanggil oleh dosen untuk memberikan
respon. Akan tetapi sebagian besar mahasiswa
mengalami kesulitan sinyal selama proses
pembelajaran berlangsung sehingga tidak secara
konsisten menangkap materi yang disampaikan
oleh dosen.
Berdasarkan hasil survey dengan mahasiswa,
67% mahasiswa menyatakan sinyal sangat kuat,
33 persen menyatakan sinyal kuat dan 10 %
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mengatakan sinyal lemah. Namun demikian
terkadang mahasiswa yang mengatakan sinyal
sangat kuat maupun kuat terkdang juga masih
mengalami kendala sinyal.

2. Perangkat Media tidak kompatible
Pembelajaran online merupakan pembelajaran
yang dapat dikatakan mengandalkan media
berupa perangkat IT seperti komputer, Laptop
atau bahkan android. Mengingat mahasiswa pada
jaman sekarang masuk pada kategori generasi
millenial, maka hampir dapat dipastikan
perangkat-perangkat tersebut diatas sudah ready
stock and ready to use. Akan tetapi masih saja
ada mahasiswa yang mengalami kendala
perangkat, misalnya laptop yang tidak kompatible
dengan platform yang digunakan oleh dosen
sehingga mereka mengunakan android.
Begitupula dengan kadang-kadang tiba-tiba
perangkat yang digunakan tiba-tiba eror dan
rusak sehinga mereka terpaksa minta izin untuk
left meeeting.

3. Suasana pembelajaran kurang kondusif.
Tidak dapat dipungkiri, kita telah terbudaya
melaksanakan pembelajaran konvensional, dari
taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi para
pembelajar belajar di ruang kelas dan bertemu
langsung dengan para pengajarnya dalam
suasana ruang yang dikondisikan untuk situasi
pembelajaran pembelajaran yang kondusif, jauh
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jauh keramaian, cukup ventilasi udara dan
cahaya, lengkap dengan sarana pembelajaran
seperti papan tulis, LCD, meja kursi maupun
hiasan di dinding bernuansakan akademik.
Namun dalam pembelajaran online di era
pandemi ini para pembelajar harus belajar
dengan situasi yang berbeda, begitu pula dengan
mahasiswa program studi pendidikan bahasa
Inggris Unisri, mereka tidak belajar di ruang kelas
yang kondusif melainkan mereka belajar di
tempat masing-masing, dimana saja terutama di
rumah mereka, sebagian melaksanakan
pembelajaran di tempat-tempat lain. Dengan
kondisi seperti ini, maka kemungkinan mendapat
kendala suasana pembelajaran menjadi besar.
Dari hasil survey yang dilakukan, terdapat
kendala kaitanya dengan suasana pembelajaran,
yaitu : (1) adanya ganguan suara sehingga
mengurangi konsentrasi belajar dan mengangu
mahasiswa dalam menangakap pesan yang
disampaikan oleh dosen, (2) mahasiswa
terhalang prasarana yang sederhana sehingga
posisi belajar kurang nyaman, hal ini
mempengaruhi daya tahan dan daya serap
mahasiswa dalam melaksanakan pembelajaran;
( 3 ) dikarenakan mereka belajar sendiri di rumah/
di tempat masing-masing sehinga mahasiswa
kurang mempersiapkan diri dalam mengikuti
kuliah.
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Dari paparan diatas dapat terlihat bahwa para
mahasiswa sebegai generasi mileneal
mempunyai tantangan tersendiri di era pandemi
yang sudah berjalan hampir satu tahun ini.
Tingkap kesiapan mereka dalam kemampuan
mengetahui cara kerja mesin sudah cukup untuk
menghadap tantangan belajar online di era
pandemi, akan tetapi terdapat tantangan lain
yang harus mereka hadapi, yaitu peningkatan
kesiapan secara psikologis maupun secara
sosilogis untuk tetap terus semangat belajar
dalam situasi adaptasi baru, yaitu melaksanakan
berbagai kegiatan pembelajaran secara online
dengan gerak yang dibatasi karena adanya
pembatasan sosial bersekala besar atau
pembatasan kegiatan masyarakat. Sebagai
generasi mileneal meraka dituntut untuk mampu
mengatasi masalah dan menghadapi tantangan
dengan kreatifitas serta semangat kegigihan
dalam meraih cita-cita. Tak ada rotan akar pun
jadi, rawe rawe rantas malang-malang tuntas,
setiap ada kemauan pasti ada jalan, bukankah
ada seribu jalan menuju Roma. Tetap semangat
para generasi mileneal dalam menghadapi setiap
tantang serta memanfaatkan segala peluang
untuk senantiasa mewujudakan mimpi serta
meraih keberhasilan.
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STUDI KASUS PERSEPSI MAHASISWA
UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SEBAGAI

GENERASI MILENIAL PADA
PEMBELAJARAN DENGAN METODE
DARING DI ERA PANDEMI COVID-19

(Sritami Santi Hatmini, MA)

PENDAHULUAN
Pandemi Covid-19 yang menyerang Indonesia mulai

2 Maret 2020 sampai dengan saat ini, menjadi satu bencana
besar yang harus dihadapi Indonesia, 1Penyebaran Covid-19
yang sedemikian cepat di Indonesia, ditunjukkan dengan
peningkatan kasus orang yang terinfeksi Covid-19 yang
sedemikian tajam2, menjadi landasan pemerintah Indonesia
mengambil berbagai kebijakan pada penanganan yang
berkaitan dengan penyebaran Covid-19 guna mencegah
penyebaran Covid-19 secara massif3. Kebijakan interaksi
juga dilakukan pemerintah Indonesia pada bidang politik,
ekonomi, sosial, budaya, dan tidak terkecuali pada bidang
pendidikan, dibuat dengan tujuan untuk memutus
penyebaran mata rantai Covid-19, sehingga persebaran
Covid-19 diharapkan dapat dikendalikan.

Pada bidang Pendidikan, pemerintah mengeluarkan
kebijakan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

1 https://www.kompas.com/sains/read/2020/09/02/180500723/tepat-hari-
ini-sudah-6-bulan-pandemi-covid-19-menyerang-indonesia?page=all

2 https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/01/200200165/melihat-
peningkatan-kasus-covid-19-di-indonesia-dari-bulan-ke-bulan?page=all

3 https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-
kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19
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(Kemendikbud) menerbitkan Surat Edaran Mendikbud
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan
Dalam Masa Darurat Coronavirus Disease (Covid-19), yang
kemudian dikuatkan dengan Surat Edaran Nomor 15 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari
Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 SFH,
yaitu bentuk pelarangan pengajaran dengan metode tatap
muka langsung, dan diganti dengan metode pengajaran
daring melalui berbagai media internet.

Kebijakan School From Home yang dibuat
pemerintah bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak
peserta didik untuk tetap mendapatkan layanan pendidikan,
walaupun dalam kondisi darurat Covid-19 dengan
semaksimal mungkin. Kebijakan SFH tersebut diterapkan
kepada peserta didik mulai dari jenjang pra sekolah (TK),
Sekolah dasar, SMP, SMA, sampai dengan Perguruan tinggi.

Universitas Slamet Riyadi sebagai salah satu
Perguruan Tinggi yang berada di kota Surakarta, turut
mendukung kebijakan SFH yang dikeluarkan oleh
pemerintah, yaitu dengan mengeluarkan Surat Keputusan
Rektor mengenai penerapan metode pembelajaran daring
(virtual), sebagai bentuk respon Universitas Slamet Riyadi
pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.
Keputusan pembelajaran dengan mempergunakan metode
daring tersebut kemudian diimplementasikan oleh dosen
pengajar di masing-masing Program Studi Universitas
Slamet Riyadi Surakarta dengan membuat berbagai inovasi
pembelajaran online. Tujuannya adalah dengan perubahan
metode pembelajaran dari luring ke daring, mahasiswa
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dapat menerima penerapan perubahan metode
pembelajaran tersebut dengan maksimal, juga dengan
menyampaikan materi pembelajaran yang inovatif
diharapkan membuat mahasiswa tertarik dan bersemangat
dalam mengikuti proses perkuliahan dengaan metode
pembelajaran daring selama masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan pada uraian diatas, pada penulisan
dengan metode studi kasus berikut bertujuan untuk mencari
jawaban mengenai bagaimana persepsi mahasiswa
Universitas Slamet Riyadi Surakarta sebagai generasi
milenial pada pembelajaran dengan metode daring di era
pandemi Covid-19 saat ini. Penulisan ini bertujuan untuk
mengetahui persepsi mahasiswa Universitas Slamet Riyadi
Surakarta sebagai generasi milenial pada pembelajaran
dengan metode daring di era pandemi Covid-19.

Pembahasan
Bencana pandemi Covid-19 yang menyerang

Indonesia membuat pemerintah Indonesia membuat
berbagai macam kebijakan penanganan Covid-19, termasuk
kebijakan pada bidang pendidikan di Indonesia. Universitas
Slamet Riyadi sebagai salah satu Perguruan Tinggi di
Indonesia pada tahun ajaran baru 2020/2021 mulai
menerapkan metode pembelajaran daring (virtual) sesuai
dengan Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat
Coronavirus Disease (Covid-19), dan dikuatkan dengan
Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat
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Penyebaran Covid-19 SFH, yaitu bentuk pelarangan
pengajaran dengan metode tatap muka langsung, dan
diganti dengan metode pengajaran daring melalui berbagai
media internet.

Pada awal implementasi SFH tersebut, pembelajaran
daring di Universitas Slamet Riyadi Surakarta
mempergunakan beberapa platform yang tersedia di media
internet sebagai penunjang berlangsungnya proses
pembelajaran School From Home seperti Zoom,
Googlezoom, Googlemeet, Whatsapp Group, dan lainnya,
yang dapat di akses melalui laptop atau handphone dosen
dan mahasiswa. Tidak berhenti sampai disitu saja, team IT
Universitas Slamet Riyadi pada perjalanan penerapan
pembelajaran dengan metode daring tersebut, melakukan
berbagai analisa dan evaluasi pada kinerja beberapa
platform yang dipergunakan sebagai media pembelajaran
daring, baik kelebihan dan kekurangannya masing-masing,
yang bertujuan untuk kenyamanan dan maksimalnya proses
pembelajaran secara daring di Universitas Slamet Riyadi
Surakarta.

Demi keseragaman sistem yang dipergunakan
sebagai media pembelajaran daring, Universitas Slamet
Riyadi Surakarta kemudian menentukan satu (1) platform
pada metode pembelajaran daring baik bagi mahasiswa
maupun bagi dosen, yaitu menggunakan aplikasi MS.Team
sebagai media pengajaran secara daring di lingkungan
civitas akademik Universitas Slamet Riyadi. Ditetapkannya
MS. Team sebagai aplikasi pembelajaran daring di
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Universitas Slamet Riyadi, mendapatkan respon yang baik
dari pada dosen pengajar.

Beberapa inovasi bentuk pembelajaran secara online
kemudian dibuat dan diterapkan oleh dosen pada setiap
mata kuliah yang diampunya, seperti metode pembelajaran
dosen berceramah secara virtual, bentuk pembelajaran
kooperatif, yaitu interaktif berupa tanya jawab dan diskusi
antara dosen dengan mahasiswa, pembelajaran dengan
media lain yang mendukung pembelajaran daring dengan
mempergunakan media whatsapp group, share rekaman
materi yang dibuat oleh dosen kepada mahasiswa, bentuk
pembelajaran yang menghasilkan produk berupa review
individu berupa materi per-pertemuan yang ditugaskan
kepada mahasiswa pada setiap akhir pertemuan, tugas
kelompok berupa makalah dan pembuatan PPT, makalah
individu, dan lain sebagainya. Beberapa inovasi tersebut
dibuat oleh dosen dengan tujuan agar selama proses
pembelajaran mempergunakan metode daring, dosen dapat
memberikan materi dengan jelas sesuai dengan Rancangan
Pembelajaran Semester, dan mahasiswa mendapatkan
pemenuhan hak sebegai peserta didik untuk tetap
mendapatkan layanan pendidikan, walaupun dalam kondisi
darurat Covid-19 dengan semaksimal mungkin.

Mahasiswa dalam peraturan RI No. 30 Tahun 1990
merupakan peserta didik yang terdaftar dan belajar di
Perguruan Tinggi tertentu. Mahasiswa Universitas Slamet
Riyadi merupakan suatu kelompok dalam masyarakat yang
memperoleh statusnya karena mempunyai ikatan dengan
Universitas Slamet Riyadi Surakarta, yang mana mahasiswa
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tersebut adalah calon intelektual atau cendikiawan muda
dalam suatu lapisan masyarakat, yang seringkali menjadi
syarat dengan berbagai predikat. Pada struktur Pendidikan
Indonesia mahasiswa mendudukin jenjang satuan
pendidikan tertinggi di antara yang lain. Dalam hal ini
mahasiswa Universitas Slamet Riyadi Surakarta memiliki
tanggung-jawab besar, sebab dalam perjuangannya
menuntut ilmu bukan hanya untuk diri mereka sendiri tetapi
juga untuk masyarakat luas. Hal tersebut tidak lepas dari
landasan dalam Perguruan Tinggi yang disebut sebagai Tri
Dharma Perguruan Tinggi, terdiri atas pendidikan dan
pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta
pengabdian kepada masyarakat., yang harus dipegang dan
dilaksanakan mahasiswa bagian dari generasi milenial,
4sehingga mahasiswa Universitas Slamet Riyadi sebagai
bagian dari generasi milenial menjadi salah satu komponen
penting pada evaluasi metode pembelajaran secara daring
yang diterapkan di Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

Persepsi merupakan suatu perpaduan dari tiga (3)
komponen utama yaitu nilai, keyakinan, dan pengetahuan.
Dari ketiga komponen inilah yang akan membentuk persepsi
seseorang, sekelompok, maupun negara. Nilai merupakan
preferensi terhadap pernyataan realitas tertentu dibanding
realitas lainnya. Keyakinan adalah sikap bahwa suatu
diskripsi realitas adalah benar, terbukti, atau telah diketahui.
Keyakinan sering didasarkan pada penerimaan informasi
yang sebelumnya dari lingkungan, meskipun hal itu tidak
sama sekali dengan data itu sendiri. Sedangkan

4 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).



23

pengetahuan bersumber dari data atau informasi yang
diterima dari lingkungan. Pengetahuan adalah unsur kunci
dalam pembentukan dan perubahan system perseptual.
Konsep perubahan persepsi seseorang atau persepsi
nasional mengacu pada pengetahuan baru yang merombak
keyakinan dan nilai.5

Menurut Kreitner dan Kinichi (2005: 208) persepsi
adalah proses kofnitif yang dipergunakan oleh individu untuk
menafsir dana memahami dunia sekitarnya, tanda-tanda dari
sudut pengalaman yang bersangkutan. Persepsi mencakup
penerimaan stimulus, pengorganisasian, dan penerjemahan
suatu penafsiran stimulus yang diorganisasikan dengan cara
yang dapat mempengaruhi perilaku dan pembentukan sikap.
Persepsi juga merupakan proses pemberian arti terhadap
lingkungan oleh individu, oleh karena itu setiap individu akan
memberikan arti kepada stimulus dengan cara yang berbeda
meskipun objeknya sama. Cara individu melihat situasi
seringkali lebih penting daripada situasi itu sendiri.

Persepsi mahasiswa Universitas Slamet Riyadi
Surakarta sangat diperlukan dalam menanggapi perubahan
metode pembelajaran dari luring (tatap muka secara
langsung) menjadi daring (SFH), karena dari persepsi yang
disampaikan mahasiswa tersebut akan menjadi indikator
evaluasi kebijakan metode pembelajaran daring yang
diterapkan di Universitas Slamet Riyadi Surakarta, sebagai

5 Walter S. Jones, Logika Hubungan Internasional; Persepsi Nasional 1,
Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992, hal. 276. Tiga komponen
yang membentuk persepsi ini juga dikemukakan K. J Holsti dalam
bukunya International Politics (1983), yang diterbitkan ke dalam Bahasa
Indonesia menjadi, Politik Internasional : Kerangka Untuk Analisis, Jilid
2, Jakarta, Erlangga, 1988, hal 86-90.
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implementasi dari Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun
2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat
Coronavirus Disease (Covid-19), dan dikuatkan dengan
Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat
Penyebaran Covid-19 SFH, yaitu bentuk pelarangan
pengajaran dengan metode tatap muka langsung, dan
diganti dengan metode pengajaran daring melalui berbagai
media internet.

Terdapat dua (2) kategori mahasiswa yang
menyampaikan persepsi pada metode pembelajaran secara
daring di Universitas Slamet Riyadi Surakarta, yaitu
mahasiswa baru yang memulai kuliahnya pada tahun ajaran
2020/2021 dan mahasiswa semester tiga (3) keatas yang
pada semester sebelum pandemi Covid-19 menyerang
Indonesia, metode pembelajarannya dilakukan secara tatap
muka langsung (luring). Perbedaan perubahan metode
pembelajaran daring tersebut membawa dampak yang
signifikan terutama pada adaptasi metode pembelajaran
daring antara mahasiswa baru dibandingkan dengan
mahasiswa semester tiga (3) keatas.

Menurut mahasiswa metode ceramah yang dilakukan
dosen melalui media MS. Team dapat dipahami dengan
lebih maksimal apabila disertai dengan lampiran PPT dari
dosen, sehingga mahasiswa secara audio dapat
mendengarkan penjelasan dosen ditunjang secara virtual
melihat tampilan PPT yang disajikan oleh dosen. Disini
menjadi tantangan bagi dosen untuk menyajikan tampilan
PPT yang menarik minat mahasiswa untuk mengamatinya
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sehingga menjadi ketertarikan mahasiswa pada materi yang
dijelaskan oleh dosen. Apabila materi hanya disajikan dosen
dengan ceramah saja, maka mayoritas mahasiswa
berpendapat akan memicu kebosanan mereka dengan cepat,
dan pada saat mahasiswa hanya mendengarkan saja
penjelasan dosen tanpa disertai sajian tampilan PPT yang
menarik, mahasiswa akan mudah mengantuk. Imbasnya
adalah mahasiswa tidak dapat memahami dan menyerap
materi yang diberikan oleh dosen dengan maksimal.

Tempat (lokasi) dosen mengajar yang tidak selalu
berada di ruang kelas, juga mahasiswa yang menerima
pembelajaran yang tidak lagi diwajibkan untuk duduk di
kelas dalam posisi siap menerima materi pembelajaran (saat
menerima pelajaran secara online atau SFH mahasiswa
tidak ada kewajiban untuk duduk rapi layaknya yang
diterapkan pada metode pembelajaran luring di kelas,
ditambah tidak ada kewajiban untuk on camera), membuat
tidak sedikit mahasiswa saat mengikuti pembelajaran secara
daring disambi makan, tiduran, dan melakukan aktifitas
lainnya. Hal tersebut berimbas pada konsentrasi mahasiswa
tidak maksimal. Mahasiswa menjadi tidak fokus
memperhatikan materi yang diberikan dosen, ditambah
apabila mahasiswa tidak membuat catatan (key point),
berdampak pada tingkat pemahaman mahasiswa pada
materi yang diajarkan dosen tidak dapat dipahami dengan
maksimal oleh mahasiswa. Hal tersebut belum lagi apabila
ada beberapa faktor eksternal lainnya seperti ruangan
tempat mengajar dan belajar terlalu berisik atau ada suara-
suara yang mengganggu pada proses pembelajaran
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sehingga proses pembelajaran dengan metode
pembelajaran daring tidak dapat efektif.

Pada inovasi pembelajaran kooperatif yaitu interaksi
antara dosen dengan mahasiswa melalui media MS. Team,
menurut mahasiswa pada proses tersebut interaksi yang
terjadi sangatlah minim dari mahasiswa, baik untuk bertanya
ataupun menyampaikan pendapatnya, kepada dosen
maupun pada mahasiswa yang lain. Walaupun seringkali
dosen sudah menginisiasi agar mahasiswa dikelasnya aktif
menyampaikan pendapatnya, dengan bentuk-bentuk
pertanyaan atau komentar, tetapi tetap saja interaksi yang
dilakukan mahasiswa tidak dapat maksimal, bahkan
cenderung minim.

Padahal apabila sedikit dikaitkan dengan tujuan
pembelajaran dengan konsep Merdeka Belajar, menjadi
tugas mahsisiswa untuk berperan aktif pada sesi perkuliahan,
dan dosen dapat bertindak atau berubah fungsi sebagai
fasilitator di kelas. Sikap pasif mahasiswa pada metode
pembelajaran daring tersebut tidak terlepas dari adanya
perasaan malu dan tidak percaya diri baik kepada sesama
mahasiswa terutama kepada dosen pengajar, dan hal ini
banyak ditemukan terutama bagi mahasiswa semester awal.
Tidak adanya beban psikologis yang dirasakan mahasiswa
pada metode pembelajaran secara daring, yang
mengharuskan mahasiswa bertemu dan bertatap muka
langsung dengan dosen, menjadi faktor pendukung
minimnya interaksi terjadi di kelas daring (online).

Pada pembelajaran yang menghasilkan produk
berupa review individu bagi mahasiswa per sesi kuliah,
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menurut mahasiswa menjadi salah satu inovasi yang harus
diterapkan kepada mahasiswa, karena dengan ada review
individu tersebut mahasiswa mau tidak mau harus mencatat
atau mendokumentasikan setiap sesi perkuliahan, atau
apabila tidak mengikuti dengan baik pada sesi perkuliahan
tersebut, paling tidak mahasiswa harus googling, membaca
topik perkuliahan pada hari itu untuk dapat menghasilkan
produk berupa tugas review individu. Menurut mahasiswa
yang mengerjakannya review individu yang dibuat membuat
mahasiswa lebih dapat lebih menyerap, mengerti dan
memahami topik yang sebelumnya disajikan oleh dosen,
karena dengan membuat tugas review individu mereka
dituntut untuk membuat key point materi, catatan ringkasan,
membaca ulang materi, dan menulisnya Kembali menjadi
tugas review individu. Yang mayoritas mahasiswa keluhkan
bahwa tugas review individu tersebut menjadi terlalu
merepotkan mahasiswa apabila tugas review individu
tersebut diwajibkan bagi semua mata kuliah yang diikutinya.

Tugas kelompok berupa presentasi makalah menurut
mahasiswa dengan adanya tugas kelompok tersebut
menjadi sarana mahasiswa untuk dapat berkoordinasi dan
berinteraksi dengan mahasiswa lainnya. Hal ini menjadi
penting karena karena pada metode pembelajaran yang
dilakukan secara daring, interaksi langsung antar mahasiswa
pasti terbatas. Adanya tugas makalah kelompok yang
kemudian harus dipresentasikan di depan kelas, menjadi
sarana mahasiswa untuk berkoordinasi, belajar kelompok,
dan berdiskusi, walaupun dengan media virtual (online) juga.
Tugas kelompok juga menjadi acuan pada keaktifan masing-
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masing mahasiswa. Mahasiswa yang aktif akan dapat
berinteraksi dengan mahasiswa lain secara baik, juga
sebaliknya. Tugas kelompok menurut mahasiswa juga
menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk berdiskusi
(sharing dan transfer knowledge) dengan mahasiswa lain,
sehingga antar mahasiswa dapat mengukur tingkat
pemahaman akan materi makalah yang mereka kerjakan
bersama.

Tugas membuat makalah individu menurut
mahasiswa menjadi problematika yang agak berat bagi
mahasiswa dikarenakan mahasiswa dituntut untuk
menemukan ide-ide yang akan menjadi tema penulisan
akademis sebagai tugas makalah individu, sedangkan bagi
mahasiswa kemampuan mahasiswa untuk mencari dan
menemukan literasi terbatas. Pada metode perkuliahan
secara luring, mahasiswa dapat menanyakan secara
langsung kepada dosen pengampu mengenai sumber
literasi. Akan tetapi pada metode pembelajaran daring,
mahasiswa yang tidak dapat berinteraksi langsung dengan
dosen akan mengalami kesulitan. Media Whatsapp ataupun
telepon disebutkan oleh mahasiswa tidak banyak membantu
mereka, hal tersebut dikarenakan mahasiswa merasa
sungkan untuk memulai interaksi dengan dosen melalui
Whatsapp atau telepon, dan apabila mahasiswa
memberanikan diri berinteraksi dengan dosen melalui media
Whatsapp belum tentu dosen akan merespon jawaban
dengan cepat, karena kesibukan dari dosen tersebut.

