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STRATEGI PERGURUAN TINGGI DALAM MENGHADAPI ERA
REVOLUSI INDUSTRI 4.0
Hairul Fauzi
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Saifuddin Jambi Indonesia
Email: Fauzi_Latahzan@yahoo.com
Abstrak
Era revolusi industri 4.0 menjadi suatu tantangan bagi dunia pendidikan dalam
melakukan transformasi untuk dapat menyesuaikan dengan kemajuan zaman.
Keberadaan era revolusi industri 4.0 ditandai dengan kemajuan dibidang mobile dan
internet, smartphone, komputerisasi data, kecerdasan buatan, dan robotisasi. Dampak
dari fenomena ini telah menjalar di segala bidang kehidupan. Mulai industri, ekonomi,
pendidikan, politik, dan sebagainya. Dengan demikian, jika perguruan tinggi ingin tegar
menghadapi era revolusi indrustri 4.0 ini, perubahan-perubahan dunia harus menjadi
pusat perhatian para pelaku pendidikan terutama pengelola perguruan tinggi, karena
kegagalan merespon tuntutan kehidupan era ini menyebabkan semakin dalamnya
ketertinggalan.
Abstract
The era of the industrial revolution 4.0 is a challenge for the world of education in making
transformation to be able to adjust to the progress of the times. The existence of the
industrial revolution era 4.0 was marked by advances in the fields of mobile and internet,
smartphones, computerized data, artificial intelligence, and robotization. The impact of
this phenomenon has spread in all fields of life. Start industry, economics, education,
politics, and so on. Thus, if universities want to be strong in facing this era of the
industrial revolution 4.0, world changes must be the center of attention of education
practitioners, especially university managers, because failure to respond to the demands
of life in this era causes further underdevelopment.
A. PENDAHULUAN
Dunia tidak statis, dunia bergerak dinamis. Kondisi zaman selalu berubah dan
berkembang. Perubahan adalah sebuah keniscayaan dalam menghadapi tantangan
kompetisi baik bersifat personal maupun organisasi. Arus globalisasi sudah tidak
terbendung disertai dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, dunia
kini telah memasuki era revolusi industri 4.0, yakni menekankan pada pola digital
economy, artificial intelligence, big data, robotic, dan lain sebagainya atau dikenal dengan
fenomena disruptive innovation.
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Menghadapi tantangan tersebut, mau tidak mau, perguruan tinggi pun
dituntut untuk berubah. Era ini membawa pengaruh yang luar biasa pada aspek
kehidupan seperti prilaku masyarakat, cara kerja, cara menyelesaikan masalah,
manajemen, ketepatan dan kecepatan kerja dan sebagainya. Era ini tampak kejelasan
perubahan paradigma dari era industri sebelumnya. Disinilah tantangan yang harus
dihadapi untuk bisa menyesuaikan perubahan yang faktanya telah datang.
Kemajuan teknologi saat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat.
Berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia kini dapat langsung kita
ketahui berkat kemajuan teknologi. Inilah realitas era revolusi industri 4.0. di era ini
kemajuan teknologi dengan segala dampaknya adalah sebuah keniscayaan.
Era revolusi industri 4.0 merupakan integrasi pemanfaatan internet dengan lini
produksi di dunia industri. Perubahan pun terjadi dalam dunia industri yang ditandai
berubahnya iklim bisnis dan industri yang semakin kompetitif karena perkembangan
teknologi informasi. Oleh karena itu, lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi
harus mampu menghasilkan lulusan yang berkarakter, kompeten, dan inovatif.
Relasi industri dengan pendidikan tidak bisa dipisahkan. Ketika terjadi
revolusi industri 4.0, sektor yang paling terpengaruh perubahan paradigma salah
satunya adalah sektor pendidikan. Pada konteks ini, pendidikan tinggi mendapatkan
guncangan tantangan untuk merubah sistem, manajemen, pola serta cara kerja dalam
mempersiapkan sumber daya manusia untuk nantinya mengisi industri yang tersedia.
Sejarah mengatakan, revolusi industri selalu berpengaruh pada paradigma
pendidikan.