Interaksi pembelajaran dengan media MS. Team,
menurut mahasiswa sudah sangat baik. MS Team memiliki
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fasilitas lengkap seperti converence sebagai media
pembelajaran daring yang dapat diakses dosen dengan
jumlah mahasiswa yang diundang untuk joint tidak dibatasi
jumlahnya dan durasi waktu. MS Team juga memiliki
berbagai fasilitas seperti upload PPT, voice record
pembelajaran yang sedang berlangsung (sehingga dapat
diputar ulang di lain waktu), share dan upload PPT dengan
cara yang mudah dipelajari, download kehadiran mahasiswa
yang mengikuti pembelajaran secara up to date, fasilitas
penugasan di assignment yang dapat diatur waktu dan
durasinya dan lain sebagainya. Hanya seringkali beberapa
kelemahan yang dimiliki MS. Team yang seringkali tidak
berfungsi dengan maksimal, yaitu MS. Team sebagai
platform online, kelancaran pengoprasiannya sangat
tergantung pada jaringan internet.

Hambatan selama mempergunakan metode
pembelajaran daring secara teknis juga dialami mahasiswa.
Jaringan atau koneksi internet yang tiba-tiba tersendat
(down server), membuat mahasiswa yang tengah mengikuti
mata kuliah tiba-tiba dapat keluar dari akun MS. Team tanpa
ada peringatan (warning) dari sistem. Imbasnya bagi yang
sudah keluar apabila akan joint MS. Team lagi
membutuhkan waktu yang seringkali susah dan lama.
Kendala tersebut membuat mahasiswa yang sedang
mengikuti perkuliahan kehilangan moment belajarnya,
termasuk tertinggal materi yang disampaikan oleh dosen.

Kendala ekonomi menurut mahasiswa juga menjadi
penghambat mahasiswa dalam mengikuti metode
pembelajaran daring. Mahasiswa terutama angkatan baru
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2020/2021 belum mendapat alokasi quota internet gratis dari
pemerintah. Hal tersebut memaksa mahasiswa harus
mengeluarkan biaya ekstra antara 50-100 ribu rupiah per
bulannya, yang biasanya mereka ambil dari alokasi uang
saku per-bulannya.

Kendala lainnya menurut mahasiswa juga datang
dari beberapa dosen yang tidak memanfaatkan fasilitas yang
terdapat di MS. Team secara maksimal. Sebagai contohnya
saat memberikan tugas individu bagi mahasiswa pada setiap
pertemuan, yang harusnya pada pelaksanaan
pengumpulannya mahasiswa diharuskan untuk di upload ke
MS. Team, dosen sebagai administrator tidak
mempersiapkan folder tugas, dan seringkali mempersilakan
mahasiswa mengumpulkan tugas individunya melalui kolom
komentar. Padahal di MS. Team sudah disediakan fasilitas
tersebut, seperti yang dijelaskan pada fasilitas-fasilitas yang
disediakan MS. Team.

Akan tetapi dibalik hambatan dan tantangan yang
dihadapi mahasiswa pada metode pembelajaran daring,
tetap ada peluang yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa
sebagai generasi milenial yang harus selalu melihat
hambatan menjadi peluang. Menurut mahasiswa dengan
diterapkannya metode pembelajaran daring di Universitas
Slamet Riyadi Surakarta, mereka menjadi lebih inovatif
dalam mengaplikasikan beberapa mata kuliah seperti pada
mata kuliah Kewirausahaan, Setelah mendapat ilmu
Kewirausahaan mahasiswa dapat langsung
mengaplikasikannya dengan berjualan produk-produk yang
mereka hasilkan seperti berjualan ricebowl secara online.
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Adanya waktu senggang yang cukup banyak pada metode
pembelajaran secara daring, membuat mahasiswa memiliki
fleksibilitas antara mengatur waktu kuliah sekaligus
berwirausaha.

KESIMPULAN
Kebijakan pemerintah Indonesia pada dunia

pendidikan berupa Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah
Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 SFH, yaitu
bentuk pelarangan pengajaran dengan metode tatap muka
langsung, dan diganti dengan metode pengajaran daring
melalui berbagai media internet, diimplementasikan
Universitas Slamet Riyadi Surakarta pada penerapan
pembelajaran melalui media MS. Team. Penerapan MS.
Team sebagai platform utama yang dipergunakan pada
metode pembelajaran daring diikuti dengan penerapan
pembelajaran inovatif yang dibuat dosen demi kelangsungan
pembelajaran online di tengah keterbatasan interaksi imbas
dari pandemi Covid-19.

Beberapa inovasi yang dibuat dosen seperti ceramah
secara virtual dengan melampirkan PP pada setiap proses
pembelajaran, pembelajaran kooperatif antara dosen
dengan mahasiswa, bentuk pembelajaran yang
menghasilkan produk berupa review individu, presentasi
makalah kelompok, sampai pada tugas pembuatan makalah
individu, dipersepsikan mahasiswa dengan cara yang
berbeda-beda antara satu (1) mahasiswa dengan
mahasiswa lainnya. Adanya kendala jaringan internet,
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metode pembelajaran daring yang menurut mahasiswa tidak
seefektif apabila dibandingkan dengan metode pembelajaran
luring (tatap muka secara langsung), interaksi baik antara
dosen dengan mahasiswa maupun antara mahasiswa
dengan mahasiswa pada metode pembelajaran daring yang
minim, menjadi beberapa hambatan dan kendala bagi
mahasiswa Universitas Slamet Riyadi pada proses
pembelajaran daring yang dilaluinya.

Menurut mahasiswa mereka harus dapat beradaptasi
dengan cepat, termasuk pada perubahan metode
pembelajaran yang diterapkan tersebut. Pada metode
pembelajaran daring ditengah era pandemi Covid-19 saat ini,
mahasiswa merasa dituntut untuk tetap belajar dengan cepat,
beradaptasi dengan perubahan, dan bagaimana perubahan
metode pembelajaran daring tersebut menjadi peluang
tersendiri bagi mahasiswa Universitas Slamet Riyadi.
Mahasiswa juga menyampaikan bahwa pada metode
pembelajaran daring tersebut mereka dituntut untuk berpikir
kritis, agar materi yang disampaikan dosen tidak hanya
berhenti di mahasiswa saja secara satu kesatuan, akan
tetapi bagaimana kemudian mahasiswa mecari sumber-
sumber referensi (literasi) yang relevansi dengan materi
yang diajarkan dosen.

Terakhir peluang yang didapat mahasiswa dengan
metode pembelajaran daring, mahasiswa dapat belajar dan
membiasakan diri untuk menggunakan teknologi yang ada
dengan banyaknya aplikasi yang tersedia. Mahasiswa mau
tidak mau harus belajar dan dituntut untuk bisa
mempergunakannnya media digital tersebut, sehingga
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mahasiswa sebagai kaum milenial paham dan familiar
dengan teknologi informatika.
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CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)

(Untari Narulita Madyar Dewi, S.IP., M.H.I)

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional,
Universitas Slamet Riyadi Surakarta
untari.narulita.madyar@unisri.ac.id

PENDAHULUAN
Penggunaan istilah generasi milenial belakangan ini

menjadi semakin marak di Indonesia, generasi milenial
dianggap sebagai generasi yang sadar teknologi dan
kehidupannya telah berhubungan langsung dengan berbagai
macam alat teknologi komunikasi serta terkoneksi dengan
internet secara realtime. Generasi milenial juga banyak
menggunakan teknologi komunikasi instan seperti media
sosial (facebook, twitter, instagram), email, whatsapp,
telegram dan lainnya. Hal inilah yang membuat generasi
milenial disebut sebagai generasi yang mahir teknologi
komunikasi dan menjadi aset penting bagi pembangunan
nasional di masa mendatang.

Namun, jauh sebelum istilah generasi milenial menjadi
topik hangat perbincangan masyarakat luas. Presiden
pertama Indonesia, Bung Karno, telah percaya bahwa kaum
muda saat itu adalah harapan bagi kemerdekaan bangsa
Indonesia. Seperti pesan yang disampaikan oleh Bapak
Proklamator Bangsa, “Berikan aku seribu orang tua niscaya
kucabut Semeru dari akarnya, berikan aku sepuluh pemuda
yang membara cintanya pada Tanah Air maka akan

mailto:untari.narulita.madyar@unisri.ac.id
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kuguncangkan dunia.” (Elga, 2019) Kepercayaan terhadap
kaum muda saat itu telah menyatukan berbagai elemen
perkumpulan pemuda di seluruh Indonesia, untuk
membahas mengenai persatuan pemuda Indonesia dalam
memerdekakan bangsanya dari para penjajah.

Semangat persatuan itu terwujud pada 28 Oktober
1928, sebagai hari lahirnya Sumpah Pemuda di Indonesia.
Kongres pemuda kedua saat itu diikuti oleh perwakilan dari
berbagai perhimpunan pemuda di seluruh Indonesia seperti
Jong Sumatranen Bond, Perhimpunan Pelajar-Pelajar
Indonesia (PPPI), Jong Java, Jong Bataks Bond, Jong
Islamieten Bond, Jong Celebes, Jong Ambon, Pemuda
Indonesia, Katholikee Jongelingen Bond, Sekar Rukun,
Pemuda Kaum Betawi, dan lainnya. Kongres tersebut
menghasilkan ikrar Sumpah Pemuda yang berisi: (1) Kami
putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang
satu, tanah air Indonesia; (2) Kami putra dan putri Indonesia,
mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; (3) Kami
putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan,
bahasa Indonesia. (Iswara N, 2019) Persatuan pemuda
Indonesia pada masa penjajahan adalah wujud nyata agent
of change, bahwa pemuda Indonesia saat itu sebagai salah
satu pembawa perubahan bagi negerinya untuk merdeka.
Hingga hari ini peringatan hari Sumpah Pemuda di Indonesia
menjadi momen bersejarah bagi generasi milenial dan
generasi Z untuk mengenang kembali semangat perjuangan
kaum muda di masa penjajahan serta mengambil nilai dan
moral untuk dapat berjuang mengharumkan bangsa
Indonesia sesuai perkembangan zaman.
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Saat ini setelah 75 tahun Indonesia merdeka,
Indonesia patut berbangga diri karena negeri ini
mendapatkan bonus demografi artinya bahwa jumlah usia
produktif menjadi sangat besar. Mereka inilah yang akan
menjadi pemain utama perekonomian Indonesia di tahun
2025-2030 dan disebut sebagai generasi milenial. Generasi
milenial berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik,
didefinisikan sebagai generasi yang lahir diantara tahun
1981-1996, sedangkan generasi Z adalah mereka yang lahir
diantara tahun 1997-2012. Pengklasifikasian ini berdasarkan
analisis dari William H. Frey seorang konsultan di U.S.
Census Bureau. (Utomo, 2019) Istilah lain dari generasi
milenial adalah generasi Y, namun masyarakat di Indonesia
lebih sering menggunakan istilah generasi milenial dalam
setiap momen tulisan maupun taglines pemberitaan.

Seperti pemberitaan mengenai tingginya tingkat
partisipasi generasi milenial dalam berdonasi secara digital
di masa pandemi. Pandemi Covid-19 terjadi pada akhir
tahun 2019, kemunculan virus yang bermula dari Wuhan,
China ini telah menyebar keseluruh dunia tidak terkecuali di
Indonesia. (Nuraini, 2020) Pada 2 Maret 2020, Indonesia
pertama kali mengalami kasus Covid-19. Penyintas Covid-19
pertama di Indonesia adalah ibu dan anak warga Depok,
Jawa Barat yang mempunyai kontak atau interaksi langsung
dengan warga negara Jepang di Jakarta. Meskipun saat itu,
pemerintah Jepang menyatakan bahwa warga negaranya itu
bukan menjadi sumber dari penyebaran virus Covid-19 di
Indonesia. Mereka berharap pemerintah Indonesia tidak
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memunculkan narasi diskriminasi dengan penyebutan
negara asal dari penyintas Covid-19.

Penemuan kasus pertama di kota metropolitan
menjadi trigger meluasnya penyebaran kasus Covid-19.
Tidak hanya di Jakarta dan sekitarnya, kasus Covid-19
bahkan telah meluas ke seluruh pelosok negeri. Cepatnya
penyebaran virus tidak diimbangi dengan kapasitas dan
kualitas pelayanan medis di daerah-daerah, terutama di
wilayah yang minim akses layanan kesehatan, kapasitas
kamar tidur, dan sumber daya manusia yaitu tenaga
kesehatan. Kesiapsiagaan pemerintah dalam meminimalisir
penyebaran virus Covid-19 di Indonesia juga menjadi
sorotan dunia dan World Health Organization (WHO).
Menjelang akhir tahun 2020 jumlah kasus Covid-19 di
Indonesia mengalami lonjakan pasca libur natal dan tahun
baru. Meskipun, pemerintah Indonesia telah menghimbau
masyarakat untuk tidak melakukan mudik natal dan
merayakan tahun baru secara massal atau berkerumun di
satu titik tertentu yang biasa masyarakat lakukan di tahun-
tahun sebelumnya.

Hingga 27 Januari 2021, jumlah kasus Covid-19 telah
mencapai 1 juta kasus. Dengan rincian yang dilaporkan
pada Selasa (26/1) adalah 1.012.350 kasus di seluruh
Indonesia. Jumlah itu menjadi terbesar di negara-negara
Asia Tenggara dan Indonesia berada diposisi keempat
setelah India, Turki, dan Iran. Upaya Pemerintah Indonesia
sejak awal kemunculan Covid-19 di negeri ini sebenarnya
cukup responsif dibuktikan dengan pembentukan Satuan
Tugas Penanganan Covid-19 (Satgas Covid-19). (Tamtomo,



38

2021) Terdapat empat strategi pemerintah dalam mengatasi
Covid-19, strategi pertama dengan kebijakan menjaga jarak
atau physical distancing, strategi kedua adalah
menumbuhkan kebiasaan memakai masker ketika berada di
luar rumah atau di ruang publik. Ketiga, melakukan
penelusuran contact tracing dari yang terkena kasus positif
Covid-19. Strategi keempat adalah mengedukasi
masyarakat untuk melakukan isolasi mandiri apabila hasil
dari tracing tersebut mengindikasikan kearah positif Covid-
19. (Wibowo, 2020) (Boer, Pratiwi, & Muna, 2020) Keempat
strategi itu sebenarnya telah dijalankan dari awal Maret 2020
hingga Desember 2020, namun hasilnya masih belum
signifikan untuk menekan angka penularan Covid-19.

Pada awal tahun 2021, ada sebuah kebijakan baru
yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yaitu
Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di
wilayah Jawa dan Bali yang mulai berlaku pada 11-25
Januari 2021. Dengan menerapkan delapan poin penting
seperti kapasitas pekerja di perkantoran dibatasi dengan
skema work from home hingga 75%, pusat perbelanjaan dan
rumah makan dibatasi waktu operasional hingga pukul 19:00
malam, tempat ibadah tetap diizinkan dibuka dengan
kapasitas 50%, kegiatan bidang konstruksi diharapkan tetap
menerapkan protokol kesehatan yang ketat, bidang esensial
dan kebutuhan pokok juga diharapkan tetap menerapkan
protokol kesehatan yaitu 3M (Menjaga Jarak, Mencuci
Tangan, dan Memakai Masker), moda transportasi
diharapkan untuk mengatur kapasitas dan waktu
operasionalnya, fasilitas umum dan kegiatan bidang sosial
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budaya dihentikan untuk sementara waktu, dan kegiatan
belajar mengajar akan dilaksanakan secara daring. (CNN
Indonesia, 2021) Pemberlakuan kebijakan ini tentu akan
berdampak terhadap mobilitas masyarakat dalam mencukupi
kebutuhan ekonomi keluarga, bersekolah, bekerja, dan
bahkan berpengaruh terhadap aktivitas berdonasi. Sebelum
masa pandemi, aktivitas berdonasi identik dengan
memberikan bantuan berupa barang-barang kebutuhan
sehari-hari maupun dalam bentuk uang tunai. Setelah terjadi
wabah virus corona, aktivitas berdonasi yang dilakukan oleh
generasi milenial beralih menggunakan platform-platform
digital gerakan sosial.

Tren Donasi Digital di Kalangan Generasi Milenial
Pengertian donasi dilihat dari aspek bahasa berasal

dari bahasa Latin Donum dan dalam bahasa Inggris
Donation memiliki arti derma atau sumbangan. Secara istilah,
pengertian donasi adalah pemberian dari seseorang atau
suatu badan hukum terhadap pihak tertentu atau suatu
perkumpulan baik sebagai perantara atau pengelola donasi,
yang sifatnya secara sukarela tanpa mengharapkan timbal
balik dari apa yang telah diberikan. Pemberian donasi tidak
hanya berupa uang tunai saja, namun bisa dalam bentuk
bahan pangan, makanan instan, pakaian, alat sekolah,
kebutuhan medis dan lainnya. Sementara itu, pengertian
donatur adalah orang atau suatu badan hukum yang
memberikan donasi. Donatur bisa memberikan donasinya
secara langsung kepada pihak yang membutuhkan atau
menitipkannya kepada pengelola donasi untuk dikumpulkan
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dengan donasi para donatur lainnya sehingga jumlah
nominalnya bisa jadi lebih besar daripada yang diberikan
secara langsung kepada pihak yang membutuhkan.

Pengelola donasi bisa berupa lembaga resmi yang
sesuai dengan aturan yang berlaku atau yayasan. Ketika
donatur menitipkan donasinya kepada pengelola donasi,
mereka memiliki hak untuk mengetahui transparansi
pengelolaan dana, laporan kinerja kegiatan, dan pihak-pihak
yang mendapatkan donasi tersebut. Saat ini, pengelola
donasi di Indonesia tumbuh subur dan berkembang karena
didukung dengan kemajuan teknologi komunikasi. Serta
dalam situasi pandemi seperti ini, muncul banyak pengelola
donasi beralih menuju digital. Dalam pelaksanaannya donasi
digital menggunakan uang elektronik. Kemunculan uang
elektronik ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam
bertransaksi. Tren donasi digital menjadi alternatif terbaru
dalam berdonasi, karena bisa dilakukan kapan saja dan di
mana saja. Berdonasi secara digital makin digemari oleh
masyarakat di Indonesia dengan alasan efisien dan praktis,
serta dapat berdampak pada penambahan jumlah donatur
dan hasil pengumpulan dana donasi digital. Pada bulan Mei
2020, terjadi peningkatan dari beberapa platform dompet
digital di Indonesia. Peningkatan tersebut terjadi pada
layanan donasi digital dalam penyaluran zakat maupun
donasi selama bulan Ramadan 2020.

Dikutip dari tulisan Akbar Evandio yang dimuat dalam
laman website finansial.bisnis.com, disebutkan bahwa Head
of Corporate Communication LinkAja, Putri Dianita,
menjelaskan bahwa pihaknya mengalami peningkatan trafik
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misalnya saja donasi digital yang meningkat dua kali lipat
selama pandemi Covid-19. Peningkatan itu didorong oleh
tingginya partisipasi masyarakat dalam berdonasi dan
menyalurkan zakatnya melalui platform donasi digital.
Menurut Putri Dianita, Pihak LinkAja juga bekerja dengan
berbagai mitra partner strategis seperti Rumah Zakat,
Dompet Dhuafa, dan Kitabisa. (Evandio, 2020) Peningkatan
empat kali lipat terjadi sejak Maret 2020, terutama partner
yang menghimpun dana untuk Covid-19 seperti Kitabisa.

Sementara itu, Budi Gandasoebrata, Managing
Director GoPay, menyebutkan donasi digital mengalami
kenaikan dua kali lipat. Budi menambahkan adanya
perubahan transaksi masyarakat menuju digitalisasi selama
era pandemi Covid-19 menjadi potensi untuk mendorong
percepatan implementasi zakat digital di Indonesia. Dari data
internal Pihak GoPay mencatat adanya peningkatan dua kali
lipat selama pandemi, yaitu bulan Maret dan April dengan
total donasi lebih dari 74 miliar rupiah. Hasil analisis
mengenai tren donasi digital yang dilakukan oleh pihak
GoPay menyebutkan bahwa terdapat empat tren donasi
digital yang dilakukan oleh customer melalui GoPay.
Pertama, rekan donasi seperti Kitabisa dan ratusan rumah
ibadah. Kedua, donasi bagi mitra driver Gojek melalui fitur
menu tipping yakni setelah menyelesaikan pesanan di
aplikasi Gojek. Ketiga, saat customer melakukan zakat
digital di aplikasi Gojek dan terakhir melalui sejumlah konser
amal di mana tiketnya dapat dibeli melalui loket.com.
(Evandio, 2020) Keempat tren donasi digital via GoPay ini
bisa menjadi acuan dasar bagi penyedia platform donasi
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digital untuk mengetahui bagaimana tren aktivitas donasi
digital para customer.

Selain platform LinkAja dan GoPay, program donasi
digital melalui kampanye berbagi juga diselenggarakan oleh
3 platform ternama di Indonesia yaitu Grab, Ovo, dan
Tokopedia mendapatkan antusiasme masyarakat yang tinggi.
Director OVO, Setiawan Adhiputro menyatakan bahwa
pencapaian ini adalah dukungan masyarakat Indonesia yang
berpartisipasi dan berdonasi dalam membantu program
kampanye berbagi. Setiawan percaya bahwa dengan donasi
menggunakan platform digital akan berpengaruh pada
perputaran ekonomi yang lebih cepat. Program donasi digital
melalui kampanye berbagi dimulai pada 2 Mei 2019 dan
akan berakhir pada 6 Juni 2019. Hasil dari donasi digital
yang telah terkumpul akan didistribusikan oleh Rumah Yatim
untuk anak-anak yatim, kaum dhuafa, dan tidak mampu.
Bentuk konkrit dari donasi yang diberikan berupa bantuan
pendidikan seperti pelengkapan sekolah dan beasiswa.

Sementara itu, Direktur Utama Rumah Yatim, Nugroho
Wismono menyampaikan bahwa bidang pendidikan dipilih
agar mampu memutus rantai kemiskinan dan pendidikan
adalah elemen yang paling penting untuk kemajuan bangsa.
(Ulya, 2019) Perkembangan dan penggunaan teknologi di
Indonesia semakin meningkat. Salah satu faktor
pendorongnya adalah minat terhadap teknologi dan
pengaruh perilaku generasi milenial. Kemajuan pesat
teknologi saat ini memicu perkembangan digitalisasi di
berbagai sektor seperti sektor ekonomi, pendidikan, dan
kesehatan.
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Munculnya fitur-fitur berbagai layanan digital menjadi
daya tarik generasi milenial untuk menggunakannya. Sejak
tahun 2019 terjadi lonjakan sekitar 60 persen generasi
milenial untuk berdonasi melalui Dompet Dhuafa. Menurut
Doni Marlan, Direktur Mobilisasi ZIS Dompet Dhuafa
menyebutkan bahwa Dompet Dhuafa akan terus berinovasi
dan bekerjasama dengan berbagai platform perbankan, e-
commerce, hingga platform digital untuk menangkap
peluang generasi milenial dalam melakukan kebaikan yang
bermula dari ujung jari. Hasil dari riset yang dilakukan
GoPay bersama Kopernik terkait donasi digital terhadap
1.049 responden. Memperlihatkan adanya peningkatan
signifikan terhadap semua kategoti usia dalam berdonasi
secara digital. (Alamsyah, 2020) Perhatikan tabel grafik di
bawah ini.

Sumber: Olah Data

Faktor lain meningkatnya jumlah orang yang berdonasi
secara digital di era pandemi Covid-19 adalah untuk
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mengurangi penggunaan uang secara cash dan
meminimalisir risiko penularan virus Covid-19. Hal itu
didorong dengan ajakan #dirumahaja yang telah mengisi
setiap timeline media sosial, televisi, dan surat kabar.
Dengan tingginya tingkat masyarakat Indonesia terutama
generasi milenial dalam berdonasi menjadikan Indonesia
dinobatkan sebagai negara yang dermawan oleh Charities
Aid Foundation (CAF). Menurut CAF, terdapat tiga aspek
penilaian seperti, keinginan untuk menyumbang sebagian
dari uang yang dimiliki, keinginan untuk menolong orang lain
bahkan orang asing dan orang yang tidak dikenal, serta
kesediaan masyarakat untuk ikut serta menjadi relawan
ketika terjadi bencana. (Alamsyah, 2020) Berdasarkan World
Happiness Report 2019 yang dikeluarkan oleh United
Nations, Indonesia berada pada urutan ke-2 di dunia
sebagai negara yang murah hati dan gemar berdonasi.
Tercatat 68,7 persen tingkat masyarakat Indonesia yang
menyumbangkan uang ke lembaga-lembaga amal terutama
pada saat pandemi Covid-19 ini.

Pandemi Covid-19 menjadi bencana yang tidak
terduga oleh siapapun orang di dunia, wabah virus Covid-19
telah menyatukan seluruh elemen masyarakat di Indonesia
terutama generasi milenial untuk bersama-sama
menggalang dana bantuan melalui platform donasi digital.
Contoh lainnya adalah benihbaik.com, merupakan platform
yang diinisiasi oleh Andy F. Noya seorang jurnalis dan
pembawa acara dalam program Kick Andy. Benihbaik.com
bekerja sama dengan PMI (Palang Merah Indonesia) dan
Good News from Indonesia (GNFI) menyuarakan kampanye
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dengan tagar #sejutamaskeruntukindonesia. (Hidayat, 2020)
Tujuan utama gerakan satu juta masker untuk Indonesia
adalah untuk membantu Palang Merah Indonesia dalam
memenuhi kebutuhan masker dan hand sanitizer yang
hingga saat ini masih dibutuhkan oleh masyarakat. Selain
Andy F. Noya, ada juga Adie MS, komposer ternama di
Indonesia, yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Pelni
Jakarta untuk menggalang donasi melalui platform
benikbaik.com. Penggalangan donasi itu untuk memenuhi
kebutuhan masker yang saat itu sangat sulit didapatkan dan
harganya yang relatif mahal.

Platform seperti Kitabisa.com yang sebelum pandemi
pun telah menjadi platform yang gencar membuka
penggalangan dana untuk menolong masyarakat yang
membutuhkan, korban bencana, dan kemiskinan. Pada saat
pandemi Covid-19, dalam platform Kitabisa.com kita akan
menemukan banyak gerakan sosial penggalangan dana
untuk membantu pencegahan Covid-19. Seperti kampanye
“Bersatu Melawan Covid-19”, hasil dari donasi itu nantinya
akan disalurkan ke lebih dari 120 rumah sakit rujukan di
Indonesia misalnya RSPI Sulianti Saroso, RSUP
Persahabatan, RS Fatmawati. (Hidayat, 2020). Sementara
itu, e-commerce yang ikut terlibat dalam membantu sesama
di saat pandemi adalah Shopee. Pada 18 Maret 2020,
Pandu Sjahrir, Presiden SEA Group, menyampaikan telah
memberikan donasi sebesar 1 miliar rupiah kepada Palang
Merah Indonesia untuk membantu pasien-pasien yang
terkena Covid-19.
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Memahami Perilaku Generasi Milenial
Generasi milenial akan menjadi pemimpin bangsa

Indonesia dan pemain utama dalam perekonomian di
Indonesia hingga 2045. Setelah itu, Indonesia akan
memasuki masa “Ageing Population” di mana usia populasi
masyarakat di Indonesia yang tidak produktif akan lebih
banyak daripada yang produktif. Sebelum memasuki masa
itu, saat ini Indonesia mendapat bonus demografi. Komposisi
penduduk menurut generasi yang dikeluarkan oleh Badan
Pusat Statistik pada 21 Januari 2021 adalah sebagai berikut:
Post Gen Z sebanyak 10,88% (29,17 juta jiwa), Gen Z
sebanyak 27,94% (74,93 juta jiwa), Generasi Milenial
sebanyak 25,87% (69,38 juta jiwa), Generasi X sebanyak
21,88% (58,65 juta jiwa), Baby Boomer sebanyak 11,56%
(31,01 juta jiwa), Pre-Boomer sebanyak 1,87% (5,03 juta
jiwa). (BPS; Kemendagri, 2021) Lihat diagram di bawah ini.

Sumber: (BPS; Kemendagri, 2021)
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Dengan pengklasifikasian menurut William H. Frey
dalam Analysis of Census Bureau Population Estimates
pada 25 Juni 2020 sebagai berikut:
Generasi Tahun Lahir Perkiraan Usia
Post Generasi Z 2013 dst s.d. 7 tahun
Generasi Z 1997-2012 8-23 tahun
Milenial 1981-1996 24-39 tahun
Generasi X 1965-1980 40-55 tahun
Baby Boomer 1946-1964 56-74 tahun
Pre-Boomer Sebelum 1945 75+ tahun
Sumber: (BPS; Kemendagri, 2021)

Persentase jumlah generasi milenial hasil dari sensus
penduduk Indonesia tahun 2020 memperlihatkan bahwa
generasi milenial masih mendominasi komposisi penduduk
berdasarkan generasi. Selain generasi milenial ada generasi
Z dan post generasi Z yang unggul dalam komposisi
penduduk di Indonesia. Dalam kajian ini, penulis ingin
menyampaikan bahwa ketiga generasi tersebut adalah
pemain utama perekonomian di Indonesia sebelum tahun
2045. (Utomo, 2019) Untuk menjadikan Indonesia naik level
menjadi negara maju, maka dibutuhkan kontribusi dari ketiga
generasi tersebut. Bonus demografi di Indonesia bisa
menjadi tantangan dan peluang, apabila kita bisa memahami
bagaimana perilaku generasi terutama generasi milenial dan
dapat mendorong mereka menjadi roda penggerak
perekonomian di Indonesia. Memahami perilaku generasi
milenial di Indonesia adalah cara terbaik untuk dapat
menggali potensi mereka membangun bangsa ini.
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Untuk dapat menggali potensi-potensi hebat generasi
milenial tentu kita harus memahami bagaimana perilaku
generasi milenial di Indonesia. Berdasarkan riset yang
dilakukan oleh Yuli Nurhanisah yang dimuat dalam laman
website indonesiabaik.id dijelaskan bahwa ada sembilan
perilaku generasi milenial di Indonesia: (Yuli Nurhanisah,
2019)

Pertama, tingkat konsumsi internet yang tinggi.
Pengguna internet di Indonesia didominasi oleh generasi
milenial dengan rata-rata konsumsi internet lebih dari 7 jam
per hari. Kedua, tingkat loyalitas generasi milenial yang
rendah. Ketiga, generasi milenial cenderung menggunakan
transaksi non-tunai. Keempat, perilaku mudah beradaptasi
dan bekerja lebih efektif. Kelima, generasi milenial
cenderung multitasking dan mampu mengerjakan 2-3
pekerjaan sekaligus. Keenam, hobi melakukan traveling
setidaknya minimal 1 kali dalam setahun. Ketujuh, berjiwa
nasionalis namun tanpa kepentingan politis. Generasi
milenial memang tidak tertarik dunia politik, tetapi mereka
memiliki komitmen dan kepedulian untuk membangun negeri
dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kedelapan, generasi milenial gemar untuk berbagi,
kepedulian terhadap bangsa menjadikan mereka gemar
berdonasi dan memiliki solidaritas yang tinggi. Terakhir,
generasi milenial mengutamakan akses daripada
kepemilikan.

Penjabaran perilaku generasi milenial tersebut bisa
menjadi acuan bagi pemerintah Indonesia dalam menggali
berbagai potensi yang dimiliki oleh generasi milenial.
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Dukungan terhadap mereka sangat diperlukan untuk
menjadi roda penggerak perekonomian dan membangun
Indonesia yang lebih baik di masa mendatang. Salah satu
yang kemudian penulis soroti adalah perilaku generasi
milenial yang gemar berdonasi dan melakukan aktivitas-
aktivitas sosial. Gerakan atau kampanye, dan penggalangan
dana bantuan melalui berbagai platform donasi digital telah
menjadi tren positif yang dilakukan oleh generasi milenial,
terutama di masa pandemi Covid-19 ini.

KESIMPULAN
Perjuangan kaum muda baik di masa penjajahan

maupun saat ini, merupakan inti bahwa generasi-generasi
muda atau milenial di Indonesia tetap dapat berkontribusi
dalam upaya pembangunan nasional serta menjadikan
Indonesia sebagai negara maju di masa mendatang. Hanya
saja cara yang digunakan masing-masing generasi muda di
zaman penjajahan dan di masa saat ini berbeda karena
mengikuti arus globalisasi dan perkembangan dunia
internasional yang semakin cepat dengan dukungan
ketersediaan internet dan digitalisasi.

Keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh generasi
milenial pada dasarnya berbasis digital, termasuk aktivitas
transaksi non-tunai dan berdonasi secara digital. Tren ini
diharapkan akan tetap berjalan dan berubah menjadi
kebiasaan sosial yang baru, mengingat banyak sekali yang
dirugikan pada masa pandemi Covid-19 terutama bagi
pekerja-pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja
dan penurunan daya beli masyarakat karena keterbatasan
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sumber dana pribadi. Dukungan dan bantuan dari generasi
milenial melalui berbagai kampanye, gerakan sosial dan
penggalangan dana bantuan secara digital tersebut
diharapkan akan lebih efektif dan dapat diikuti oleh seluruh
masyarakat Indonesia. Kecanggihan dan kemajuan teknologi
informasi juga akan semakin cepat membantu penyebaran
informasi siapa-siapa saja yang sedang memerlukan
bantuan-bantuan sosial.

Tren berdonasi secara digital ini adalah artikulasi dari
nilai tolong-menolong, solidaritas, dan gotong royong yang
terimplementasi dalam bentuk yang lebih modern, real time,
dan mampu menggalang dana bantuan dengan jumlah yang
fantastis dalam waktu yang relatif singkat. Dengan tren
positif ini maka akan mampu mengerakkan ekonomi
masyarakat Indonesia meskipun dalam situasi pandemi.
Kebiasaan ini menjadikan Indonesia menjadi negara yang
gemar berdonasi dan negara yang dermawan menurut hasil
survei lembaga-lembaga internasional. Tren berdonasi yang
dilakukan oleh generasi milenial secara tidak langsung juga
akan mempengaruhi citra baik negara Indonesia di mata
internasional.
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PERAN MILLENNIAL SEBAGAI
KOMUNIKATOR DALAM PENANGANAN

HOAX DI MASA PANDEMI
(Sihabuddin, S.I.Kom., M.I.Kom)

PENDAHULUAN
Generasi milenial merupakan generasi yang mampu

berperan penting dalam banyak sektor, tidak terkecuali
dalam penanganan wabah covid19 yang sudah menjadi
pandemi yang sampai saat ini belum tertangani. Salah satu
penyebabnya karena banyaknya hoax yang berhubungan
dengan covid19 di tengah-tengah masyarakat. Tentu,
generasi milenial harus berperan besar untuk memerangi
hoax tersebut, karena jika hoax dibiarkan pandemi covid19
ini akan semakin sulit ditangani.

Lalu, siapa saja yang bisa digolongkan pada generasi
Millennial? Mayoritas para ahli berpendapat bahwasanya
generasi milenial merupakan generasi yang lahir sekitar
pada awal tahun 1980 an hingga pertengahan atau akhir
1990 an. Menurut Howe & Strauss (2000) generasi millennial
lahir pada tahun 1982 sampai tahun 2000. Sedangkan
menurut Martin & Tulgab (2002) generasi milenial lahir pada
tahun 1978-2000 (Putra, 2016:125). Melihat dari tahun lahir
generasi millennial, saat ini generasi milennial mencapai
usia 20 sampai 40 tahun yang mana pada usia ini
merupakan usia produktif dan usia matang. Saat ini generasi
millennial sudah memasuki dunia perguruan tinggi dan dunia
kerja dengan berbagai pengalaman hidup yang dilalui.
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PEMBAHASAN
Dilihat dari sudut pandang komunikasi, generasi

millennial merupakan generasi yang sudah matang karena
sudah memiliki banyak pengalaman dalam berbagai bentuk
komunikasi termasuk dalam penggunaan teknologi informasi.
Selain itu generasi millennial memiliki kemampuan yang
cukup matang untuk berkomunikasi dengan berbagai usia
baik dengan generasi yang jauh di atasnya atau generasi
yang berada di bawahnya. Dalam masa pandemi ini
tentunya generasi millennial harus berperan besar untuk
memerangi hoax yang tidak bisa dihindari dari aktivitas
komunikasi di tengah-tengah masyarakat. Peran dari
generasi millennial adalah memanfaatkan kemampuan
komunikasi cerdas yang sangat mudah dilakukan dan
menjadi kebiasaan sehari-hari. Sebelum membahas lebih
jauh tentang peran millenial dalam upaya memerangi hoax di
masa pandemi, alangkah lebih baiknya jika membahas
komunikasi cerdas di masa pandemi terlebih dahulu.

Komunikasi Cerdas di Masa Pandemi
Komunikasi tidak akan pernah bisa dipisahkan dari

setiap kehidupan manusia dari masa ke masa karena
memiliki peranan penting di berbagai lini kehidupan.
Memang komunikasi bukan alat yang mampu
menyelesaikan semua masalah. Tapi komunikasi selalu
mampu memberikan banyak solusi di setiap masalah. Di
masa pandemi ini ada beberapa masalah komunikasi yang
menjadikan fenomena covid19 semakin sulit ditangani.
Salah satunya adalah merebaknya hoax yang tetap mudah
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dipercaya oleh sebagian masyarakat. Merebaknya hoax
karena adanya kesalahan komunikasi antara orang-orang
yang terlibat, sehingga masyarakat yang mempercayai hoax
tersebut mudah berpikir negatif dan bisa memunculkan
tindakan-tindakan negatif pula. Tindakan negatif tersebut
seperti ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap
pemerintah dalam menangani covid19 sehingga tidak
mematuhi protokol kesehatan.

Hoax merupakan penyakit dalam komunikasi, tentunya
harus diobati dengan komunikasi pula, yaitu komunikasi
cerdas. Di sini secara garis besar komunikasi cerdas dibagi
menjadi tiga macam. Pembentukan tiga jenis komunikasi
cerdas tersebut mengacu pada model komunikasi klasik
yang diciptakan oleh Aristoteles yaitu komunikator, pesan,
dan komunikan. Jika komunikator cerdas, pesan cerdas, dan
komunikan cerdas maka terciptalah komunikasi cerdas.
Tentu hal ini memudahkan untuk mengatasi hoax selama
pandemi. Lantas, seperti apa komunikator cerdas, pesan
cerdas, dan komunikan cerdas? Pembahasannya sebagai
berikut;

Komunikator Cerdas
Komunikator merupakan pihak yang mengirimkan

informasi (kabar) kepada siapapun. Setiap orang bisa
menjadi komunikator karena setiap orang bisa
menyampaikan informasi yang didapat dari orang lain
ataupun gagasan yang muncul dari dirinya sendiri. Namun,
tidak semua orang bisa menjadi komunikator cerdas yang
bisa membawa kemaslahatan untuk orang lain. Komunikator
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yang tidak cerdas bisa menyesatkan orang banyak karena
informasi yang disampaikan tidak benar. Untuk menjadi
seorang komunikator cerdas harus memiliki pengetahuan
yang mumpuni (kredibel) terhadap informasi yang
disampaikan. Selain memiliki pengetahuan yang mumpuni
terhadap suatu pesan yang disampaikan seorang
komunikator perlu memiliki kejujuran, informasi yang
disampaikan harus apa adanya, tidak boleh dikurangi dan
ditambah serta tidak plin plan atau tegas dalam
menyampaikan informasi.

Begitu pula di masa pandemi ini, setiap orang berhak
untuk menjadi komunikator dengan syarat harus memiliki
pengetahuan yang mumpuni tentang covid19. Jika tidak ada
ilmu lebih menjadi pendengar saja, agar tidak salah
menyampaikan informasi terhadap orang lain. Sebab
informasi yang salah akan memperburuk keadaan. Selain itu,
harus memiliki kejujuran yang tinggi dalam menyampaikan
informasi tentang covid, harus benar-benar sesuai
kenyataan agar masyarakat tidak bingung dan mematuhi
setiap anjuran yang diterapkan. Ada dua jenis komunikator
di masa pandemi ini yaitu komunikator antarpribadi yang
biasa dilakukan oleh masyarakat umum dan komunikator
publik yang biasanya ditunjuk oleh pemerintah untuk
menyampaikan informasi terkait dengan covid.

Pesan Cerdas
Pesan cerdas berawal dari komunikator cerdas dan

diterima oleh komunikan secara cerdas pula. Pesan cerdas
adalah pesan yang akurat dari sumber terpercaya, bukan
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dari kabar burung yang tidak jelas asal usulnya. Salah satu
ciri dari pesan cerdas adalah media yang menjadi sumber
dari pesan/ informasi adalah media kredibel dan terpercaya.
Media terpercaya akan selalu berhati-hati dalam
memberikan informasi kepada masyarakat luas karena
sekali saja menyampaikan berita hoax makan akan
ditinggalkan oleh para pemburu berita/informasi.
Memberitakan berita yang tidak benar bagi media apapun itu
sama saja dengan bunuh diri. Pesan cerdas yang diperoleh
dari media terpercaya diperoleh dari sumber yang kredibel
dan terpercaya. Untuk mendapatkan pesan cerdas tentang
informasi covid masyarakat hendaknya mencari informasi
dari sumber terpercaya, seperti dari situs resmi pemerintah,
dari media kredibel yang terpercaya atau dari orang yang
memiliki kredibelitas dalam menyampaikan informasi tentang
covid.

Komunikan Cerdas
Komunikan adalah penerima informasi dari

komunikator. Jika ada timbal balik dari komunikan atau
terjadi dialog maka komunikan bisa disebut dengan
komunikator karena komunikator pertama sudah menjadi
penerima pesan dari komunikan. Komunikan cerdas adalah
komunikan yang benar-benar mendengarkan apa yang
disampaikan komunikatornya. Komunikan cerdas setelah
mendapatkan informasi akan dikelola atau disaring apakah
informasinya valid atau tidak. Untuk mendapatkan informasi
yang valid komunikan cerdas melihat siapa yang
menyampaikan. Jika memang orang atau media yang benar-
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benar kredibel dan terbiasa jujur komunikan cerdas akan
langsung mempercayai informasi yang disampaikan. Namun,
jika sumber informasinya adalah orang atau media yang
belum dikenal maka akan mencari informasi lain dan
membandingkan dengan informasi yang didapatkan
sebelumnya. Intinya komunikan cerdas tidak langsung
menelan mentah-mentah setiap informasi yang didapatkan.
Begitu pula jika dihadapkan dengan suasana covid19
komunikan cerdas akan melakukan hal yang sama.

Namun melihat pandemi covid yang belum berakhir
hingga kini bahkan kasusnya semakin banyak menandakan
tidak terjadinya komunikasi yang cerdas di antara ketiga
komponen komunikasi tersebut. Komunikasi cerdas akan
terjadi jika ketiga komponen tersebut berjalan cerdas, jika
salah satu dari ketiga komponen tersebut tidak cerdas maka
komunikasi cerdas dibilang gagal. Karena ketiga komponen
tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa
dipisahkan. Maka dari itu, tidak perlu mencari kesalahan
atau yang tidak cerdas dalam ketiga komponen komunikasi
ini. Dalam hal ini tentunya pemerintah berperan sebagai
komunikator, informasi dan isu-isu yang terus berkembang
merupakan pesan, sedangkan masyarakat berperan sebagai
komunikan. Terjadinya komunikasi yang tidak cerdas ini
merupakan kesalahan bersama.

Apa yang Harus Dilakukan Generasi Millennial?
Sebagai generasi yang sudah matang dalam

berkomunikasi dan akrab dengan perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi serta sudah melewati berbagai
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fase usia, banyak hal yang bisa dilakukan oleh generasi
millennial untuk memerangi hoax di tengah-tengah
masyarakat. Dalam Oktavianus (2017) generasi millennial
digambarkan dengan karakteristik yang memiliki rasa
percaya diri, optimis, ekspresif, bebas, dan menyukai
tantangan (Achmad W, dkk, 2019: 190). Karakter seperti ini
adalah karakteristik orang yang kreatif dan selalu ada ide-ide
unik untuk melakukan sesuatu. Hal yang bisa dilakukan
tersebut tidak hanya untuk generasi sebelumnya dan
setelahnya tetapi juga untuk sesama generasi millennial
sendiri. Sebab tidak bisa dipungkiri generasi millennial
sendiri masih banyak yang menjadi korban hoax meski
sudah terbiasa dengan teknologi informasi dan komunikasi.
Adapun hal-hal yang bisa dilakukan oleh generasi millennial
dalam menangani hoax di masa pandemi sebagai berikut:
a. Komunikasi Tatap Muka Seperti Sosialisasi.

Sampai saat ini belum ada media komunikasi yang
mampu menggantikan komunikasi tatap muka dalam hal
kecepatannya dalam memberikan respon terhadap lawan
komunikasi. Generasi millennial bisa membantu pemerintah
dalam memberikan pencerahan bagaimana mendapatkan
informasi yang bisa dipercaya terkait dengan covid19 dan
tidak mudah percaya pada informasi yang tidak jelas
sumbernya yang biasanya diawali dengan kata “katanya”.
Komunikasi tatap muka bisa dilakukan dengan komunikasi
antarpribadi dan komunikasi publik. Komunikasi antarpribadi
bisa dilakukan dengan orang-orang terdekat seperti keluarga
dan sahabat. Nilai lebihnya komunikasi antarpribadi bisa
dilakukan dengan lebih santai. Komunikasi publik bisa
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dilakukan dimana saja tanpa menunggu perintah orang lain.
Seperti di rumah ibadah, tempat perbelanjaan dan
sebagainya. Selama memberikan pencerahan bisa diberikan
contoh berita-berita hoax yang telah beradar. Namun, perlu
diingat tetap mematuhi protokol kesehatan.

Sebagai generasi yang memiliki kepercayaan diri,
optimis, bebas dan expresif tentu generasi millenial bisa
bergaul dengan segala usia, baik yang lebih matang bahkan
yang jauh lebih tua atau yang lebih muda dengan dirinya.
Dalam bergaul bisa menjadi komunikator suka rela untuk
meyakinkan masyarakat tidak hanya tentang bahaya hoax
yang berhubungan dengan covid19 tetapi juga memberikan
arahan pada masyarakat agar tetap tenang dan selalu
mematuhi protokol kesehatan sesuai yang telah dianjurkan
pemerintah seperti menjaga jarak dan memakai masker.
Tentunya dalam memberikan pencerahan langsung dengan
praktiknya saat itu juga agar masyarakat bisa mencontoh
dan mematuhi.
b. Memanfaatkan Teknologi, Informasi dan Komunikasi.

Generasi millennial merupakan generasi yang tidak
bisa dilepaskan dengan teknologi terutama internet dan
entertainment sebagai gaya hidup (Apsari, Rama dan
Prasetyo, 2018: 46). Tidak bisa dipungkiri salah satu
penyebab mudahnya hoax di masyarakat karena
penyalahgunaan teknologi, informasi, dan komunikasi.
Munculnya media sosial yang merupakan salah satu hasil
dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat
mudah digunakan untuk menyebarkan hoax. Dengan media
sosial hanya beberapa saat membuat hoax langsung
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tersebar kemana-mana. Melawan hoax yang disebarkan
lewat teknologi bisa dilakukan dengan memanfaatkan
teknologi pula. Karena teknologi ibarat pisau bermata dua
jika di tangan pembunuh maka akan digunakan untuk
melakukan kejahatan. Namun, jika berada di tangan seorang
koki maka akan digunakan untuk memasak yang bisa
menyelamatkan banyak orang dari kelaparan.