Fakta mengatakan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah
mampu mengubah dunia serta mampu membawa kemajuan dan dampak positif bagi
kehidupan manusia. Kita bisa lihat sejarah sebagaimana yang diungkapkan Dosen ITB
Richard Mengko yang mengambil sumber dari A.T Kearney (Fonna, 2019: 20-21)
mengungkapkan sejarah revolusi industri sampai akhirnya menyentuh generasi
keempat.
Pertama. Revolusi industri yang pertama terjadi pada akhir abad ke-18 ditandai
dengan ditemukannya alat tenun mekanis pertama pada 1784. Saat itu, industri
diperkenalkan dengan fasilitas produksi mekanis menggunakan tenaga air dan uap.
Peralatan kerja yang awalnya bergantung pada tenaga manusia dan hewan akhirnya
digantikan dengan mesin tersebut.
Kedua Revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20. Kala itu ada pengenalan
produksi massal berdasarkan pembagian kerja. Lini produksi pertama melibatkan
rumah potong hewan di Cincinnati, Amerika Serikat pada tahun 1870.
Ketiga revolusi industri 3.0 muncul pada tahun 1970, dimulai dengan
penggunaan elektronik dan teknologi informasi guna otomatisasi produksi. Debut
revolusi industri generasi ketiga ditandai dengan kemunculan pengontrol logika
terprogram pertama (PLC), yakni modern 084-969. Sistem otomatisasi berbasis
komputer ini membuat mesin industri tidak lagi dikendalikan manusia.
Keempat, memasuki tahun 2018 merupakan awal revolusi industri 4.0 yang
ditandai dengan sistem cyber-physical. Dunia industri mulai menyentuh dunia virtual,
berbentuk konektivitas manusia, mesin dan data, semua sudah ada dimana-mana.
Istilah ini dikenal dengan nama internet of things (IoT).
Dengan demikian, jika perguruan tinggi ingin tegar menghadapi era revolusi
indrustri 4.0 ini, perubahan-perubahan dunia harus menjadi pusat perhatian para
pelaku pendidikan terutama pengelola perguruan tinggi, karena kegagalan merespon
tuntutan kehidupan era ini menyebabkan semakin dalamnya ketertinggalan.
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B. PEMBAHASAN
1. Era Revolusi Industri 4.0
Revolusi industri terdiri dari dua kata yaitu revolusi dan industri. Revolusi,
dalam Kamus Besar Bahasa Indoneis (KBBI), berarti perubahan yang bersifat sangat
cepat, sedangkan pengertian industri adalah usaha pelaksanaan proses produksi.
Sehingga jika dua kata tersebut dipadukan bermakna suatu perubahan dalam proses
produksi yang berlangsung cepat. Perubahan cepat ini tidak hanya bertujuan
memperbanyak barang yang diproduksi (kuantitas), namun juga meningkatkan mutu
hasil produksi (kualitas).
Istilah "Revolusi Industri" diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan LouisAuguste Blanqui di pertengahan abad ke-19. Revolusi industri ini pun sedang berjalan
dari masa ke masa. Dekade terakhir ini sudah dapat disebut memasuki fase keempat
4.0. Perubahan fase ke fase memberi perbedaan artikulatif pada sisi kegunaaannya.
Fase pertama (1.0) bertempuh pada penemuan mesin yang menitikberatkan (stressing)
pada mekanisasi produksi. Fase kedua (2.0) sudah beranjak pada produksi massal
yang terintegrasi dengan quality control dan standarisasi. Fase ketiga (3.0) memasuki
tahapan keseragaman secara massal yang bertumpu pada integrasi komputerisasi.
Fase keempat (4.0) telah menghadirkan digitalisasi dan otomatisasi perpaduan internet
dengan manufaktur (Fonna, 2019:9-10).
Revolusi industri 4.0 menyebabkan perubahan yang ada di sekeliling kita yang
ditandai oleh adanya inteligensi buatan (artificial intelligence), robotik (robotics), data
yang besar (big data) dan jaringan terkoneksi melalui internet (the internet of things),
yang semuanya akan berkomunikasi untuk mempengaruhi pekerjaan dan industri
(Praherdhiono, 2019).