Sebagai generasi yang sangat akrab dengan
teknologi, informasi, dan komunikasi harus memanfaatkan
ini untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat luas.
Bisa membuat pesan dengan konten yang mampu menarik
perhatian masyarakat luas tentang bagaimana menghindari
hoax, disertai contoh-contoh hoax yang sedang berkembang.
pesan yang disampaikan melalui teknologi, informasi dan
komunikasi bisa berbentuk audio, visual atau audio visual.
Pesan tersebut bisa disampaikan secara lisan maupun
tulisan atau memadukan keduanya yang terpenting pesan
tersebut mudah diterima oleh semua kalangan. Untuk
segmentasi generasi millennial dan setelahnya bisa
memanfaatkan media sosial seperti youtube, facebook,
instagram, twitter, whatsapp, dan lainnya yang semakin lama
semakin banyak bentuknya. Sedangkan untuk generasi yang
lebih tua yang biasanya tidak begitu terbiasa dengan internet
bisa menggunakan pamphlet, baliho, billboard, dan
sebagainya.
c. Kreatifitas Lain

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Youth Lab
(sebuah lembaga studi mengenai anak muda Indonesia)
dengan lokasi penelitian di lima kota di Indonesia
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mendapatkan hasil bahwasannya generasi millennial
memiliki karakter yang jauh lebih kreatif dan informatif.
Generasi tersebut juga memiliki cara pandang yang berbeda
dengan generasi sebelumnya (Prasasti & Prakoso, 2020: 16).
Sebagai generasi yang kreatif dan informatif tidak ada
salahnya untuk mengasah kreatifitas. Kreatifitas memang
harus selalu diasah agar tidak tumpul selama tidak
menyalahi aturan yang berlaku. Kreatifitas selalu
memunculkan hal-hal unik yang kadang tidak terpikirkan
oleh orang lain sebelumnya.

Kreatifitas banyak sekali bentuknya dan bisa muncul
dimana-mana, termasuk kreatifitas yang diniatkan untuk
menghindari hoax. Kreatifitas tersebut bisa berbentuk mural
di pinggir jalan, bagi millennial berbakat di seni lukis, bisa
berbentuk sebuah nyanyian bagi millennial yang berbakat di
seni musik dan tarik suara. Bisa berbentuk tulisan menarik
bagi millennial yang berbakat di dunia tulis menulis, dan
berbagai bentuk kreatifitas lainnya. Yang terpenting pesan
akan pentingnya menghindari hoax yang disampaikan
dengan berbagai kreatifitis sampai kepada komunikan. Di
sini generasi millennial berperan sebagai komunikator yang
berpesan untuk menghindari hoax dan komunikannya
adalah masyarakat luas.

KESIMPULAN
Generasi millennial memiliki peran dan kemampuan

yang besar dalam membantu pemerintah sebagai
komunikator untuk menciptakan komunikasi cerdas upaya
menangani hoax di masa pandemi covid19. Komunikator
sangat menentukan bagaimana aktivitas komunikasi menjadi
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komunikasi cerdas, berawal dari komunikator cerdas pesan-
pesan cerdas bisa tersampaikan dan diterima oleh
komunikan cerdas pula.

Namun selama pandemi covid19 ini berita hoax tidak
bisa terhindarkan, banyak masyarakat sebagai komunikan
masih termakan oleh kabar hoax yang tidak diketahui asal
usulnya sehingga tidak mematuhi anjuran pemerintah
dengan melanggar protol kesehatan. Hal ini menandakan
belum terjadi komunikasi cerdas antara pemerintah dengan
masyarakat. Di sini generasi millennial harus membantu
pemerintah untuk memberikan pencerahan kepada
masyarakat tentang bahaya hoax dengan kemampuan yang
dimiliki. Seperti bersosialisasi dengan pendekatan
komunikasi antarpribadi atau komunikasi publik,
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan
berbagai macam bentuk kreatifitas komunikasi, dan
memanfaatkan kreatifitas lain sesuai dengan bakat yang
dimiliki.
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PENDAHULUAN
Sebutan “generasi milenial” bagi kaum muda saat ini,

bila ditangkap dalam pola pikir sederhana, bisa jadi hanya
dimaknai sebagai sebutan bagi generasi muda yang
kehidupannya dilingkupi banyak kemudahan teknologi digital.
Generasi yang dimudahkan untuk berkomunikasi digital,
berbelanja digital, bertransaksi digital, bahkan menunjukkan
eksistensi diri secara digital. Potret sana, potret sini,
senyum lebar, upload di medsos, sudah bisa eksis. Tidak
dapat dipungkiri generasi milenial merasa senang dengan
digitalisasi kehidupan ini. Buktinya, mayoritas generasi
milenial aktif bertik-tok, berinstagram, bertweater, dan
beryoutube. Namun jika sebutan generasi milenial ini
dicerna secara kritis, dan dikaitkan dengan berbagai
fenomena digitalisasi yang agresif, hingga berujung pada
pandemi covid-19 yang menggiring masyarakat luas masuk
ke dalam keterbatasan mobilitas, dan seolah mengizinkan
teknologi digital mendominasi kehidupan manusia, maka
sebutan generasi milenial ini bisa dimaknai sebagai pintu
gerbang skenario ekonomi politik kapitalisme digital.
Skenario ekonomi politik yang nantinya akan memampukan
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mereka, kaum kapitalis raksasa, menyedot arus kapital
masuk ke dalam kantong mereka.

Pola pikir generasi milenial cenderung belum sampai
pada level kekritisan. Pola pikir mereka masih berada pada
level menikmati teknologi digital. Berjam-jam mereka bisa
asyik bermedia sosial, melihat barang-barang di toko online,
menonton video youtube, dan yang paling menenggelamkan
adalah bermain game. Game online yang membuat banyak
generasi milenial merasakan kesenangan tanpa batas.
Dalam kondisi tenggelam dalam kenikmatan teknologi digital,
generasi milenial bisa jadi merasakan sudah punya keahlian
untuk bertik-tok, bermedsos, dan bermain game. Mereka
bisa jadi merasakan kesempatan besar untuk menjadi
segala sesuatu yang mereka inginkan. Namun
sesungguhnya, mereka hanyalah mengalami ilusi digital.
Ilusi produktif diri, tak terbatas, dan mampu menciptakan
nilai (Betancourt, 2016, 37). Ilusi produktif karena bisa
menuliskan banyak komentar di media sosial dan
menampilkan banyak video di tik-tok dan instagram, ilusi tak
terbatas karena bisa berbelanja barang-barang berkualitas
rendah yang murah di toko online, dan ilusi menciptakan
nilai karena bisa menjadi pemenang dalam game online.
Ilusi yang semu. Itulah ilusi digital. Ironisnya, ilusi digital ini
menjadi sarana bagi kaum kapitalis untuk mengeruk kapital.
Ilusi digital merupakan proses non-material yang menjadi
suprastruktur kapitalis (Betancourt, 2016, 196).

Kapitalisme digital, yaitu kapitalisme menggunakan
teknologi digital (Sadowski, 2020, 49), sudah berproses.
Dalam konteks berprosesnya kapitalisme digital, sebutan
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generasi milenial tidak lagi menjadi sebutan kosong,
melainkan bermuatan ekonomi politik. Ada skenario
ekonomi politik untuk membentuk sebuah proses di mana
beberapa aktor mendapatkan keuntungan dari sistem atau
proses tertentu dengan mengesampingkan yang lain (Wolff
dan Resnik, 1987, dalam Sovacool, Mullins, dan Abrahamse,
2018). Skenario agar kaum kapital digital bisa mengeruk
keuntungan kapital sebesar-besarnya dari terbentuknya
sistem digital dalam kehidupan masyarakat. Semakin sistem
digital mendominasi kehidupan masyarakat, semakin besar
pula keuntungan kapitalnya. Sisi negatif dari sebuah
ekonomi politik, seperti yang dikatakan oleh Wolff dan
Resnik, adalah cara mendapatkan keuntungan itu
mengesampingkan yang lain. Sebutan generasi milenial
yang terkesan membanggakan, dan ilusi digital yang
memberikan ilusi produktif diri, tak terbatas, serta
kebernilaian, benar-benar menjadi cara yang
mengesampingkan aspek-aspek riil untuk menjadi produktif
dan bernilai. Ekonomi politik dalam kapitalisme digital
menjadi jerat eksploitasi yang menyenangkan. Makin kuat
ilusi, makin kuat jeratannya. Inilah ekonomi politik sebutan
generasi milenial. Generasi milenial tereksploitasi. Aktor
yang dapat melakukan skenario besar dalam cakupan
wilayah dunia tentunya bukan kapitalis menengah ke bawah,
melainkan kapitalis raksasa level dunia. Kelas kapitalis yang
mampu melakukan apapun, dengan cara apapun juga.
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PEMBAHASAN
Termanipulasi oleh ekonomi politik sebutan generasi

milenial, terjebak oleh ilusi digital, dan terkurung oleh
pandemi covid-19 menjadi situasi dan kondisi yang berat.
Walaupun seolah terasa menyenangkan, bisa dikatakan
generasi milenial menjadi pihak yang dimanfaatkan untuk
membentuk sebuah sistem yang menguntungkan kaum
kapitalis digital. Generasi milenial dijadikan objek yang
diambil sumber dayanya. Kesempatan bagi generasi
milenial untuk menjadi subjek benar-benar dimininalkan.
Walaupun ada segelintir generasi milenial yang seolah
menjadi subjek yang mendapat keuntungan, namun
sesungguhnya mereka tetap menjadi objek dalam ekonomi
politik kapitalisme digital. Kesempatan itu diambil oleh
kapitalisme digital dari tangan generasi milenial. Hal ini
mencerminkan fitur penting kapitalisme, yaitu eksklusi,
ekstraksi, dan eksploitasi (Sadowski, 2020, 50).
Kesempatan generasi milenial seolah jadi sempit, bahkan
mungkin seolah hilang. Namun di tengah keniscayaan
pesimisme, muncul satu pertanyaan yang dapat
merangsang optimisme. Apakah benar kesempatan itu
hilang? Apakah benar tidak ada sama sekali kesempatan
untuk berkarya dan bekerja untuk sejahtera? Jawabannya,
“Masih ada. Kesempatan itu masih ada, dan bahkan terbuka
luas!” Butuh bukti? Buktinya bisa kita lihat sendiri. Ada
saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang sudah
merasakan popularitas dan pendapatan finansial yang cukup
banyak berkat kapitalisme digital. Beberapa youtuber
kenamaan tanah air jadi bukti generasi muda yang mampu
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memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan kapitalisme
digital. Bahkan di masa pandemi covid-19, mereka tetap
berkarya dan merasakan bertambahnya kesejahteraan.
Mereka membuktikan kesempatan itu ada dan terbuka luas.

Pandemi covid-19 berimplikasi pada perubahan
kehidupan masyarakat yang menguntungkan kapitalisme
digital. Walaupun pandemi Covid-19 dan kapitalisme digital
cenderung bersifat negatif, namun bukan berarti perubahan
dalam kehidupan masyarakat juga bersifat negatif. Dalam
perspektif teori dinamika ekonomi, perubahan merupakan
hal normal dan sehat, dan sudah menjadi tugas utama
masyarakat untuk melakukan sesuatu yang berbeda
(Drucker, 2006, 26). Pernyataan teoritis ini menjadi dasar
proposisi dari penulis bahwa kesempatan bagi generasi
milenial masih terbuka luas, bahkan bisa jadi lebih luas
daripada kesempatan yang ada di masa lalu. Proposisi itu
bertentangan dengan tujuh tesis Sadowski terkait
kapitalisme. Tesis Sadowski menunjukkan cara kapitalisme
digital mempersempit kesempatan, sehingga kesempatan itu
menjadi minim. Eksklusi, ekstraksi, eksploitasi, penguasaan,
violence, pencurian, resesi, pengubahan ideologi, dan ilusi
menjadi cara yang diterapkan. Tujuh tesis Sadowski (2020,
50-71) adalah sebagai berikut:

1) “The operations of capital are adapting to the digital
age, while also still maintaining the same essential
features of exclusion, extraction, and exploitation.”
(Operasi modal beradaptasi dengan era digital,
sambil tetap mempertahankan fitur penting yang
sama yaitu eksklusi, ekstraksi, dan eksploitasi.)
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2) “Smart tech is a way of terraforming society for
digital capitalism to thrive.” (Teknologi pintar adalah
cara untuk membentuk masyarakat agar kapitalisme
digital berkembang.)

3) “Like other political projects, building the smart
society is a battle for our imagination.” (Seperti
proyek politik lainnya, membangun masyarakat
pintar adalah pertarungan untuk imajinasi kita.)

4) “It is a privilege to not have access to many types of
smart tech, to not use and be used by them, to be
blissfully unaware of their existence.” (Ini adalah
hak istimewa masyarakat untuk tidak mengakses
teknologi pintar, untuk tidak menggunakan dan
digunakan oleh teknologi pintar, namun hak
istimewa ini sesungguhnya cara agar masyarakat
tidak menyadari keberadaan kapitalisme digital.)

5) “Platforms are the new landlords of digital
capitalism.” (Platform adalah tuan tanah baru
kapitalisme digital.)

6) “The most insidious product of Silicon Valley is not a
technology but rather an ideology.” (Produk paling
berbahaya dari Silicon Valley bukanlah teknologi
melainkan ideologi.)

7) “Silicon Valley has until now tried to control the
world in various ways; the point is to liberate it.”
(Silicon Valley hingga saat ini mencoba menguasai
dunia dengan berbagai cara; intinya adalah untuk
membebaskannya.)
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Penulis menghadirkan gagasan Sadowski dan
mengamininya. Walau demikian, penulis mencoba
memodifikasi gagasan Sadowski dengan menambahkan
pemikiran penulis ke dalam gagasan Sadowski. Perlu
dicatat bahwa pikiran penulis bukan didasarkan pada
ideologi liberal, melainkan pada ideologi Pancasila. Penulis
memikirkan gagasan modifikasi kapitalisme digital liberal
menjadi kapitalisme digital Pancasila. Modifikasi ini perlu
dilakukan mengingat kapitalisme digital tidak dapat dicegah,
ditolak, maupun dihindari. Mau tidak mau kapitalisme digital
harus dihadapi. Oleh karenanya, dengan adanya modifikasi
kapitalisme digital Pancasila, generasi milenial Indonesia
tetap menjadi pemenang. Betancourt (2016) mengatakan
bahwa ekonomi politik juga berbicara tentang kemenangan
dan kekalahan.

Sadowski berkata, tesis pertama, bahwa operasi
kapital (modal) beradaptasi dengan era digital, sambil tetap
mempertahankan fitur penting yang sama yaitu eksklusi,
ekstraksi, dan eksploitasi. Kapitalisme, seperti biasanya,
sangat berhubungan dengan kekuatan kapital/modal, yang
diwujudkan menjadi mesin produksi padat modal, yang bisa
berproduksi dengan cepat, dan yang mengeksklusi buruh.
Dengan adanya era digital, terjadi perubahan tren komoditas
yang diperjualbelikan, yaitu informasi dan komunikasi.
Kapitalisme digital merespon dan mengadaptasi dengan
cepat dan masiv. Mengapa? Karena tidak mau kehilangan
momen krusial untuk memperoleh keuntungan sebesar-
besarnya. Adaptasi perubahan menjadi titik krusial yang
harus sangat diprioritaskan. Sampai pada poin ini,
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pemikiran Sadowski masih bisa diterima. Namun pada poin
berikutnya, bahwa fitur utama kapitalisme adalah eksklusi,
ekstraksi, dan eksploitasi, harus dimodifikasi menjadi inklusi,
penyatuan, dan pemenuhan. Maksudnya bahwa
penanaman kapital tetap diperlukan untuk berproduksi,
namun proses produksinya bukan lagi mengekploitasi,
mengekstraksi, maupun mengeksploitas buruh, melainkan
justru melibatkan, menyatukan, dan memberikan
pemenuhan kepada buruh. Inilah kapitalisme digital
Pancasila.

Sadowski berkata, tesis kedua, bahwa teknologi pintar
adalah cara untuk membentuk masyarakat agar kapitalisme
digital berkembang. Diciptakannya teknologi pintar dalam
kehidupan manusia punya maksud penting. Teknologi
pintar dimaksudkan untuk membentuk masyarakat menjadi
bentuk masyarakat yang cocok menjadi lahan tumbuhnya
kapitalisme digital. Masyarakat yang cocok tentunya adalah
masyarakat yang mau dan banyak menggunakan teknologi
pintar. Untuk itu, teknologi pintar dirancang agar dapat
memfasilitasi banyak kegiatan masyarakat; dan fasilitasi ini
berhasil, karena saat ini hampir semua aspek kegiatan
manusia termudahkan oleh kehadiran teknologi pintar. Hal
ini fakta, dan masyarakat puas. Akan tetapi, di balik fakta itu
ternyata ada fakta lain yang dilihat oleh Sadowski.
Diciptakannya teknologi pintar ternyata membawa misi dari
kaum kapital digital agar dapat mewujudkan kapitalisme
digital. Logikanya, kapitalisme digital hanya bisa
berkembang di masyarakat yang melek digital. Di dalam
masyarakat yang buta digital, kapitalisme digital akan layu.
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Jadi tugas dari teknologi pintar inilah untuk memelekkan
masyarakat terhadap digital. Bila masyarakat telah melek,
menggunakan, dan selanjutnya didominasi oleh digital, maka
kapitalisme digital akan berkembang pesat. Teknologi pintar
memberi keuntungan sebesar-besarnya bagi kaum kapital
digital. Berarti dua maksud teknologi pintar adalah
memfasilitasi kehidupan manusia dan memberi keuntungan
sebesar-besarnya pada kaum kapital digital. Jika tahu
demikian, maka modifikasinya adalah kita jangan berhenti
menggunakan teknologi pintar hanya sampai batasan
terfasilitasi, melainkan harus sampai bisa mendapatkan
keuntungan sebesar-besarnya. Perlakuan kita terhadap
teknologi pintar harus sama dengan perlakuan kaum kapital
digital terhadap teknologi pintar. Kaum kapital digital melihat
teknologi pintar sebagai kesempatan lebar. Kita pun harus
melihatnya sebagai kesempatan lebar. Inilah kapitalisme
digital Pancasila.

Sadowski berkata, tesis ketiga, bahwa seperti proyek
politik lainnya, membangun masyarakat pintar adalah
pertarungan untuk membentuk imajinasi kita. Dalam tesis
kedua Sadowski mengatakan teknologi pintar adalah cara
untuk membentuk masyarakat agar kapitalisme digital
berkembang; dan melalui tesis ketiga, Sadowski
menegaskan bahwa membentuk masyarakat menjadi
masyarakat pintar ini adalah upaya membentuk imajinasi.
Kepintaran yang dibangun adalah imajinasi. Kita dibuat
berimajinasi; dan perlu dipahami bahwa imajinasi itu tidak
nyata atau semu. Kepintaran dalam berceloteh berkomen,
kepintaran dalam ber-game ria, kepintaran membuat akun,
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kepintaran kita mengunduh buku, kepintaran kita
mengunggah foto, itu semua semu, karena hanyalah
imajinasi kita bahwa kita pintar. Kepintaran yang dibangun
adalah kepintaran yang semu, yang sesungguhnya itu bukan
kepintaran yang produktif. Kepintaran yang hanya
menghasilkan kepuasan semu, bukan kepintaran yang
menghasilkan luaran riil. Jika sudah tahu demikian, maka
jangan sampai kita terjebak dalam kepintaran yang semu.
Melalui teknologi pintar, harus dikembangkan kepintaran
yang riil, yang bisa menghasilkan luaran-luaran produktif,
yang dapat meningkatkan kesejahteraan kita bersama.
Inilah kapitalisme digital Pancasila.

Sadowski berkata, tesis keempat, bahwa ini adalah
hak istimewa masyarakat untuk tidak mengakses teknologi
pintar, untuk tidak menggunakan dan digunakan oleh
teknologi pintar, namun hak istimewa ini sesungguhnya cara
agar masyarakat tidak menyadari keberadaan kapitalisme
digital. Melalui tesis keempat ini Sadowski ingin
menyadarkan kita bahwa sesungguhnya kaum kapital digital
tidak mau diketahui keberadaan dan gerakannya melakukan
kapitalisme digital. Caranya bagaimana? Caranya adalah
dengan tidak memaksa masyarakat untuk mengakses
maupun menggunakan teknologi pintar. “Mau memakai
boleh, mau tidak memakai itu juga hak anda.” Mungkin
kaum kapital digital akan berkata seperti itu. Mengapa tidak
mau diketahui? Kaum kapitalis sejati inginnya menguasai,
mengdominasi, bahkan sampai memonopoli. Oleh
karenanya, mereka tidak mau ada masyarakat yang tahu,
dan kemudian ikut melakukan kapitalisme digital. Mereka
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tidak mau masyarakat tahu karena cara-cara yang mereka
pakai tampaknya relatif mudah ditiru. Jika sudah tahu
demikian, maka yang harus kita lakukan adalah take action
meniru pola cara kaum kapital digital dalam melakukan
kapitalisme digital. Inilah kapitalisme digital Pancasila.

Sadowski berkata, tesis kelima, bahwa platform adalah
tuan tanah baru kapitalisme digital. Di dalam dunia digital
tidak ada tanah yang digunakan oleh tuan tanah untuk
diperdagangkan, atau dijadikan tempat produksi, atau
dipakai sebagai investasi. Yang ada di dalam dunia digital
adalah platform. Melalui platform, kapitalis digital bisa
melakukan sebanyak mungkin keinginannya. Dari keinginan
yang terbaik sampai terburuk bisa dilakukan menggunakan
platform. Platform menjadi wadah dari berbagai gagasan,
rencana, ataupun program kerja, dan ada “kebebasan” untuk
membuat platform. Jika sudah tahu demikian, maka
sebaiknya kita tidak hanya sekedar menikmati platform-
platform yang sudah ada, tetapi sebaiknya kita
mewujudnyatakan gagasan, rencana, atau program kerja
yang kita miliki ke dalam platform digital. Tidak ada
salahnya mengembangkan sebanyak mungkin hal-hal
abstrak dalam pemikiran kita menjadi platform digital
sebagai luarannya, yang selanjutnya harus dikelola dengan
baik dan bertanggung jawab. Inilah kapitalisme digital
Pancasila.

Sadowski berkata, tesis keenam, bahwa produk paling
berbahaya dari Silicon Valley bukanlah teknologi melainkan
ideologi. Dalam tesis ini Sadowski memperingatkan adanya
bahaya infiltrasi ideologi yang menyusup di dalam teknologi.
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Ideologi ini tidak hanya yang mencakup ideologi makro,
melainkan juga ideologi mikro. Ideologi mikro ini mencakup
norma, nilai, etika, budaya, gaya hidup, pola pikir, dan lain
sebagainya. Generasi milenial rentan mengalami serangan
ideologi yang dampaknya akan mempersempit kesempatan.
Contoh nyatanya adalah serangan ideologi melalui teknologi
game online. Game online sebagai teknologinya bisa saja
berbahaya, karena bisa jadi melakukan penyalahgunaan
data pribadi pemilik akun. Namun yang lebih berbahaya
adalah ideologinya yang mengancam perubahan perilaku ke
arah perilaku negatif. Kalau sudah begini, kesempitanlah
yang kemungkinan besar akan dialami. Jika sudah tahu
demikian, maka seharusnyalah ditingkatkan kehati-hatian
menggunakan teknologi pintar. Perlu kehati-hatian agar
tidak menjadi korban serangan ideologi. Perlu penguatan
ideologi Pancasila beserta seluruh butir-butirnya agar
kesempatan bagi generasi milenial tetap terbuka lebar.
Inilah kapitalisme digital Pancasila.

Sadowski berkata, tesis ketujuh, bahwa Silicon Valley
hingga saat ini mencoba menguasai dunia dengan berbagai
cara; intinya adalah untuk membebaskannya. Tesis ini
memperingatkan bahwa kapitalisme digital berupaya
menguasai dunia. Untuk itu mereka akan bersedia
melakukan cara apapun. Bisa melalui pencurian data,
pemaksaan data, infiltrasi ideologi, resesi ekonomi, dan lain
sebagainya. Penguasaan ini bertujuan untuk memusatkan
kekuasaan ke tangan beberapa orang tertentu. Sebuah
fakta bahwa kita sangat sulit melawan penguasaan ini. Jika
sudah tahu demikian, maka harus disadari adanya proses
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penguasaan yang mengepung aktivitas kita dalam dunia
digital. Tidak perlu terlalu terjebak dalam kepungan
penguasaan itu, tetapi tetap perlu waspada. Jangan sampai
dikuasai. Yang terpenting kita harus tetap menguasai
program kerja, atau gagasan, atau rencana untuk
mengoperasionalkan menuju kesejahteraan yang sebesar-
besarnya. Inilah kapitalisme digital Pancasila.

KESIMPULAN
Penyebutan generasi milenial, dalam konteks ekonomi

politik, ditengarai berkaitan dengan kapitalisme digital yang
sedang terjadi. Penyebutan ini mengarahkan sebuah
generasi untuk mesuk ke dalam sebuah sistem besar yang
menguntungkan kapitalis digital. Ilusi digital, yang
memberikan ilusi produktif diri, ketidakterbatasan, dan
penciptakaan kebernilaian, makin menenggelamkam
generasi milenial ke dalam kenikmatan kapitalisme digital.
Selanjutnya pandemi covid-19 yang melanda, entah
skenario ataupun tidak, benar-benar memaksa masyarakat
luas masuk ke dalam sistem digital.

Terjadi perubahan besar dalam kehidupan masyarakat
luas. Kapitalisme digital mendominasi. Sebagaimana
karakter kapitalisme yang mengeksklusi, mengekstraksi, dan
mengeksploitasi, kapitalisme digital pun melakukannya.
Kapitalisme digital berusaha mengeksklusi masyarakat luas,
termasuk generasi milenial di dalamnya; kapitalisme digital
mengekstraksi banyak informasi pribadi; kapitalisme digital
mengeksploitasi berbagai sumber daya milik generasi
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milenial. Semua untuk mengeruk keuntungan kapital yang
sebesar-besarnya.

Kesempatan seolah menjadi tidak ada. Kapitalisme
digital melakukan banyak cara untuk mengambil paksa
kesempatan yang menjadi hak generasi milenial. Tesis-tesis
dari Sadowski (2020) menunjukkan cara-cara itu. Namun
apakah benar kesempatan itu sudah tidak ada? Penulis
memiliki proposisi bahwa kesempatan bagi generasi milenial
masih terbuka luas. Penulis melihat cara-cara kapitalisme
digital yang diuangkapkan oleh Sadowski adalah berbasis
ideologi liberal yang bersifat individualistis. Karena
kapitalisme digital tidak dapat dielakkan, maka yang harus
dilakukan adalah memodifikasi kapitalisme digital berbasis
liberalisme menjadi berbasis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila
harus masuk ke dalam kapitalisme digital. Bila kapitalisme
digital berbasis Pancasila dapat terwujud, maka kesempatan
bagi generasi milenial menjadi terbuka luas, bahkan lebih
luas dari kesempatan yang selama ini ada. Bahkan
walaupun dikurung oleh pandemi covid-19, kesempatan
tetap terbuka luas.
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TRANSFORMASI PEDAGOGIK DI MASA
learning from home (LFH) BERBASIS MEDIA

DIGITAL
(Oktiana Handini, M.Pd. & Andri Astuti Itasari, M.I.Kom)

Pendidikan sangat penting untuk kehidupan generasi
bangsa. Pendidikan dan pengetahuan memiliki hubungan
yang sangat erat. Pengetahuan sangat diperlukan bagi
setiap kehidupan manusia. Pendidikan berkembang seiring
dengan perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan
jaman dan perkembangan ide mendidik itu sendiri. Ilmu
mendidik atau pedagogik merupakan ilmu yang mengkaji
bagaimana cara pendidik dalam membimbing peserta didik,
serta mengetahui tentang tugas dan tujuan pendidik dalam
mendidik peserta didik.

Perspektif pedagogik menyatakan bahwa pengajar
atau guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik di
sekolah harus membutuhkan seperangkat ilmu agar
pengajar atau guru harus mendidik peserta didik. Tugas
Guru tidak hanya terampil dalam menyampaikan bahan ajar,
tetapi seorang guru harus mampu mengembangkan karakter
peserta didik, Sadullah dalam Herlambang (2018)
berpandangan bahwa pedagogik merupakan suatu teori dan
kajian yang teliti, kritis dan obyektif dalam upaya
mengembangkan konsep hakekat tujuan pendidikan dan
proses pendidikan.

Kebijakan Kurikulum yang diberlakukan oleh
Pemerintah Pusat saat ini yaitu Kurikulum 2013,
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memberikan kebijakan yang fleksibel, terkait dengan
penentuan pencapaian pembelajaran dengan merujuk pada
peningkatan pengetahuan ketrampilan dan sikap peserta
didik.

Kondisi dunia saat ini sedang mengalami Global
Pandemic Corona Virus Disiase-19 (Covid-19) sebagaimana
yang dinyatakan oleh World Health Organization (WHO)
pada tanggal 11 Maret 2020. Dunia telah dilanda wabah
penyakit, tidak ketinggalan juga dengan Indonesia.
Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami
pandemi virus corona saat ini atau yang lebih dikenal
dengan covid 19. Pandemi covid-19 ini sangat berpengaruh
dan berdampak pada dunia Pendidikan. Pandemi ini sangat
mempengaruhi sistem pendidikan dan mengakibatkan
pendidikan tersebut kehilangan relevansinya. Sekolah yang
semula berfokus pada keterampilan akademik secara
tradisional, mendadak beralih pada pembelajaran online
yang cenderung menuntut peluang dalam berpikir kritis dan
beradaptasi.

Pelaksanaan pendidikan di Indonesia harus
dimodifikasi agar pembelajaran lebih menekankan dan
mengamankan masyarakat dari Covid-19 yang artinya
bahwa pemerintah dan semua pihak yang terlibat dalam
pendidikan harus memikirkan dengan cermat baik kurikulum
maupun metode pembelajaran yang diterapkan secara
tepat. Pendidikan Jarak jauh (PJJ) kini menjadi keharusan
pembelajaran daring dengan menggunakan pertemuan
virtual. Pembelajaran tetap berjalan dengan baik dan
dikemas dengan menyenangkan. Tuntutan variasi



84

pembelajaran menjadikan guru melibatkan peran media
sosial dalam pembelajarannya. Sektor pendidikan terus
berkembang dan transformasi digital dapat meningkatkan
pedagogik sehingga memberikan pengalaman belajar baru
bagi siswa. Internet dirangkum dan didiskusikan sebagai
inovasi yang akan mengubah lingkungan pendidikan secara
signifikan (Zain, 2021). Pernyataan ini didukung Tilaar (2012)
yang menyatakan bahwa pedagogik transformatif
merupakan hal yang dinamis dimana paradigma pendidikan
dapat dikaji sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
kreatifitas individu.

Pemerintah menerapkan belajar dari rumah atau
learning from home (LFH) sebagai langkah antisipasi
pemerintah terhadap pendidikan peserta didik seandainya
covid 19 ini belum segera berakhir di Indonesia. Tentunya
seluruh peserta didik Indonesia berharap wabah ini segera
berakhir, sehingga pembelajaran jarak jauh ini segera
beralih ke pembelajaran tatap muka kembali. Harapan ini
sesuai dengan harapan kemendikbud tentang perencanaan
pembukaan kembali sekolah di semua zona pada awal
januari 2021 tetapi yang sifatnya tidak wajib. Pertimbangan
keragaman resiko covid 19 di kecamatan sampai dengan
tingkat desa yang menjadi pertimbangan untuk membuka
sekolah kembali di semua zona (CNN Indonesia, 20
November 2020).

Peralihan pendidikan di tengah pandemi covid 19
menuntut siswa untuk beradaptasi dengan komunikasi digital
seperti learning from home. Pemerintah menerapkan belajar
dari rumah, dimana penerapannya semua menggunakan
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sistem daring (online). Peralihan pendidikan dari sekolah ke
rumah menjadi sorotan penting di dunia pendidikan karena
menuntut peran orang tua untuk menggantikan posisi
pengajar baik secara akademis maupun non akademis.
Pemanfaatan teknologi informasi untuk kondisi saat ini
berperan besar dalam memenuhi pembelajaran yang tetap
berkualitas.

Siswa akan secara rutin didampingi orang tua,
sehingga orang tua ikut serta berperan memberikan edukasi
terutama peran seorang ibu dalam menemani putra putrinya
dalam menjalani proses pembelajaran daring yang sedang
berlangsung selama masa pandemi ini. Seorang ibu yang
dianggap paling efektif dalam menemani anaknya menjalani
pembelajaran daring. Terkadang anak mulai jenuh dan
berpikiran aneh karena pada dasarnya mereka sedang
beradaptasi dengan situasi dan kondisi di rumah, karena
belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir karena melihat
fakta yang ada bahwa kasus ini semakin meningkat.

Dalam dunia pendidikan pemerintah menerapkan
learning from home (LFH) atau belajar dari rumah (BDR).
Istilah learning from home (LFH) atau biasa dikenal dengan
belajar dari rumah. Lantas, learning from home (LFH) itu apa
artinya? Belajar dari rumah ini merupakan suatu konsep
belajar dari rumah tetapi pengajar tetap berfokus
mewujudkan pendidikan yang bermakna, sehingga
pencapaian akademik tetap terwujud. learning from home
(LFH) ini menjadi tantangan baru untuk cepat beradaptasi
yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka dan tentunya
memiliki kebiasaan baru terhadap proses peralihan,
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sehingga memiliki strategi belajar dari rumah, dimana tetap
mencakup fitur percakapan secara online, sehingga siswa
berhasil berinteraksi dengan perangkat nirkabel. Mendukung
interaksi multimedia untuk memadukan beberapa perangkat
menjadi ekosistem interaktif yang dapat diakses siswa,
sehingga siswa merasa nyaman terlibat dengan platform
digital dalam pembelajaran daring (Phippen, Bond,
Buck.2020).

Meniadakan proses belajar mengajar secara tatap
muka untuk sementara waktu mau tidak mau siswa
beradaptasi dengan situasi dan kondisi saat ini. learning
from home (LFH) ini merupakan hak dari setiap siswa untuk
mendapatkan pendidikan belajar meskipun harus dilakukan
dari rumah (daring) selama masa pandemi ini. Memahami
tujuan pembelajaran yang dilakukan dari rumah ini harus
ditanamkan kepada siswa terlebih dahulu. Siswa harus
mengerti betul, kenapa harus belajar dari rumah dalam
jangka waktu yang lama. Surat edaran yang telah diterbitkan
oleh kementrian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud)
No 15 tahun 2020 tentang pedoman pembelajaran belajar
dari rumah dalam masa darurat penyebaran covid 19.
Pertimbangan pemerintah menerapkan belajar dari rumah ini
melihat beberapa aspek yang salah satunya demi kesehatan
dan keselamatan di dunia pendidikan baik dari pihak sekolah
maupun dari siswa itu sendiri. Seyogyanya kita
mengapresiasi langkah pemerintah yang salah satunya
dalam memutus rantai virus corona di dunia pendidikan.

Pembelajaran secara daring ini dapat melalui berbagai
macam platform. Platform yang digunakan di setiap sekolah
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dalam menjalankan aktivitas belajar mengajar tergantung
dari sekolah masing masing dan kebijakan yang telah
ditentukan. Peralihan metode pembelajaran yang semula
dilakukan secara tatap muka (luring) beralih ke penggunaan
media digital sebagai solusi dalam proses pembelajaran
selama masa pandemi (daring). Beradaptasi dengan media
digital yang awalnya belum dilakukan secara maksimal,
kondisi sekarang menuntut untuk terbiasa menggunakan
platform komunikasi pembelajaran dengan media digital,
sehingga pelaksanaan belajar mengajar tetap dilakukan
secara daring (dalam jaringan).

Kondisi seperti ini menuntut peran serta orang tua dan
pengajar itu sendiri dalam mewujudkan proses pembelajaran
yang kreatif dan komunikatif. Media komunikasi yang biasa
digunakan bisa melalui youtube, google meet, google
classroom, zoom, Microsoft teams, whatshaap dan lain lain
yang diharapkan tetap menjaga komunikasi siswa dengan
pengajarnya, karena melalui platform tersebut telah tersedia
akses untuk berkomunikasi tatap muka meskipun melalui
media digital. Platform tersebut juga sebagai tempat untuk
mengumpulkan tugas, ujian, diskusi kelompok maupun
diskusi kelas sehingga proses belajar tetap bisa
dilaksanakan, meskipun terkadang sinyal di daerah tertentu
putus putus atau kurang mendukung, tetapi setidaknya
siswa tetap memperoleh ilmu dengan baik.

Pembelajaran jarak jauh selama pandemi ini harus
disikapi dengan berpikir positif dalam adaptasi dengan
pembelajaran daring dengan tidak mengurangi kualitas dan
semangat dalam proses pengajaran. Diharapkan
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pembelajaran daring ini ada kerjasama yang baik antara
pengajar dan siswa, sehingga pemberian pesan terkait
materi dapat tersampaikan dengan baik. Nah, disini
dibutuhkan keterlibatan dan keterikatan antara pengajar dan
siswa itu sendiri yaitu dengan menggabungkan pengajaran
tatap muka secara daring yaitu melalui video conference,
meskipun dengan jarak jauh tetap ada interaksi antara
pengajar dan siswa, sehingga proses pembelajaran daring di
masa pandemi tetap berjalan dan tujuan pembelajaran
learning from home (LFH) itu sendiri dapat tercapai dengan
baik dengan menggunakan platform yang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA
CNN Indonesia, 20 November 2020
Herlambang, Y.T. 2018. Pedagogik Telaah Kritis Ilmu

Pendidikan Dalam Multiperspektif. Jakarta : Bumi
Aksara

Phippen, Bond, Buck. 2020. Effective strategies for
information literacy education: Combatting ‘fake news’
and empowering critical thinking (Future Directions In
Digital Information. Book chapter. Page 223-234), Mont
Rose College, London, United Kingdom

Tilaar, H.A.R. 2012. Perubahan Sosial dan Pendidikan.
Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia.
Jakarta : Rineka Cipta

Zain, S. 2021. Digital Transformation Trends In Education.
(Future Directions In Digital Information. Book chapter.
Page 223-234), Mont Rose College, London, United
Kingdom.



89

PROFIL PENULIS
1) Oktiana Handini, S.Pd. M.Pd., merupakan dosen

aktif Prodi PGSD FKIP Universitas Slamet Riyadi (UNISRI)
ini lahir di Surakarta, 7 Oktober 1969. Ia menyelesaikan
pendidikan S1 di Pendidkan Tata Niaga (Pendidikan
Ekonomi) FKIP Universitas Sebelas Maret (UNS) pada tahun
1994, dan menyelesaikan pendidikan S2 di Pendidikan
Sejarah Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tahun 1999.
Selama ini, penulis aktif mengkaji dan meneliti terkait bidang
keahliannya yakni pada Perspektif Global Berwawasan ke-
SD-an dan bidang Pembelajaran Tematik Integratif di SD.
Penulis yang aktif sebagai Pengurus ISPI Daerah Jateng ini
juga telah banyak menghasilkan karya penelitian, sekaligus
aktif melakukan pengabdian sebagai wujud pemenuhan Tri
Dharma Perguruan Tinggi.

2) Andri Astuti Itasari S.Sos, M.I.Kom. Banyak
kolega yang berpendapat bahwa penulis sebagai pribadi
yang ramah dan luwes. Meraih gelar Sarjana Ilmu
Komunikasi pada Juli 2005 di Universitas Pembangunan
Nasional ”Veteran” Yogyakarta, kemudian mengawali karir
bekerja di beberapa bidang perusahaan seperti perusahaan
retail, ekspor impor dan dunia perhotelan selama 11 tahun di
bagian Human Resources Departement (HRD).
Pengalaman di dunia kerja memberikan warna dalam
mengampu mata kuliah saat ini seperti komunikasi bisnis
dan komunikasi persuasif. Kemudian penulis melanjutkan
studi S2 di Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun
2016 dan lulus 2018. Perempuan yang memasuki usia 39
tahun ini bergabung menjadi dosen ilmu komunikasi
Universitas Slamet Riyadi sejak September 2019 dan sejak
saat itu pula penulis memantapkan diri untuk meniti karir
menjadi seorang dosen.



90

PEMBELAJARAN INVESTASI DI MASA
PENDEMI BAGI BAGI MAHASISWA

(Dorothea Ririn Indriastuti, SE., M.Si.)
(indriastuti_ririn@yahoo.co.id)

PENDAHULUAN
Kemajuan teknologi informasi yang cukup pesat

mendorong banyaknya info terkait berbagai peluang
investasi juga. Biaya hidup yang semakin tinggi, perubahan
gaya hidup dan kemajuan teknologi mendorong masyarakat
untuk terus mengembangkan dirinya, membekali dengan
pengetahuan dan ketrampilan agar tidak tertinggal dengan
kemajuan jaman. Berbagai peluang investasi kadang
memberikan iming-iming keuntungan yang berlipat ganda
dalam waktu cepat menyebabkan mudahnya orang ikut
dalam investasi bodong yang akhirnya merugikan diri sendiri.

Kasus yang pernah terjadi saat ada Arisan Ginseng
dimana banyak warga yang ikut dengan iming-iming
keuntungan besar, hasilnya ternyata banyak yang tertipu
dan uangnya tidak kembali. Kasus yang lain saat marak
investasi pohon Gelombang Cinta, saat itu masyarakat juga
tergiur dengan balik modal yang besar dan cepat. Di masa
pendemi banyak juga investasi dengan aplikasi online
seperti pinjaman online, kredit online yang ternyata hanya
memberikan kemudahan di awal investasi tetapi kemudian
menghilang sesudah sukses menggalang dana dari
masyarakat. Dengan beberapa pengalaman tersebut
masyarakat perlu diberikan literasi keuangan dan investasi
yang baik agar aman dalam berinvestasi.
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Keinginan orang untuk berinvestasi kadang
dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung
jawab dengan memberikan iming-iming investasi yang
memberikan keuntungan berlipat ganda dan cepat. Selama
ini kebanyakan sasaran investasi bodong adalah masyarakat
yang kurang melek informasi keuangan sehingga mudah
terkena bujuk rayu, ditambah dan dengan wawasan tentang
alternatif investasi yang minim menyebabkan bukan
keuntungan yang didapat tetapi kerugian karena dana
investasi ikut lenyap. Mengingat permasalahan tersebut
maka tim pengabdian UNISRI ingin membantu memberikan
solusi dengan memberikan pengetahuan tentang alternatif
investasi yang aman dan bermanfaat dalam jangka panjang.

Dimasa pandemic covid 19 sedikit banyak
menghalangi aktivitas orang untuk berinvestasi.
Pembelajaran investasi yang baik dan aman saat ini bisa
dengan menyelenggarakan pembelajaran berupa SEKOLAH
PASAR MODAL yang memberikan informasi tentang
beberapa alternatif investasi yang aman karena dijamin oleh
OJK dan investasi yang mudah dan murah serta bermanfaat
bagi perekonomian nasional. Dengan menggandeng
PT.Phintraco Sekuritas yang terdaftar di OJK dan
merupakan rekanan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan
sudah kerjasama dengan Galeri Investasi UNISRI.

METODE
Metode pelaksanaan dilakukan dengan model

pembelajaran Sekolah Pasar Modal untuk memberikan
wawasan pengetahuan tentang alternatif investasi di pasar
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modal. Kegiatan tatap muka dilakukan dengan memberikan
materi tentang pengenalan pasar modal, macam investasi,
cara berinvestasi dan menganalisa investasi secara baik dan
bijaksana. Langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut:

A. PENGENALAN PASAR MODAL
Perusahaan yang membutuhkan dana dapat menjual

surat berharganya di pasar modal. Surat berharga yang baru
dikeluarkan oleh perusahaan dijual di pasar primer (primary
market). Surat berharga yang baru dijual dapat berupa
penawaran perdana ke publik (initial public offering atau IPO)
atau tambahan surat berharga baru jika perusahan sudah
going public (sekuritas tambahan ini sering disebut dengan
seasoned new issues). Selanjutnya surat berharga yang
sudah beredar diperdagangkan di pasar sekunder
(secondanry market).

Tipe lain dari pasar modal adalah pasar ketiga (third
market) dan pasar keempat (fourth market). Pasar ketiga
merupakan pasar perdagangan surat berharga pada saat
pasar kedua tutup. Pasar ketiga dijalankan oleh broker yang
mempertemukan pembeli dan penjual pada saat pasar
kedua tutup. Pasar keempat merupakan pasar modal yang
dilakukan diantara institusi berkapasitas besar untuk
menghindari komisi untuk broker. Pasar keempat umumnya
menggunakan jaringan komunikasi untuk
memperdagangkan saham dalam jumlah blok yang besar.
Contoh pasar keempat ini misalnya Instinet yang dimiliki oleh
Reuter yang menangani lebih dari satu milyard lembar
saham tiap tahunnya.
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PENAWARAN PERDANA KE PUBLIK
Perusahaan yang belum going public, awalnya saham-

saham perusahaan tersebut dimiliki oleh manajer-
manajernya, sebagian lagi oleh pegawai-pegawai kunci dan
hanya sejumlah kecil yang dimiliki oleh investor.
Sebagaimana biasanya, jika perusahaan berkembang,
kebutuhan modal tambahan sangat dirasakan. Pada saat ini,
perusahaan harus menentukan untuk menambah modal
dengan cara hutang atau menambah jumlah dari pemilikan
dengan menerbitkan saham baru. Jika saham akan dijual
untuk menambah modal, saham baru dapat dijual dengan
berbagai macam cara sebagai berikut ini.
 Dijual kepada pemegang saham yang sudah ada.
 Dijual kepada karyawan lewat ESOP (employee stock

ownership plan).
 Menambah saham lewat dividen yang tidak dibagi

(dividend reinvestment plan).
 Dijual langsung kepada pembeli tunggal (biasanya

investor institusi) secara privat (private placement).
 Ditawarkan kepada publik.

Jika keputusannya adalah untuk ditawarkan kepada
publik, maka beberapa faktor untung dan ruginya perlu
dipertimbangkan. Keuntungan dari going public diantaranya
adalah sebagai berikut ini:
a. Kemudahan meningkatkan modal di masa

mendatang.
Untuk perusahaan yang tertutup, calon investor

biasanya enggan untuk menanamkan modalnya disebabkan
kurangnya keterbukaan informasi keuangan antara pemilik
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dan investor. Sedang dengan perusahaan yang sudah going
public, informasi keuangan harus dilaporkan ke publik
secara regular yang kelayakannya sudah diperiksa oleh
akuntan publik.
b. Meningkatkan likuiditas bagi pemegang saham.

Untuk perusahaan yang masih tertutup yang belum
mempunyai pasar untuk sahamnya, pemegang saham akan
lebih sulit untuk menjual sahamnya dibandingkan jika
perusahaan sudah going public.
c. Nilai pasar perusahaan diketahui.

Untuk alasan-alasan tertentu, nilai pasar perusahaan
perlu untuk diketahui. Misalnya jika perusahaan ingin
memberikan insentif dalam Bentuk opsi saham (stock option)
kepada manajer-manajernya, maka nilai sebenarnya dari
opsi tersebut perlu diketahui. Jika perusahaan masih tertutup,
nilai opsi sulit ditentukan.

Disamping keuntungan dari going public, beberapa
kerugiannya adalah sebagai berikut ini:
a. Biaya laporan yang meningkat

Untuk perusahaan yang sudah going public, setiap
kuartal dan tahunnya harus menyerahkan laporan-laporan
kepada regulator. Laporan-laporan ini sangat mahal
terutama untuk perusahaan-perusahaan yang ukurannya
kecil.
b. Pengungkapan (disclosure).

Beberapa pihak di dalam perusahaan umumnya
keberatan dengan ide pengungkapan. Manajer enggan
mengungkapkan semua informasi yang dimiliki karena dapat
digunakan oleh pesaing. Sedang pemilik enggan
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mengungkapkan informasi tentang saham yang dimilikinya
karena publik akan mengetahui besarnya kekayaan yang
dipunyainya.
c. Ketakutan untuk diambil alih.

Manajer perusahaan yang hanya mempunyai hak veto
kecil akan khawatir jika perusahaan going public. Manajer
perusahaan publik dengan hak veto yang rendah umumnya
diganti dengan manajer baru jika perusahaan diambil alih.

Keputusan untuk going public atau tetap menjadi
perusahaan privat merupakan keputusan yang harus
dipikirkan masak-masak. Jika perusahaan memutuskan
untuk going public dan melemparkan saham perdananya ke
publik (initial public offering), isyu utama yang muncul adalah
tipe saham apa yang akan dilempar, berapa harga yang
harus ditetapkan untuk selembar sahamnya dan kapan
waktunya yang paling tepat. Umumnya perusahaan
mengerahkan permasalahan yang berhubungan dengan IPO
(initial public offering) ke banker investasi (investment
banker) yang mempunyai keahlian didalam penjualan
sekuritas. Penjualan saham baru perusahaan yang
melibatkan banker investasi ini dijual di pasar primer
(primary market).

Banker investasi akan menyediakan saran-saran yang
penting yang dibutuhkan selama proses rencana
pelemparan sekuritas ke publik. Saran-saran yang diberikan
(1) tipe sekuritas apa saja yang akan dijual, (2) harga dari
sekuritas dan (3) waktu pelemparannya.

Banker investasi merupakan perantara antara
perusahaan yang menjual saham dengan investor. Sebagai
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perantara, banker investasi selain berfungsi sebagai pemberi
saran (advisory function), banker investasi juga berfungsi
sebagai pembeli saham (underwriting function) dan
berfungsi sebagai pemasar saham ke investor (marketing
function).

Proses pembelian sekuritas oleh banker investasi
yang nantinya akan dijual kembali ke publik disebut dengan
underwriting. Banker investasi yang melakukan proses
underwriting ini disebut dengan underwriter. Banker investasi
membeli sekuritas dengan harga yang sudah disetujui dan
menanggung resiko kegagalan atau kerugian menjualnya
kembali ke publik. Banker investasi mengambil keuntungan
dari selisih harga beli dan harga jual dari saham (selisih ini
disebut dengan spread). Tidak selalu banker investasi mau
membeli sekuritas dengan harga yang sudah ditentukan,
terutama untuk sekuritas milik perusahaan-perusahaan yang
belum mapan atau masih baru di pasar modal yang berisiko
kerugiannya tinggi. Untuk perusahaan-perusahaan
semacam ini, banker investasi umumnya menjualkan saham
dengan basis best-effort. Dengan basis ini, banker investasi
hanya menerima komisi untuk menjualkan sekuritas kepada
investor dengan usaha yang semaksimal mungkin (best
effort) untuk mendapatkan harga penjualan sebaik mungkin.
Dengan demikian, resiko kerugian penjualan sekuritas akan
ditanggung oleh perusahaan penerbit saham (perusahaan
emiten) bukan oleh banker investasi.

Jika banker investasi harus menanggung sediri resiko
kegagalan penjualan saham ke publik dan jika nilai saham
yang akan dilempar cukup besar, banker investasi akan
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membentuk suatu sindikat (syndicate). Sindikat merupakan
suatu grup yang terdiri dari lead manager (banker investasi
yang berfungsi sebagai manajer sindikat), beberapa
underwriter lainnya yang berfungsi sebagai anggota grup
yang membeli sekuritas dan menjualnya ke publik, dan
beberapa grup penjual (sales group) yang tidak membeli
sekuritas tetapi ikut menjualkannya ke publik. Penjualan
sekuritas ke publik harus di dukung dengan informasi dan
dokumen-dokumen yang diwajibkan oleh hukum dan
peraturan-peraturan yang berlaku. Salah satu dari dokumen
ini adalah prospectus yang berisi informasi tentang
perusahaan penerbit sekuritas dan informasi lainnya yang
berkaitan dengan sekuritas yang dijual.

B. MACAM INVESTASI DI PASAR MODAL
Suatu perusahaan dapat menjual hak kepemilikannya

dalam bentuk saham (stock). Jika perusahaan hanya
mengeluarkan satu kelas saham saja, saham ini disebut
dengan saham biasa (common stock). Untuk menarik
investor potensial lainnya, suatu perusahaan mungkin juga
mengeluarkan kelas lain dari saham, yaitu yang disebut
dengan saham preferen (preferred stock). Saham preferen
mempunyai hak-hak prioritas lebih dari saham biasa. Hak-
hak prioritas dari saham preferen yaitu hak atas dividen yang
tetap dan hak terhadap aktiva jika terjadi likuidansi. Akan
tetapi, saham preferen umumnya tidak mempunyai hak veto
seperti yang dimiliki oleh saham biasa. Saham preferen akan
dibahas terlebih dahulu diikuti oleh saham biasa. Selain
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saham ada surat utang (Obligasi) yang bisa dipilih untuk
investasi.
a. Saham Preferen

Saham preferen merupakan saham yang mempunyai
sifat gabungan antara obligasi dan saham biasa.
Karakteristik Saham Preferen adalah adanya hak terhadap
Dividen, hak untuk menerima dividen terlebih dahulu
dibandingkan dengan pemegang saham biasa, juga
mendapatkan hak kumulatif yaitu hak kepada pemegag
saham preferen untuk menerima dividen tahun-tahun
sebelumnya yang belum dibayarkan sebelum pemegang
saham bisa menerima dividennya.

Hak preferen pada waktu likuidansi, hak saham
preferen untuk mendapatkan terlebih dahulu aktiva
perusahaan dibandingkan dengan saham biasa pada saat
terjadi likuidasi.
b. Saham Biasa

Saham biasa memberikan hak bagi pemegang saham
biasa untuk memilih pimpinan perusahaan, hak menerima
pembagian keuntungan, hak pemegang saham biasa untuk
mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan dan hak
untuk mendapatkan persentasi kepemilikan yang sama jika
perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham untuk
tujuan melindungi hak control dari pemegang saham lama
dan melindungi harga saham lama dari kemrosotan nilai.
c. Obligasi

Semacam surat utang yang dikeluarkan perusahaan
untuk investor dimana investor akan mendapatkan
keuntungan berupa bunga (yield) dan mendapatkan
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pengembalian dana saat surat utang tersebut jatuh tempo.
Kelebihan surat utang dibandingkan saham adalah adanya
keuntungan tetap yang diterimakan setiap bulan dari tingkat
bunga yang sudah disepakati.

Selama pendemi investasi bisa dilakukan dengan
memilih salah satu investasi tersebut. Bahkan selama
pendemi di tahun 2020, harga saham relative lebih murah
sehingga sangat cocok kalau berinvestasi saat ini. Salah
satu contoh adalah saham PT. Sritex (SRIL) yang ditahun
sebelumnya berkisar di harga Rp 300,-/lembar, pada tahun
2020 harganya menjadi Rp 190,-/lembar.

C. CARA BERINVESTASI DI PASAR MODAL
Langkah pembelajaran investasi melalui beberapa

kegiatan yang dilakukan secara daring mengingat situasi
sedang pandemic covid 19. Pembelajaran dilakukan dengan
melibatkan perusahaan sekuritas yang ditunjuk oleh Bursa
Efek Indonesia yaitu PT. Phintraco Sekuritas. Dipilihnya
perusahaan sekuritas ini dikarenakan FE Unisri sudah
menjalin kerjasama dan PT. Phintraco Sekuritas bisa
memberikan penawaran pembukaan akun baru dengan
hanya bermodalkan dana Rp 100.000,- yang jumlah tersebut
cukup bersahabat untuk kelas mahasiswa.
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Pembelajaran tentang investasi yang baik sangat
penting dilakukan khususnya bagi mahasiswa, terlebih di
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masa pandemi karena bisa digunakan sebagai tabungan
investasi saham di masa yang akan datang. Harga saham
yang murah karena dampak pandemi justru menjadi
kesempatan mereka yang sudah memiliki penghasilan
walaupun terbatas bisa dimanfaatkan untuk investasi secara
sehat sehingga mengurangi kemungkinan mereka terbujuk
rayu dengan investasi yang menggiurkan tetapi sebetulnya
adalah investasi bodong. Dengan memahami alternative
investasi di pasar modal memberikan kemungkinan peluang
berinvestasi secara sehat, dengan lebih terukur dan bisa
dipertanggungjawabkan.

KESIMPULAN
Di masa pandemi perlu wacana tentang alternatif

pemilihan investasi yang menguntungkan tetapi dapat
dipertanggungjawabkan. Mahasiswa maupun kaum milenial
saat ini bisa berinvestasi tanpa harus terganggu kuliahnya
sekaligus belajar mengelola keuangannya secara lebih
bertanggungjawab sekaligus memberikan keuntungan yang
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dapat digunakan sebagai pilihan invesasi jangka panjang.
Kondisi pandemi justru memberikan pilihan untuk
berinvestasi dengan menabung saham, disaat harga saham
murah sehingga mahasiswa dapat memperoleh manfaat di
masa mendatang. Pilihan investasi dengan membeli
saham/obligasi secara langsung ikut dalam memajukan
perekonomian nasional dengan ikut berperan dengan
menjadi pemilik perusahaan-perusahaan nasional walaupun
dengan dana terbatas.

DAFTAR PUSTAKA
Diana, Anastasia., 2002. Akuntansi Keuangan Perusahaan

Kecil, Percetakan Andi,Yogyakarta.
Joe, Setiawan, 2008. Strategi Efektif Berwirausaha,

Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
Jusuf, Haryono.,2002. Manajemen Keuangan. STIE YKPN.

Yogyakarta.
Kismono, Gugup.,2006, Bisnis Pengantar,Edisi Pertama

BPFE, Yogyakarta.
Manulang. 2007. Manajemen Personalia. Jakarta. Ghalia

Indonesia.
McDonald, Malcom. 2005. Strategi Pemasaran. Alih bahasa

Sofyan Nikmat
Suparman Sumahamijaya, 2003, Membina Sikap Mental

Wiraswasta, Gunung Jati. Jakarta.



103

PROFIL PENULIS
Dorothea Ririn Indriastuti, SE, M.Si adalah Dosen

aktif di Program Studi Manajemen Universitas Slamet Riyadi
Surakarta. Perempuan kelahiran Surakarta, 6 Februari 1969
ini telah menyelesaikan gelar Sarjananya dari Universitas
Sebelas Maret pada jurusan Ekonomi/ Manajemen, dan
Gelar Magisternya didapatkan dari Universitas Gadjah Mada
di jurusan Ekonomi/ Manajemen. Penulis aktif dalam
mengikuti penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
dalam rangka memenuhi tri dharma pendidikan tinggi, selain
dari bidang pendidikan.



104

MENOLAK KALAH DI MASA PANDEMI
PADA GENERASI MILENIAL DENGAN CARA

BERJUALAN MENGGUNAKAN TEKNIK
COPYWRITING

(Yudhistiro Pandu Widhoyoko, S.S., M.Pd.)

Dikutip dari neilpatel.com

Dewasa ini, dengan semakin ketatnya persaingan
usaha, membuat promosi iklan menjadi tidak mudah. Apalagi
di masa pandemic covid 19 seperti sekarang ini. Dimana
seluruh dunia seakan lumpuh karena virus ini. Pemerosotan
omset dialami oleh seluruh penjual dan pedagang pada level
apapun. Bahkan katanya, prosentase penurunnanya hingga
mencapai 70%. Bisa dibayangkan bukan, bagaimana
lesunya dunia ekonomi dan bisnis. Semua orang mengeluh,
semua orang mengalami kesakitan financial. Rasanya,
masih diberi kesempatan makan saja begitu beruntung.
Akan tetapi, rasa kalah itu tidak bisa kita pelihara bukan?
Kita harus kuat. Kita harus berdiri kembali. Tak perlu setegak



105

yang dulu. Asalkan bisa berjalan saja sudah lumayan. Dan
kita, harus melakukan serangan balasan.

Dari semua rangkaian kemalangan karena serangan
virus covid 19 di seluruh dunia sekarang ini. Untungnya
masih ada saja hal-hal yang tetap membuat kita merasa lega
dan bersyukur. Salah satunya adalah hidup di dunia digital
seperti sekarang ini. Di mana semua orang tetap terhubung
untuk saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Saling
berkabar untuk saling mengingatkan dan saling menguatkan.
Baik itu dalam bentuk teks, suara, gambar, dan bahkan
video. Bukankah hal ini begitu menginspirasi bahwa kegiatan
apapun seperti belajar mengajar, bekerja melayani
masyarakat, pembangunan, dan lain-lain tidak boleh
berhenti. Bahkan, utamanya dalam dunia bisnis dan
ekonomi yang mana dunia tersebut sebagai urat nadi
kehidupan. Jika berhenti, mau makan apa? Jika berhenti
apakah lebih baik mati saja.

Dunia bisnis dan ekonomi diawali dengan bagian
pemasaran, tidak boleh berhenti. Apalagi, seperti yang
sudah disinggung di atas, bahwa pandemic ini terjadi
untungnya di dunia digital. Di mana semua orang tetap
terhubung. Begitupun dengan dunia pemasaran, di mana
semua promosi dan iklan menggunakan jalur online. Dengan
pertimbangan bahwa semua orang secara pribadi sudah
mempunyai telepon pintar beserta nomornya sendiri, dan
tentu saja sudah dilengkapi dengan email pribadi untuk
dapat tersambung dengan media-media sosial yang sedang
trend. Hal ini menjadikan semua orang yang menjual produk
dan jasa, memilih beriklan online dan berharap mendapat
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feedback dan konversi yang bagus. Namun, apakah
sedemikian sederhana untuk mendapatkan konversi
penjualan? Jawabannya bisa ya atau bisa tidak. Karena
banyak orang merasa kesulitan untuk menulis teks yang
bagus untuk promosi iklan di internet.

Beberapa iklan yang terpampang di media apapun
sudah mencantumkan beberapa informasi yang terkait
dengan produk yang dijual. Informasi tersebut biasanya
berupa informasi fitur, informasi manfaat barang, informasi
tentang harga, informasi tentang tempat dan bagaimana
melakukan pembelian. Kemudian setelah informasi-informasi
tersebut telah dicantumkan, harapannya hanya tinggal
menunggu terjadinya konversi atau pembelian. Tapi
benarkah sesederhana itu? Ternyata tidak cukup. Tidak ada
yang membeli produk tersebut. atau barang kali ada yang
membeli, tapi jauh dibawah harapan. Padahal, informasi
yang dicantumkan sudah lengkap. Kenapa hal ini terjadi?
Salah satunya adalah karena iklan yang terpampang, tidak
menggunakan copywriting.

Well, penulis sendiri sebenarnya baru-baru saja
mengenal apa itu copywriting. Karena memang background
sekolah formal dan keluarga yang tidak mendukung untuk,
paling tidak, pernah mendengar istilah copywriting. Sampai
dengan punya kesempatan berkenalan dengan dunia online
dan dunia marketing online, dimana teknik dan media
pemasarannya sungguh berbeda dengan yang biasa
dilakukan di lapangan (baca: offline). Dan kebetulan, ada
seorang kawan bernama Robert Hawkins yang memberitahu
tentang copywriting ini beserta dengan penjelasan dan
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fungsinya. Dia bilang bahwa copywriting adalah The most
valuable money-making skill of all. Panjang penjelasannya,
tapi jika pembaca ada waktu dan berhasrat untuk mendalami
lebih lanjut silakan ke sini https://tinyurl.com/57tmx2b7. Tapi
jika tidak, silakan dilanjut membaca untuk mengawali
perkenalan dengan copywriting.

Apakah copywriting itu?
Sering kita melihat, ada produk yang identik atau sama.

Atau bisa jadi produk yang dijual bisa sama persis. Dijual
oleh dua penjual yang berbeda. Akan tetapi, hal yang
berbeda dan sangat mencengangkan terjadi. Penjual yang
satu hasil penjualannya luar biasa banyak. Pembeli sangat
bernafsu untuk membeli. Sementara, penjual satunya zonk.
Atau sangat sedikit sekali yang beli. Sehingga hasil
penjualannya sangat buruk. Mengapa hal ini dapat terjadi?
Atau barangkali memang beberapa iklan yang sukses
menarik pembeli tersebut menggunakan jin atau sudah
diwiradati oleh Dukun yang ampuh. Yang terdengar agak
mustahil dewasa ini. Walaupun beberapa orang sangat
mempercayai hal-hal seperti ini. Pada kesempatan ini,
ijinkan penulis untuk tidak masuk ke dalam pembahasan
bahwa jin dan sebangsanya efektif atau tidak dalam hal
memasarkan suatu produk hingga berhasil terjadi pembelian
yang banyak alias laris. Jika bukan itu di atas, maka apakah
yang menyebabkan suatu produk itu sangat berhasil dibeli
dalam pasaran. Jawabannya adalah copywriting.

Sebenarnya ada beberapa, jika tidak mau dibilang
banyak, tentang pengertian copywriting. Pengertian

https://tinyurl.com/57tmx2b7
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copywriting yang sederhana adalah teknik penulisan dalam
iklan yang bertujuan untuk mendapatkan respon dari calon
pembeli potensialnya. Ada juga yang mengatakan bahwa
copywriting adalah ‘copy that sell’. Di mana copy adalah teks.
(walaupun pada perkembangannya, copy tidak lagi hanya
berupa teks. Bisa juga berupa image, audio, video, atau juga
kombinasi antara keduanya, ketiganya, dan bahkan
keempat-empatnya dengan teks.) Teks tersebut bisa berupa
frasa, klausa, bahkan kalimat. Dan teks dalam iklan tersebut
berfungsi untuk ‘menyihir calon pembeli potensial untuk
melakukan tindakan tertentu. Tindakan tersebut bisa berupa
pengenalan suatu produk baru, membangun kepercayaan
atas suatu produk sehingga potensial menjadi pembeli
militant, dan membeli produk. Tindakan tersebut bisa
berurutan atau bisa juga kombinasi keduanya atau ketiganya
sekaligus.

Apa itu copywriter?
Sekarang ini tugas seorang pemasar barangkali lebih

banyak daripada tugas pemasar beberapa tahun yang lalu.
Tugas-tugas tersebut diantaranya adalah menentukan
strategi iklan, membuat perencanaan iklan di media-media
sosial, dan bahkan membuat video. Seorang pemasar
mempunyai lebih dari satu pekerjaan jika tidak boleh
dikatakan mempunyai peran ganda. Karena seorang
pemasar yang menggunakan teknik copywriting
merencanakan dan membuat konten. kemudian
menggunakan konten tersebut sebagai alat untuk membuat
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pemabca melakukan sesuatu. Maka copywriter adalah
seorang pemasar atau salesman yang menggunakan huruf.

Definisi seorang copywriter
Seorang copywriter adalah seseorang yang menulis

untuk iklan baik online maupun offline. Mereka membuat
konten informatif untuk bisnis yang dirancang untuk
memandu pembaca untuk melakukan suatu tindakan atau
serangkaian tindakan. Memang selama ini terdapat
beberapa kesalahpahaman mengenai pengertian
copywriting dan copywriter. Kesalahpahaman umum yang
pertama adalah tidak semua copywriter diperkerjakan untuk
tujuan iklan suatu produk. seringnya yang muncul dalam
benak orang-orang, jika berbicara soal copywriting, pasti
akan mengarah kepada seorang penulis iklan dengan tujuan
komersial.

Kedua, dan ini sangat sering terjadi, adalah bahwa
copywriting dan copywriter sama sekali tidak ada
hubungannya dengan Hak Cipta pada hukum. Memang
sekilas penulisannya terlihat sama antara ‘copywriting’,
‘copywriter’, dan ‘copyright’. Di mana kombinasi dua kata
yang terakhir berkaitan dengan hukum. Karena seorang
copywriter adalah seorang penulis, kemudian hal ini
menjadikan seorang copywriter dianggap sebagai penulis
pada umumnya. Inilah kesalahpahaman yang ketiga. Di
mana orang-orang akan membayangkan tentang novel,
majalah atau bahkan penulis berita seperti layaknya
wartawan. Memang copywriter adalah seorang penulis.
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Tetapi seorang penulis iklan dengn tujuan komersial untuk
membuat orang mengambil tindakan.

Apa yang dilakukan oleh copywriter?
− Menulis Iklan
− Melakukan riset pasar
− Melakukan wawancara
− Mengedit iklan beserta materinya
− Menguji keterbacaan iklan kepada masyarakat
− Mengelola pekerjaan sejak awal mulai dari riset pasar
− Merencanakan dan membuat iklan
− Menjalankan iklan
− Mempelajari hasil iklan
− Mengevaluasi hasil iklan

Macam-macam copywriter
a. Marketing copywriter

Seorang Marketing copywriter melakukan riset tentang
apa yang sedang menjadi tren di pasar. Kemudian
menggunakan tren tersebut sebagai bahan membuat teks
iklan yang memenuhi kebutuhan konsumen. Para Marketing
copywriter ini terlatih untuk membaca keinginan dan
kebutuhan pasar dan menggunakannya dalam teks untuk
mempengaruhi sehingga terjadi suatu tindakan tertentu yang
salah satunya adalah terjadinya pembelian. Media yang
biasa digunakan adalah email, iklan online, dan baliho.
b. Creative copywriter

Creative copywriter dalam membuat copywritingnya
menggunakan sebuah cerita kepada publik. Dari cerita itu
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diselipkan slogan-slogan yang menarik perhatian pembaca
beserta konsep-konsep unik untuk dijadikan iklan komersial
baik berbasis teks ataupun video. Creative copywriting
adalah dasar pembuat iklan karena berkenaan dengan
mengenalkan citra suatu brand produk kreatif berbasis iklan,
dan semua hal tentang penciptaan merek. Creative
copywriter bertugas untuk menemukan kata, frasa, atau
klausa yang tepat untuk pasar.
c. SEO copywriter

SEO copywriter atau Search Engine Optimization
Copywriter berkonsentrasi pada pembuatan konten yang
diproyeksikan akan mendapat peringkat tinggi dalam hasil
mesin pencari seperti google, yahoo, bing dll. copywriter
jenis ini melakukan riset pada pencarian teratas dalam
mesin-mesin pencari, kemudian mengumpulkan informasi-
informasi tersebut dan mengubahnya menjadi ide untuk iklan.
Ide-ide tersebut diubah menjadi teks iklan di mana mesin
pencari membacanya sebagai kata kunci-kata kunci. Dengan
seringnya menempatkan kata kunci-kata kunci tertentu
dalam iklan akan membuat peluang iklan tersebut terindeks
dan terlihat di halaman satu mesin-mesin pencari menjadi
besar. Sehingga berakibat produk itu mendapatkan
perhatian khalayak dengan mudah.
d. Technical copywriter

copywriter jenis ini berkubang di ranah-ranah teknis
yang membutuhkan kemampuan dan pengetahuan teknis.
Maka syarat mutlak dari copywriter jenis ini adalah
pendidikan khusus seputar masalah teknis pada ranah
khusus tersebut. akan tetapi, pengetahuan teknis tertentu



112

saja tidak cukup. Kemampuan berbahasa yang mumpuni
juga sangat dibutuhkan. Bagaimana mungkin membuat
istilah-istilah tidak awam kemudian berharap dapat dipahami
oleh orang tidak awam? Sebagai contoh, jenis copywriter ini
biasanya berkecimpung dalam ceruk teknologi dan
kesehatan.
e. Content copywriting

Jenis copywriter ini berfokus pada satu subjek.
Tugasnya adalah menulis artikel berupa panduan, blog, atau
buletin. Memang copywriter ini kurang berfokus pada
penjualan, hanya lebih banyak memberikan informasi
kepada konsumen. Misalnya membuat artikel tentang
petunjuk mengenai berbagai hal pada ponsel anda yang
mungkin tidak anda ketahui. Mengapa ini dilakukan, selain
berfungsi untuk memberikan informasi di ponsel Anda,
sekaligus berfungsi untuk menyegarkan kembali minat Anda
pada produk ponsel tersebut.
f. Awal Mula copywriting

Pada mulanya, copywriting digunakan dalam
advertorial dalam media massa baik koran maupun majalah,
sales letter dalam iklan kecik, billboard, dan media-media
pemasaran yang umum lainnya, mengingat jaman online
belum merebak. Dan sekarang, seiring dengan
perkembangan internet yang semangkin berkembang maju,
pasar menjadi lebih luas. Tetapi juga diimbangi dengan
kompetisi yang semakin rapat, membuat kesempatan suatu
iklan produk menjadi kecil untuk menjadi pusat perhatian.
Dan berakibat copywriting menjadi pilihan utama dalam
beriklan.
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g. Media copywriting
Setiap hari kita melihat iklan. Iklan-iklan itu, yang

menawarkan berbagai macam produk, bersliweran tanpa
henti di berbagai media. Bahkan tanpa kita sadari, iklan TV
yang baru saja lewat, entah itu sebelum semua aktivitas
harian dimulai hingga kegiatan puncak di satu hari, dibuat
secara khusus oleh pemasar. Boleh jadi pemasar tersebut
adalah seorang copywriter.

Selain TV, iklan juga disebar melalui brosur. Tahulah,
iklan yang tercetak di kertas kecil itu, lo. Yang diberikan
secara sengaja kepada kita atau tergeletak tak berdaya di
kebun atau jalanan. Itu juga seorang copywriter yang
membuatnya. Begitu juga dengan konten di situs web yang
baru saja atau sering kita kunjungi. Boleh jadi seorang
copywriter atau lebih menulis konten di setiap halaman situs
itu.

Pada jaman dahulu di masa tradisional, di mana
internet belum begitu menyeruak sekira 20-30an tahun yang
lalu, teknik copywriting dipakai pada berbagai media
pemasaran. Beberapa media pemasaran tersebut antara lain
adalah paket surat langsung atau voice mail, kartu pos, iklan
koran dan majalah, iklan TV dan radio, brosur, poster, kupon,
lembar penjualan, dan produk itu sendiri yang dibawa dan
ditawarkan secara langsung. Tapi sekarang, di mana
copywriting telah meledak terutama sejak online, dianggap
sebagai komponen paling penting dari ratusan jenis dan
strategi pemasaran. Jenis-jenis pemasaran teresebut antara
lain seperti situs web, email, artikel online, posting media-
media sosial, blog, iklan online organik dan berbayar, video,
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presentasi webinar, dan sebagainya. Bahkan pemasaran
walau hanya untuk satu jenis pemasaran tetap
menggunakan copywriting.

Teknik Penulisan copywriting.
Dalam membuat teks pada copywriting ternyata tidak

boleh sembarangan. Terdapat pola yang harus digunakan
agar teks pada copywriting menjadi efektif dan efisien. Pola
tersebut secara berurutan adalah Attention (beberapa
sumber menyebut A yang pertama dengan Awareness),
Interest, Desire, dan Action yang disingkat menjadi AIDA.
Pola ini mampu membuat orang menjadi calon pembeli
potensial dan bahkan, bukan tidak mungkin, akan diakhiri
dengan pembelian suatu produk. Biasanya pola AIDA ini
dipakai dan disesuaikan dengan langkah-langkah yang akan
dilalui dari orang awam menjadi calon pembeli potensial naik
lagi menjadi pembeli. Pada sebuah contoh website yang
berfungsi sebagai landing page untuk pembelian suatu
produk, rata-rata penjualannya hanya 2.3%. Dan ketika pola
AIDA ini diterapkan, rata-rata penjualannya meningkat
menjadi 8.1% atau naik 253%.
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Grafik 1. Peningkatan rata-rata penjualan menggunakan AIDA (dikutip dari
http://panduanim.com/aida-copywriting/)

Langkah-langkah dalam pola AIDA adalah:
a. Attention

Langkah pertama dalam pemasaran atau periklanan
menggunakan pola AIDA ini adalah mempertimbangkan
bagaimana cara menarik perhatian konsumen. Langkah ini
seringkali diabaikan oleh banyak pemasar. Para pemasar
terlalu percaya diri dengan berfikir bahwa produknya atau
layanannya sudah mendapatkan perhatian konsumen.
Apapun alasannya, jangan hanya berasumsi bahwa semua
orang sudah mengetahui produk anda. Beberapa cara untuk
melakukan attention adalah :
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 Menempatkan iklan dalam situasi atau lokasi yang tidak
terduga. Para copywriter menyebut hal ini dengan istilah
pemasaran gerilya.

 Menciptakan kejutan dalam iklan melalui pencitraan
yang provokatif.

 Pesan yang sangat ditargetkan. Ini juga disebut sebagai
personalisasi.

 Kesemua hal di atas bertujuan agar konsumen
menyadari bahwa ada produk atau layanan.

b. Interest
Setelah konsumen mengetahui bahwa produk atau

layanan itu ada, langkah berikutnya adalah berupaya untuk
meningkatkan tingkat minat calon pelanggan. Memang
menciptakan minat biasanya merupakan bagian paling sulit.
Misalnya, Taman Satwa Taru Njurug pada pertunjukan bulan
Januari menyediakan banyak doorprize sebagai motivasi
awal tahun. Pastikan penulisan teks copywriting tersebar
dengan baik pada tampilan iklan dan mudah dibaca. Dan
juga gunakan subpost dan ilustrasi yang menarik. Fokus
pada apa yang paling relevan untuk pasar sasaran produk
anda dalam kaitannya dengan produk atau layanannya.
Pastikan hanya menyampaikan pesan paling penting yang
ingin dikomunikasikan kepada konsumen. Contoh lain yang
bagus dari ini adalah iklan HIT obat nyamuk semprot “Yang
lebih mahal banyak” yang hendak bercerita bahwa
produknya adalah yang paling baik dengan harga terjangkau
disbanding pesaingnya.
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c. Desire
Setelah langkah pertama dan kedua berhasi dengan

baik, konsumen tertarik menjadi dengan suatu produk atau
layanan, maka target berikutnya adalah membuat konsumen
menginginkannya. Secara sederhana mengubah pola pikir
mereka dari "Saya suka" menjadi "Saya menginginkannya".
Sebagai contoh, jika pada bulan januari Taman Satwa Taru
Njurug menyediakan banyak doorprize dengan hadiah-
hadiah yang serius seperti TV Android, Laptop, Sepeda,
kulkas dll, besar kemungkinan akan banyak didatangi
penonton. Langkah kedua dan ketiga dari model AIDA
berjalan bersamaan dan saling menguatkan. Karena
diharapkan membangun minat pada suatu produk atau
layanan, penting bagi iklan untuk membantu pelanggan
menyadari mengapa mereka "membutuhkan" produk atau
layanan ini. Pikirkan tentang bagaimana konten dalam
infomersial disajikan yang mana bertujuan untuk
memberikan informasi yang menarik termasuk tentang
manfaat suatu produk. Sehingga membuat konsumen
semakin menginginkan produk tersebut. sampaikan juga
mengapa mereka membutuhkannya dalam hidup mereka.
d. Action

Langkah yang terakhir ini mempunyai tujuan utama
untuk mendorong bakal calon pembeli potensial untuk
membeli suatu produk atau layanan. Iklan harus diakhiri
dengan ajakan untuk membeli. Sehingga harus dirancang
sedemikan rupa agar mendapatkan tanggapan langsung dari
konsumen. Sebagai contoh, Netflix menggunakan teks
persuasif untuk meyakinkan konsumen agar mencoba uji
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coba gratis mereka. Netflix menyampaikan betapa
nyamannya produk mereka sehingga mendorong konsumen
untuk mendaftar uji coba gratis. Iklan yang baik harus
menekankan rasa penting atau rasa urgensi yang
memotivasi konsumen untuk mengambil tindakan sekarang,
dan bukan nanti atau besok. Salah satu metode yang umum
digunakan dalam langkah ini adalah membuat penawaran
dengan waktu terbatas, atau peluang mendapatkan hanya
untuk jumlah terbatas saja.

Dikutip dari https://www.business-to-you.com/aida-model/

Jadi millenials, demikianlah perkenalan kita dengan
copywriting yang menarik, efisien, dan berkonversi tinggi.
Dan semoga tidak berhenti di sini saja, teruskan dan
praktekkan. Buang putus asa dan gunakan masa digital ini
menjadi masa yang tetap produktif. Jangan berhenti
walaupun pandemic masih mendera dan masih belum
diketahui sampai kapan berakhirnya. Seoga bermanfaat dan
tetap semangat.

https://www.business-to-you.com/aida-model/
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dia melihat adanya kesenjangan materi yang diberikan
kepada mahasiswa yang memang fokusnya pada jaringan
dan multimedia. Di tengah-tengah kedua materi tersebut ada
sebuah ruang kosong yang tetap harus diisi, yaitu
pengetahuan tentang content, di mana copywriting adalah
salah satu di dalamnya. Semenjak tahun 2018, anak
pertama dari tiga bersaudara ini sudah mendalami
copywriting ini, kemudian diwujudkan dalam jurnal-jurnal
yang merupakan hasil-hasil penelitian dan dibaktikan di
dalam pengabdian masyarakat.
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GENERASI MILLENIAL DALAM MENJAWAB
TANTANGAN DIGITALISASI PENDIDIKAN

MENYONGSONG era society 5.0
(Joko Pramono,S.Sos.,M.Si)

PENDAHULUAN
Belum selesai dengan hiruk pikuknya era revolusi

industri 4.0 Indonesia dikejutkan dengan konsep baru yaitu
society 5.0. Fokus keahlian bidang pendidikan abad 21 saat
ini meliputi cretivity, critical thingking, communication dan
collaboration atau yang dikenal dengan 4Cs (Risdianto,
2019).

Kemampuan yang harus dikuasai dalam
menyongsong era society 5.0 diantaranya sebagai berikut:
leadership, digital literacy, communication, emotional
intelligence, enterpreneurship, global citizenship, problem
solving, team-working. Akankah pendidikan di Indonesia siap
menghadapi era society 5.0?

Sektor Pendidikan Indonesia dapat melakukan
berbagai terobosan untuk menghadapi era society 5.0 yakni
dilihat dari infrastruktur, pemerintah harus berusaha untuk
meningkatkan pemerataan pembangunan dan perluasan
koneksi internet ke semua wilayah Indonesia, karena seperti
yang kita ketahui bahwa saat ini belum semua wilayah
Indonesia dapat terhubung dengan koneksi internet.

Kedua, sumber daya manusia bertindak sebagai
pengajar harus memiliki keterampilan dibidang digital dan
berfikir kreatif. Menurut Zulkifar Alimuddin, Director of Hafecs
( Highly Functioning Education Consulting Services ) menilai



122

di era masyarakat 5.0 ( society 5.0 ) pengajar dituntut untuk
lebih inovatif dan dinamis dalam mengajar di kelas
(Alimuddin, 2019).

Sudah diketahui bersama bahwa saat ini pembelajaran
harus beralih menggunakan metode student center learning
(SCL). Sebagaimana diartikan peserta didik melakukan
pengembangan dirinya sesuai bidang ilmu yang sedang di
pelajari. Sehingga pengajar / pendidik berfungsi sebagai
fasilitator dan konselor.

Ketiga, pemerintah harus bisa mensinkronkan antara
pendidikan dan industri agar nantinya lulusan dari perguruan
tinggi maupun sekolah dapat bekerja sesuai dengan
bidangnya dan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh
dunia industri dan dunia usaha sehingga mampu dapat
menekan angka pengangguran di Indonesia.

Keempat, menerapkan teknologi sebagai alat kegiatan
belajar-mengajar, dengan cara melakukan pendidikan
berbasis teknologi tepat guna. Selain itu teknologi mampu
mendeteksi kemungkinan yang akan terjadi pada masa yang
akan datang.

Secara teknis kegiatan belajar mengajar dapat
dilaksanakan melalui beberapa strategi antara lain :

Pertama, pendidikan berbasis kompetensi menjadi
salah satu misi utama perguruan tinggi pada era sekarang
dalam menyongsong perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Setiap mahasiswa mempunyai bakat dan
kemampuannya masing–masing, oleh karena itu pendekatan
teknologi informasi dibutuhkan untuk membantu menentukan
program studi yang tepat sesuai dengan kemampuannya.
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Kedua, pemanfaatan ( IoT ) Internet of things pada
dunia pendidikan. Dengan adanya IoT dapat membantu
komunikasi antara dosen, mahasiswa dalam proses belajar
mengajar. Internet telah mempermudah manusia di dunia
dalam memperoleh berbagai informasi dan mengembangkan
ilmu pengetahuan. Melalui internet, dengan mudah
memperoleh referensi yang dibutuhkan dalam menunjang
pendidikan dan pengetahuan.

Tiga, pemanfaatan virtual/augmented reality dalam
dunia pendidikan. Dengan digunakannya augmented reality
dapat membantu mahasiswa dalam memahami teori-teori
yang membutuhkan simulasi tertentu sesuai dengan kondisi
sebenarnya. Teknologi 3D pada augmented reality membuat
pemakainya merasakan simulasi digital, layaknya kegiatan
fisik nyata. Misalkan pada simulasi pesawat terbang yang
digunakan oleh para siswa penerbangan untuk lolos uji coba,
sebelum melakukan praktik terbang langsung dengan
pesawat sebenarnya.

Keempat, pemanfaatan Artifical intelligence (AI) dalam
dunia pendidikan untuk mengetahui serta mengidentifikasi
kebutuhan pembelajaran yang dibutuhkan oleh pelajar.
Proses identifikasi kebutuhan siswa akan lebih cepat dengan
teknologi mechine learning yang tertanam Artifical
intelligence. Semakin banyak data digital yang terhimpun,
semakin cerdas pula sistem Artifical intelligence seperti
dalam Google Assistent.

Dengan teknologi-teknologi tersebut, para pelajar
disajikan dengan kemudahan dan kecepatan pencarian data,
bahkan teknologi tersebut dapat merekomendasikan data
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yang tadinya tidak terfikirkan oleh mereka. Artifical
intelligence tidak hanya menyajikan data mentah, namun
juga data yang sudah diolah menjadi data sangat informatif
disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Pemanfaatan
tiga teknologi diatas yaitu artificial intelligence, IoT dan
augmented reality diharapkan bisa menciptakan lulusan
yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang siap pakai di
dunia industri (Munanda, 2019).

Generasi milenial memegang kendali dalam
menentukan berhasil atau tidaknya pendidikan Indonesia
dalam menghadapi era society 5.0. Masa kini dan masa
depan menuntut perubahan yang sangat cepat terkait
dengan perkembangan pengetahuan, salah satunya pada
bidang pendidikan. Pergeseran pendidikan bukan sebatas
untuk mengetahui akan tetapi untuk diaplikasikan.

PEMBAHASAN
Generasi Millenial

Menurut Kupperschmidt (dalam Putra, 2016) Generasi
adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan tahun
lahir, umur, lokasi dan juga pengalaman historis atau
kejadian-kejadian dalam individu tersebut yang sama yang
memiliki pengaruh seignifikan dalam fase pertumbuhan
mereka. Jadi, dapat dikatakan pula bahwa generasi adalah
sekelompok individu yang mengalami peristiwa-peristiwa
yang sama dalam kurun waktu yang sama pula.

Generasi Y adalah generasi yang mendominasi dunia
kerja di Indonesia maupun di manacanegara saat ini.
Generasi Y sering disebut dengan Millenial Generation, yaitu
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kelompok muda yang lahir awal 1980 hingga awal 2000
(Horovitz, 2012). Generasi ini adalah generasi yang sering
menerapkan kreativitas serta berfokus pada pengembangan
diri sehingga cenderung memilih pekerjaan yang
menyenangkan bagi mereka dan cenderung berhura-hura
(Femina, 2015).

Terbentuknya generasi Y tidak terlepas dari peran
generasi-generasi sebelumnya. Generasi Y terbentuk dari
berkembangnya ilmu teknologi dan informasi. telah terwujud
penggabungan budaya dan idealisme pada generasi yang
lebih muda dikarenakan oleh dampak globalisasi yaitu
pengaruh dari teknologi, televisi dan internet. Hal ini
membuat arus informasi keluar dan masuk secara cepat di
seluruh belahan dunia, sehingga memberi pengaruh besar
terhadap sifat, sikap dan karakteristik yang terbentuk pada
generasi Y (Luntungan. 2014).

Generasi Y memiliki pola komunikasi yang lebih
terbuka dibandingkan generasi pendahulunya. Generasi X
digambarkan sebagai generasi pekerja keras, patuh akan
aturan dan juga setia. Gaya kepemimpinan dari masing-
masing generasi juga tampak adanya perbedaan.
Perbedaan paling signifikan yaitu berada pada gaya
kepemimpinan generasi Y dengan generasi X. Dilihat dari
karakteristiknya, generasi X lebih menyukai pemimpin yang
praktikal dan berorientasi pada tujuan. Sedangkan jika di
lihat dari gaya kepemimpinan, generasi Y lebih menyukai
pemimpin yang fleksibel dikarenakan generasi Y adalah
mereka yang memiliki pola pikir terbuka karena kemajuan
teknologi dan kecepatan dalam menerima informasi, mereka
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cenderung sulit beradaptasi dengan peraturan-peraturan
yang terlalu mengikat.

Dalam konteks Indonesia, hal yang sama juga terjadi,
hasil survei yang dilakukan Alvara Research Center tahun
2014 menunjukkan Generasi yang lebih muda, 15-24 tahun
lebih menyukai topik pembicaraan yang terkait musik/film,
olahraga, dan teknologi. Sementara generasi yang berusia
25-34 tahun lebih variatif dalam menyukai topik yang mereka
perbincangkan, termasuk didalamnya sosial politik, ekonomi,
dan keagamaan. Konsumsi internet penduduk kelompok
usia 15-34 tahun juga jauh lebih tinggi dibanding dengan
kelompok penduduk yang usianya lebih tua. Hal ini
menunjukkan ketergantungan mereka terhadap koneksi
internet sangat tinggi.

Perkembangan pendidikan di era milenial tenaga
pendidik dituntut harus mahir terhadap kecanggihan
teknologi yang ada pada saat ini. Karena metode
pembelajaran sekarang ini sangat berbeda dengan zaman
dahulu yang hanya cukup mengandalkan kapur dan papan
tulis dalam proses belajar mengajar. Pendidik harus memiliki
kemampuan dalam menggunakan alat-alat elektronika dan
kecakapan perilaku dalam memanfaatkan kecanggihan
teknologi. Kemampuan mengoperasikan komputer sudah
menjadi keharusan, dan juga dapat memudahkan pendidik
dalam menjalankan tugas dan fungsi profesinya. Tidak ada
alasan masalah pengajar muda atau tua, semuanya
mempunyai tanggungjawab yang sama dalam
mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat UUD 1945.
Era milenial bukan menjadi suatu hambatan, namun
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bagaimana pendidik menyikapi era milenial ini menjadi
tantangan kearah perkembangan pendidikan yang lebih
maju.

Desain Digitalisasi Pendidikan Menyongsong era
society 5.0

Model pembelajaran era ditigal saat ini memiliki
perbedaan dibandingkan dengan model pembelajaran
konvensional. Menurut penulis bahwa model pembelajaran
era digital terdiri 3 model: pertama, pendidik memberikan
materi pembelajaran secara online pada peserta didik
kemudian di donwload dan dipelajari secara manual (offline),
kedua, pendidik memberikan materi pembelajaran secara
online dan peserta didik mempelajari secara online juga, dan
ketiga, kolaborasi antara pembelajaran yang berlangsung
antara online dengan offline. Kemudian ada juga model
pembelajaran yang tidak terikat dengan pendidik yang
memberikan materi pembelajaran tetapi dapat mengakses
informasi pembelajaran secra personal dengan sumber-
sumber pembelajaran secara online. Apalagi saat ini era
digital yang didukung jaringan internet sangat
memungkinkan setiap orang dapat belajar sendiri tanpa
diarahkan oleh pendidik secara nyata.

Pendidikan jarak jauh sudah berkembang mulai tahun
1883. Seiring dengan ilmu pengetahuan dan teknologi
menjadi trend, konsep dan implementasi pendidikan jarak
jauh di klasifikasi beberapa tahap atau fase. Saat ini sudah
masuk pada generasi kelima. E-learning sebagai pendidikan
jarak jauh memiliki konsekuensi logis. Hal ini di karenakan
jarak dan waktu yang menjadi hambatan pembelajaran.
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Maka di perlukan pembelajaran berbasis teknologi informasi
dan komunikasi.

Pelaksanaan pendidikan jarak jauh juga diatur dalam
undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi. Pasal 31 ayat 1 dinyatakan bahwa pendidikan jarak
jauh merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan
secara jarak jauh melalui penggunaan media komunikasi.
Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
RI No. 24 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pendidikan
Jarak Jauh (PJJ) pada pendidikan tinggi pasal 2 ayat 1 dan
2 mencakup: berfungsi sebagai bentuk pendidikan peserta
didik yang tidak dapat mengikuti pendidikan tatap muka
tanpa mengurangi kualitas pendidikan, kemudian pendidikan
jarak jauh bertujuan untuk meningkatkan perluasan dan
pemerataan akses terhadap pendidikan yang bermutu dan
relevan dengan kebutuhan.

Desain pendidikan digital diantaranya perlu di
kembangkan melalui mobile learning. Desain/model ini
merupakan pembelajaran dengan bantuan teknologi seluler
nirkabel (smartphone). mobile learning memberikan
kemudahan pada siapa saja untuk mengakses informasi dan
materi pembelajaran dari mana saja dan kapan saja. Model
pembelajaran mobile learning, mendorong keaktifan
peserta didik untuk selalu belajar kapanpun dan di
manapun diinginkan tanpa dibatas ruang dan waktu. Artinya
bahwa dengan menggunakan mobile learning siswa
diberikan kemudahan dalam belajar tanpa mengurangi tugas
dan tanggungjawabnya.
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mobile learning (m-learning) adalah pembelajaran
yang memanfaatkan teknologi dan perangkat mobile. Dalam
hal ini, perangkat tersebut dapat berupa PDA, telepon
seluler, laptop, tablet PC, dan sebagainya. Dengan mobile
learning, pengguna dapat mengakses konten pembelajaran
di mana saja dan kapan saja, tanpa harus mengunjungi
suatu tempat tertentu pada waktu tertentu. Jadi, pengguna
dapat mengakses konten pendidikan tanpa terikat ruang dan
waktu.

Desain e-learning/mobile learning di terapkan pada
masa pandemi Covid-19 satu tahun belakangan. Pemerintah
melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan
mencanangkan belajar dari rumah bagi peserta didik.
Pengembangan mobile learning selanjutnya yakni Virtual
learning environment (VLE) yang merupakan sebuah
platform berbasis Web untuk pembelajaran dalam aspek
digital yang biasa dipakai oleh beberapa institusi pendidikan.
Lingkungan pembelajaran virtual menawarkan sistem
pembelajaran dengan berbagai komponen, dengan
menambahkan keuntungan dari pembelajaran berbasis
komputer dan ruang pengajaran.

Dalam mode virtual, bahan-bahan yang tersedia dalam
bentuk bantuan komputer program pembelajaran, catatan
kuliah, khusus self-assessment modul. Mekanisme lain bagi
peserta didik untuk interaksi dalam bentuk sederhana forum
diskusi adalah dengan menggunakan sebuah novel link
Cyber tutor. Hal ini memungkinkan peserta didik dengan
akun email untuk menghubungkan dengan isi kursus dan
staf dengan keraguan dan pertanyaan terkait. Peserta didik
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dapat menghubungi staf tanpa wajah untuk wajah kunjungan
yang menyimpan di kampus.

Salah satu kegiatan dalam pengembangan
pembelajaran era digital adalah membuat desain. Dalam
membuat desain diperlukan waktu yang cukup lama,
sehingga tidak mudah dalam membuat desain. Karena
desain pembelajaran era digital harus disesuaikan dengan
prinsip-prinsip pembelajaran era digital, misalnya,
kebebasan, kemandirian, keluwesan, kekinian, penyesuaian,
mobilitas, dan tentunya prinsip efektif efisien.

Desain pembelajaran era digital setiap pengembang
memiliki caranya masing-masing, misalnya Lance J Richards,
et.al, mengemukakan komponen dalam desain
pembelajaran digital yang dapat diaplikasikan dalam
pembelajaran digital atau website adalah: pertama,
pemilihan alat/sarana pengelolaan pembelajaran digital.
Kedua, perencanaan (pengorganisasian) program
pembelajaran digital. Ketiga, pemasangan atau penempatan
materi (chunking content). Keempat, penggunaan strategi
interaktif belajar dan mengajar yang tepat. Kelima,
penerapan prinsip pembelajaran orang dewasa. Keenam,
menggunakan pendekatan pembelajaran berpusat pasa
siswa (student center). Ketujuh, menggunakan penilaian
otentik. Kedelapan, pembelajaran berorientasi system digital
dan teknologi pelatihan. Kesembilan, menyediakan informasi
tentang infrastruktur yang sesuai dan mendukung
pembelajaran.
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KESIMPULAN.
Sektor Pendidikan Indonesia dapat melakukan

berbagai terobosan untuk menghadapi era society 5.0 yakni
dilihat dari infrastruktur, pemerintah harus berusaha untuk
meningkatkan pemerataan pembangunan dan perluasan
koneksi internet ke semua wilayah Indonesia, karena seperti
yang kita ketahui bahwa saat ini belum semua wilayah
Indonesia dapat terhubung dengan koneksi internet.

Generasi milenial memegang kendali dalam
menentukan berhasil atau tidaknya pendidikan Indonesia
dalam menghadapi era society 5.0. Masa kini dan masa
depan menuntut perubahan yang sangat cepat terkait
dengan perkembangan pengetahuan, salah satunya pada
bidang pendidikan.

Salah satu kegiatan dalam pengembangan
pembelajaran era digital adalah membuat desain.
Pengembangan ini dilakukan berbasis e-learning kemudian
mobile learning.
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POTENSI MINYAK ATSIRI KAYU PUTIH DAN
MINYAK ATSIRI JERUK PURUTSEBAGAI
BAHAN PANGAN FUNGSIONAL DI ERA

PANDEMI
(Dr. Yustina Wuri Wulandari, S.Tp., MP)

PENDAHULUAN
Minyak atsiri atsiri merupakan jenis minyak yang

berasal dari bahan nabati memiliki sifat mudah menguap
apabila dibiarkan terbuka pada suhu kamar tanpa
mengalami peruraian, serta memiliki bau khas sesuai
dengan tanaman penghasilnya (Gunther, 1987). Sifat mudah
menguap minyak atsiri dipengaruhi oleh kandungan
senyawa kimia didalamnya yang secara umum memiliki sifat
mudah menguap atau volatil, sehingga minyak atsiri disebut
juga sebagai etherial oil atau minyak eteris karena memiliki
sifat seperti senyawa eter. Warna minyak atsiri pada
umumnya tidak berwarna pada saat kondisi masih segar
yaitu sesaat setelah proses isolasi namun selanjutnya akan
berubah warna menjadi kuning muda bahkan cenderung tua
karena mengalami kerusakan akibat oksidasi.

Daun tanaman kayu putih (Melaleuca sp.)
merupakan bahan baku yang digunakan untuk memproduksi
minyak atsiri kayu putih yang dikenal dengan cajeput oil.
Minyak atsiri kayu putih telah umum oleh masyarakat
sebagai aroma terapi karena dengan bau yang ditimbulkan
memiliki efek menenangkan. Minyak kayu atsiri kayu putih
dengan kandungan senyawa Eucalyptol atau 1,8-sineol telah
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terbukti secara in vitro dan in vivo dapat digunakan untuk
mengobati peradangan saluran pernapasan (Sudradjat,
2020). Minyak kayu putih berdasarkan hasil penelitian
diketahui bahwa minyak atsiri juga memiliki sifat antimikrobia,
antibakteri, dan antivirus. Aroma yang khas minyak atsiri
kayu putih telah diakui oleh Badan Pengawas Obat dan
Makanan Amerika Serikat FDA sebagai bahan citarasa alami
yang aman. Lebih lanjut dalam agroindustri maka minyak
atsiri kayu putih berpotensi untuk dikembangkan sebagai
sumber bahan flavoring alami.

Jeruk purut (Citrus hystrix DC) merupakan salah satu
jenis tanaman yang bagian daun serta kulit daging buah
telah umum digunakan untuk memberikan citarasa dan
aroma dalam makanan. Aroma yang muncul dari bagian
tanaman ini karena keberadaan minyak atsiri di dalamnya.
Dalam perdagangan internasional minyak atsiri jeruk purut
dari bagian kulit buah dikenal dengan nama kaffir lime oil
sedangkan yang berasal dari daun disebut sebagai kaffir
lime leaf oil. Minyak atsiri jeruk purut berdasarkan hasil
penelitian diketahui memiliki sifat fungsional sebagai
antifeedant (Loh et al., 2011), antibakteri (Chaisawadi et al.,
2005), antiinflamantory (Lertsatitthanakorn et al., 2006), dan
antioksidan (Wulandari et al., 2017). Senyawa utama dalam
profil aroma yang khas dari minyak jeruk purut adalah
karena keberadaan senyawa sitronelal (Khasanah et al.,
2015; Wulandari et al., 2019). Minyak atsiri dari tanaman
jeruk purut dengan aroma yang khas merupakan salah satu
produk komerisal yang mampu bersaing dengan ingredient
lainnya.
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MINYAK ATSIRI KAYU PUTIH
Minyak atsiri kayu putih merupakan miyak atsiri yang

diisolasi dari daun tanaman kayu putih. Metode yang
digunakan untuk esktraksi minyak atsiri umumnya dengan
metode destilasi. Dalam dunia perdagangan minyak atsiri ini
telah memiliki standar perdagangan, menurut SNI (Standar
Nasional Idonesia) No. 06-3954-2006 minyak kayu putih
(cajeput oil) mengandung 50-65% senyawa 1,8-Sineol.
Senyawa utama penyusun minyak kayu putih ini terbukti
merupakan bahan aktif yang memiliki sifat fungsional untuk
tubuh.

Menurut Sudardjat (2020), berdasarkan hasil
penelusuran literasi hasil penelitian diperoleh bahwa 116
jurnal dari Publicataion Medical dan 51 jurnal melalui Google
Scholar, maka diperoleh 49 artikel yang mengulas bahwa
senyawa 1,8-Sineol memiliki beberapa kegunaann antara
lain: a) anti inflamasi pada saluran nafas, b) anti inflamasi, c)
anti mikroba, d) anti virus, e) anti kanker, f) anti spasmodik, g)
analgesik, h) obat penenang, i) hipertensi, j) farmakokinetik.
Hal ini menunjukkan bahwa 1,8-Sineol baik secara uji in vitro
dan in vivo terbukti memiliki banyak manfaat terhadap
kesehatan. Namun demikian untuk memperkuat
kemanfaatan minyak atsiri kayu putih maka masih perlu
dilakukan penelitian lebih lanjut untuk uji klinik pada manusia.
Walaupun minyak ini telah umum digunakan oleh
masyarakat antara lain sebagai aroma terapi karena
aromanya efektif dapat menekan dan menenangkan saraf,
mengatasi rasa mual, meredakan pusing atau sakit kepala,
dapat digunakan untuk mengatasi demam, melegakan
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saluran pernapasan, serta dapat merigankan rasa nyeri
pada angota badan atau pegal-pegal.

Minyak atsiri kayu putih memiliki aroma pugent yang
khas sehingga Badan Pengawas Obat dan Makanan
Amerika Serikat (FDA) pada tahun 2018 telah mengizinkan
minyak atsiri kayu putih untuk digunakan sebagai agen
penyedap alami yang ditambkan ke makanan. Pernyataan
FDA ini semakin menguatkan pendapat sebelumnya dari
para peneliti perisa alami yang tergabung dari Asosiasi
Produsen Rasa dan Ekstrak yang menyatakan bahwa
minyak atsiri kayu putih diakui tergolong sebagai sebagai
bahan generally recognized as safe (GRAS), sehingga aman
untuk digunakan sebagai bahan pemberi citarasa alami
(native flavor ingredient). Hal ini menunjukkan bahwa minyak
atsiri kayu putih potensial untuk dikembangkan karena dapat
digunakan sebagai bahan perisa alami yang menjanjikan.

Dilatarbelakangi sifat fungsional minyak atsiri kayu
putih bagi kesehatan dan aroma khas yang dinyatakan aman
sebagai bahan flavoring alami, maka Septiana et al., (2020)
melakukan penelitian pembuatan permen atau tablet hisap
dari bahan utama minyak kayu putih yang berasal dari
Mojokerto dan dari Pulau Buru. Berdasarkan uji hedonik
kesukaan terhadap produk permen kayu putih diketahui
bahwa dari 78 panelis yang tidak terlatih menyukai produk
permen ini. Produk pertanian memiliki keragaman sifat
sesuai tempat tumbuh dan agroklimat, hal ini terbukti bahwa
permen kayu putih yang berasal dari Mojokerto memiliki
aroma yang lebih disukai dibandingkan yang berasal dari
Pulau Buru.
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Permen kayu putih dengan kandungan senyawa
bioaktif utama 1,8-Sineol merupakan salah satu makanan
fungsional sehingga dapat dikembangkan dalam berbagai
varian produk permen bukan hanya hard candy, hard candy
non sukrosa, dan juga permen lunak (soft candy). Permen
kayu putih diduga juga dapat menjaga kesehatan rongga
mulut, karena kemampuan antimikrobia minyak atsiri kayu
putih terhadap mikrobia patogen di mulut (Wijaya et al.,
2014). Minyak atsiri kayu putih sebagai bahan utama dalam
pembuatan permen bukan hanya memberikan karakteristik
sensoris tetapi juga memberikan nilai fungsional bagi
kesehatan.

MINYAK ATSIRI KAYU PUTIH
Minyak atsiri kayu putih merupakan miyak atsiri

yang diisolasi dari daun tanaman kayu putih. Metode yang
digunakan untuk esktraksi minyak atsiri umumnya dengan
metode destilasi. Dalam dunia perdagangan minyak atsiri
ini telah memiliki standar perdagangan, menurut SNI
(Standar Nasional Idonesia) No. 06-3954-2006 minyak
kayu putih (cajeput oil) mengandung 50-65% senyawa
1,8-Sineol. Senyawa utama penyusun minyak kayu putih
ini terbukti merupakan bahan aktif yang memiliki sifat
fungsional untuk tubuh.

Menurut Sudardjat (2020), berdasarkan hasil
penelusuran literasi hasil penelitian diperoleh bahwa 116
jurnal dari Publicataion Medical dan 51 jurnal melalui
Google Scholar, maka diperoleh 49 artikel yang mengulas
bahwa senyawa 1,8-Sineol memiliki beberapa kegunaann
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antara lain: a) anti inflamasi pada saluran nafas, b) anti
inflamasi, c) anti mikroba, d) anti virus, e) anti kanker, f)
anti spasmodik, g) analgesik, h) obat penenang, i)
hipertensi, j) farmakokinetik. Hal ini menunjukkan bahwa
1,8-Sineol baik secara uji in vitro dan in vivo terbukti
memiliki banyak manfaat terhadap kesehatan. Namun
demikian untuk memperkuat kemanfaatan minyak atsiri
kayu putih maka masih perlu dilakukan penelitian lebih
lanjut untuk uji klinik pada manusia. Walaupun minyak ini
telah umum digunakan oleh masyarakat antara lain
sebagai aroma terapi karena aromanya efektif dapat
menekan dan menenangkan saraf, mengatasi rasa mual,
meredakan pusing atau sakit kepala, dapat digunakan
untuk mengatasi demam, melegakan saluran pernapasan,
serta dapat merigankan rasa nyeri pada angota badan
atau pegal-pegal.

Minyak atsiri kayu putih memiliki aroma pugent yang
khas sehingga Badan Pengawas Obat dan Makanan
Amerika Serikat (FDA) pada tahun 2018 telah mengizinkan
minyak atsiri kayu putih untuk digunakan sebagai agen
penyedap alami yang ditambkan ke makanan. Pernyataan
FDA ini semakin menguatkan pendapat sebelumnya dari
para peneliti perisa alami yang tergabung dari Asosiasi
Produsen Rasa dan Ekstrak yang menyatakan bahwa
minyak atsiri kayu putih diakui tergolong sebagai sebagai
bahan generally recognized as safe (GRAS), sehingga aman
untuk digunakan sebagai bahan pemberi citarasa alami
(native flavor ingredient). Hal ini menunjukkan bahwa minyak
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atsiri kayu putih potensial untuk dikembangkan karena dapat
digunakan sebagai bahan perisa alami yang menjanjikan.

Dilatarbelakangi sifat fungsional minyak atsiri kayu
putih bagi kesehatan dan aroma khas yang dinyatakan aman
sebagai bahan flavoring alami, maka Septiana et al., (2020)
melakukan penelitian pembuatan permen atau tablet hisap
dari bahan utama minyak kayu putih yang berasal dari
Mojokerto dan dari Pulau Buru. Berdasarkan uji hedonik
kesukaan terhadap produk permen kayu putih diketahui
bahwa dari 78 panelis yang tidak terlatih menyukai produk
permen ini. Produk pertanian memiliki keragaman sifat
sesuai tempat tumbuh dan agroklimat, hal ini terbukti bahwa
permen kayu putih yang berasal dari Mojokerto memiliki
aroma yang lebih disukai dibandingkan yang berasal dari
Pulau Buru.

Permen kayu putih dengan kandungan senyawa
bioaktif utama 1,8-Sineol merupakan salah satu makanan
fungsional sehingga dapat dikembangkan dalam berbagai
varian produk permen bukan hanya hard candy, hard candy
non sukrosa, dan juga permen lunak (soft candy). Permen
kayu putih diduga juga dapat menjaga kesehatan rongga
mulut, karena kemampuan antimikrobia minyak atsiri kayu
putih terhadap mikrobia patogen di mulut (Wijaya et al.,
2014). Minyak atsiri kayu putih sebagai bahan utama dalam
pembuatan permen bukan hanya memberikan karakteristik
sensoris tetapi juga memberikan nilai fungsional bagi
kesehatan.
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MINYAK ATSIRI JERUK PURUT
Jeruk purut (Citrus hystrix DC) merupakan salah satu

jenis tanaman tropis dengan daun dan kulit buah yang
aromatik. Daun jeruk purut diklasifikasikan sebagai rempah
herbs (Chaisawadi et al., 2005). Bagian tanaman ini baik dari
kulit buah maupun daun telah umum digunakan sebagai
penyedap rasa pada aneka masakan Asia. Daun jeruk purut
sangat terkenal di Thailand untuk masakan Tom yum gaii
(Lim, 2012) dan buah dengan kulit buahnya digunakan untuk
membuat acar maupun sambal. Aroma yang kuat dari
bagian daun dan kulit buah jeruk purut disebabkan
kandungan minyak atsiri didalammnya. Dalam perdagangan
internasional minyak atsiri dari bahan kulit buah dikenal
dengan nama kaffir lime oil, sedang dari daunnya kaffir lime
leaf oil.

Minyak atsiri daun dan kulit buah jeruk purut
merupakan campuran senyawa volatil dan semi-volatil yang
komplek. Komponen utama penyusun minyak atsiri jeruk
purut adalah senyawa sitronellal (Wulandari et al., 2019;
Khasanah et al., 2015). Kualitas minyak atsiri jeruk purut
ditentukan oleh keberadaan senyawa utama penyusun
aromanya yaitu Sitronellal, semakin tinggi maka nilai jual
juga semakin tinggi. Selain meningkatkan nilai jual,
keberadaan komponen ini juga dapat meningkatkan nilai
fungsinya. Kelebihan keberadaan senyawa Sitronellal
dengan sifat kimia yang reaktif mudah mengalami siklisasi
dan juga polimerisasi sehingga dapat digunakan sebagai
isolat atau reaktan awal beberapa sintetis senyawa lain.
Siklisasi Sitronellal akan dihasilkan senyawa Isopulegol yang
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memiliki aroma mirip mentol, sehingga dapat digunakan
sebagai bahan dasar pembuatan mentol sintetis. Lebih lanjut
Sitronellal juga dapat dikonversi menjadi Sitronelol yaitu
konstituen utama dalam senyawa sintetik berbau bunga
mawar (Sastrohamidjojo, 2004). Hal ini menunjukkan bahwa
minyak atsiri jeruk purut potensial dikembangkan sebagai
bahan perisa alami.

Senyawa Sitronellal dalam minyak jeruk purut selain
potensial dikembangkan menjadi bahan isolat untuk
senyawa sitetis lain, juga memiliki sifat fungsional
diantaranya aktivitas antioksidan (Ayusuk et al., 2009;
Wulandari et al., 2017) dan aktivitas antibakteri yaitu
kemampuan menghambat pertumbukan bakteri Salmonella
dan Enterobakteria (Nanasombat dan Nana, 2005). Hasil
penelitian ini mendorong peneliti lain untuk membuktikan
sifat fungsional yang bermanfaat dalam pengawetan produk
pangan. Hasil penelitian Utami et al., (2014), menunjukkan
bahwa ekstrak daun jeruk purut dalam bentuk oleoresin yang
ditambahkan dalam pembuatan edible coating pada sosis
daging sapi beku terbukti dapat mempertahankan kualitas
dan memperpanjang umur simpan produk.

Potensi minyak atsiri daun jeruk purut selain sebagai
penambah citarasa dan pengawet pada produk pangan
olahan, juga fungsional pada produk pengan segar. Hal ini
seperti dibuktikan dalam penelitian Loh et al., (2011)
menunjukkan bahwa miyak atsiri daun jeruk purut sebagai
antifeedant, dengan LD50 sebesar 26,748 µL/g telah mampu
menghambat pertumbuhan larva S. litura. Nama lain hama
tanaman ini adalah ulat grayak. Dalam budidaya sayuran
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segar ulat jenis ini sering dijumpai pada sayuran, seperti
cabai, buncis maupun bayam. Hasil penelitian telah
membuktikan bahwa minyak atsiri daun jeruk purut pada
dosis rendah telah efektif mampu menghambat pertumbuhan
larva S. litura. Minyak atsiri daun jeruk purut potensial untuk
dikembangkan sebagai bahan insktisida alami. Keuntungan
penggunaan minyak atsiri daun jeruk purut sebagai
insektisida alami yaitu bahan insektisida nabati yang ramah
lingkungan dan memiliki aroma kuat jeruk purut sehingga
semakin menambah aroma kesegaran pada sayuran.

Pemanfaatan minyak atsiri daun jeruk purut sebagai
insktisida alami dibuktikan juga dari hasil peneliti lain
Fajarwati et al., (2015), menyatakan bahwa minyak atsiri
daun jeruk purut pada konsentrasi 16 mlg/g telah mampu
menolak pertumbuhan dan perkembangan serangga S.
oryzae. Serangga ini merupakan hama yang menyebabkan
kerusakan beras pada saat penyimpanan di gudang. Selama
ini pengendalian hama yang dilakukan adalah dengan
menggunakan insktisida kimia sintetik. Kelemahan
penggunaan insektisida sintetik adalah keberadaan residu
dalam produk, dan untuk penggunaan dalam jangka panjang
dalam menimbulkan efek yang tidak baik untuk kesehatan.
Oleh karena itu dibutuhkan insektisida alami yang aman dan
efektif. Minyak atsiri yang diesktrak dari daun jeruk purut
terbukti telah efektif digunakan sebagai insektisida alami,
khususnya terhadap hama pada beras. Kelebihan
penggunaan minyak atsiri jeruk purut sebagai insektisida
alami yaitu selain efektif menghambat pertumbuhan dan
perkembangan serangga, juga tidak meninggalkan residu.
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Minyak atsiri jeruk purut memiliki aroma rempah yang khas
sehingga penggunaan sebagaai bahan insektisida alami
akan semakin menambah citarasa saat nanti lebih lanjut
beras dilakukan proses pengolahan menjadi bahan pangan.

Oleoresin adalah gabungan dari resin dan minyak
atsiri yang diperoleh dari ekstraksi bagian tanaman tertentu
dengan menggunakan pelarut organik. Dalam perdagangan
internasional diketahui bahwa oleoresin sebagai pekatan
dalam bentuk pasta atau semi padat dengan konsistensi
lengket. Oleoresin sebagai perisa makanan yang aman
ditetapkan oleh FDA, dengan ketentuan keberadaan pelarut
organik didalamnya 30 ppm. Keberadaan minyak atsiri
dalam suatu bahan juga akan menentukan kualitas dan nilai
jualnya. Oleoresin yang berkualitas baik memiliki kandungan
minyak atsiri lebih dari minimal 15 % (Sutianik, 1999).
Rempah-rempah sebagai bahan perisa makanan untuk
melindungi konsistensi aromanya maka dijual dalam bentuk
oleoresin. Hasil penelitian skala laboratorium tentang minyak
atsiri purut maupun oleoresin jeruk purut, semakin
melengkapi literasi untuk mengembangkan potensi jeruk
purut menjadi bahan flavoring pangan.

Keberadaan minyak atsiri dan oleoresin sebagai
flavoring pangan memiliki kelebihan dan kekurangan. Minyak
atsiri akan memiliki aroma atau bau yang lebih kuat
dibandingkan oleoresin, karena minyak atsiri merupakan
esktrak murni dari senyawa aroma. Namun demikian minyak
atsiri memiliki kelemahan sifat volatilnya yaitu mudah
menguap dalam suhu ruang sehingga untuk menjadi bahan
flavoring dibutuhkan pengemasan yang tepat. Sedangkan
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oleoresin sebagai bahan flavoring walaupun memiliki aroma
yang kurang kuat dibanding minyak atsiri, tetapi memiliki
kemampuan kosistensi aroma dalam bentuk pekatan
sehingga aromanya tidak mudah menguap.

Bagian tanaman jeruk purut baik daun maupun kulit
buah dengan aroma yang kuat maka dapat digunakan
sebagai bahan baku untuk produksi minyak atsiri maupun
oleoresin. Namun demikian untuk pengembangan secara
industrial produksi minyak atsiri maupun oleoresin
dibutuhkan kontinuitas ketersediaan bahan baku, sehingga
perlu pengembangan penanaman secara terpadu seperti
halnya tanaman kayu putih yang sudah dibudidayakan
dalam bentuk perkebunan. Untuk mewujudkan budidaya
tanaman jeruk purut secara terpadu diduga tidak akan
mengalami banyak kendala mengingat tanaman ini telah
umum ditanam untuk diambil manfaatnya sebagai rempah
pemberi citarasa pada aneka olahan pangan tradisional
seperti sambel pecel, lotek, sate, rempeyek, maupun
pemberi aroma pada masakan gulai, rendang, dan lain
sebagainya.

Pengembangan lebih lanjut potensi tanaman jeruk
purut sebagai flavoring pangan memiliki peluang pasar yang
baik. Mengingat bagian tanaman ini banyak dibutuhkan
sebagai penambah citarasa dalam makanan. Selain itu
didukung hasil penelitian terbukti bahwa komponen bioaktif
dalam aroma minyak atsiri yang terdapat di dalam tanaman
ini memiliki sifat fungsional untuk memproduksi makanan
yang aman dan menyehatkan. Pemanfaatan minyak atsiri
yang terkandung dalam bagian tanaman jeruk purut bukan
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hanya memberikan karakteristik aroma yang khas pada
produk pangan tetapi juga dapat mewujdukan makanan
yang aman dan sehat untuk dikonsumsi.

KESIMPULAN
Masa pandemi seperti saat ini kita harus selalu

menjaga asupan makan agar daya tahan tubuh dapat
terjaga dengan baik. Hal ini dapat kita lakukan dengan
mengkonsumsi makanan yang aman dan menyehatkan.
Salah satu bahan tambahan pangan tersebut adalah
komponen perisa pada produk pangan. Minyak atsiri
merupakan salah satu jenis bahan perisa untuk produk
pangan yang aman untuk dikonsumsi. Minyak atsiri yang
merupakan minyak yang mudah menguap yang diekstraksi
dari bagian tanaman memiliki aroma yang khas sesuai
tanaman penghasilnya. Sifat aroma yang kuat mudah dan
mudah menguap maka minyak atsiri merupakan bahan
yang potensial untuk digunakan sebagai pemberi citarasa
pada produk olahan pangan. Minyak atsiri tersebut
diantaranya minyak atsiri kayu putih dan minyak atsiri jeruk
purut. Komponen utama penyususn aroma minyak atsiri
kayu putih adalah 1,8-sineol, sedangkan komponen utama
penyusun minyak atsiri daun jeruk purut adalah Sitronellal.
Kedua jenis minyak atsiri ini selain memberikan karakteristik
sifat sensoris yang unik dan khas dari produk pangan juga
keberadaan senyawa bioaktif dalam aroma mendukung
terciptanya produk pangan yang aman dan menyehatkan.

.
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