Selain itu era revolusi industri 4.0 mengakibatkan munculnya fenomena baru
yaitu disruptive innovation. Dampak dari fenomena ini telah menjalar di segala bidang
kehidupan. Mulai industri, ekonomi, pendidikan, politik, dan sebagainya. Fenomena
ini juga telah berhasil menggeser gaya hidup (life style) dan pola pikir (mindset)
masyarakat dunia. Disruptive innovation secara sederhana dapat dimaknai sebagai
fenomena terganggunya para pelaku industri lama (incumbent) oleh para pelaku
industri baru akibat kemudahan teknologi informasi.
Fenomena disruptive innovation menyebabkan beberapa profesi hilang karena
digantikan oleh mesin. Misalnya, kini semua pekerjaan petugas konter check-in di
berbagai bandara internasional sudah diambil alih oleh mesin yang bisa langsung
menjawab kebutuhan penumpang, termasuk mesin pindai untuk memeriksa paspor
dan visa, serta printer untuk mencetak boarding pass dan luggage tag (Kasali, 2017: 16).
Revolusi industri juga menyebabkan beberapa dampak diantaranya: (1)
globalisasi industri, dimana kegiatan industri dan perdagangan akan beroperasi secara
internasional, (2) mengaburkan batasan, dimana kegiatan industri dan perdagangan
beroperasi dengan konektivitas digital yang tidak terbatas, (3) kompetisi internasional,
dimana perlunya peningkatan kemampuan SDM agar dapat menghasilkan produk
yang kompetitif di dunia (Forkomsi FEB UGM, 2019: 176).
Selain itu Revolusi industri 4.0 tentu banyak sekali dampak positifnya, karena
dapat mempermudah hidup manusia dan memberikan kesejahteraan kepada umat
manusia. Apa yang ada di sekeliling kita bisa dilihat kemudahan itu seperti: bepergian
kemana-mana tinggal panggil grab, uber, gojek, dan transpotasi online lainnya; mau
mengirim berita dalam hitungan detik sudah sampai pada penerima melalui FB, SMS,
video call, dan sejenisnya; Bahkan mau pesan makanan tidak perlu repot harus pergi
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ke tempat tujuan, karena sudah ada jasa transportasi online yang siap mengantarkan
makanan yang dipesan secara online selama 24 jam (Sutopo, 2018:18).
Dampak lain dari munculnya disruptive innovation antara lain (Sigit Priatmoko,
2018 : 11):
Pertama, dimudahkannya konsumen dalam mencukupi kebutuhan. Dengan
memotong biaya yang dikeluarkan, perusahaan yang menggunakan teknologi terbaru
mampu menekan biaya sehingga dapat menetapkan harga jauh lebih rendah daripada
perusahaan incumbent. Dengan demikian, semakin murah biaya yang dikeluarkan
konsumen semakin membuat konsumen sejahtera.
Kedua, teknologi yang memudahkan. Munculnya inovasi yang baru tentu akan
membawa teknologi yang baru dan canggih, setidaknya dibandingkan dengan
teknologi yang telah lama ada. Dengan demikian dapat dikatakan terjadi transfer
teknologi menuju yang lebih modern.
Ketiga, memacu persaingan berbasis inovasi. Indonesia merupakan negara yang
tidak dapat begitu saja makmur tanpa adanya inovasi. Dengan adanya inovasi yang
mengganggu, maka perusahaan dalam industri dipaksa untuk melkakukan inovasi
sehingga terus memperbaiki layanannya.
Keempat, mengurangi jumlah pengangguran. Inovasi yang dilakukan akan
memberikan kesempatan lapangan kerja yang baru. Jika tidak membuka lapangan
baru, setidaknya dapat memperluas lapangan kerja yang sudah ada. Terlebih dengan
inovasi dapat memberikan kesempatan kerja baru dengan upah yang lebih baik
dibanding dari lapangan pekerjaan yang sudah ada sebelumnya.
Kelima, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Teknologi yang mengganggu
sesuai dengan teori Schumpeter akan meningkatkan produktivitas akibat efisiensi.
Dengan adanya kedua hal tersbut maka akan menambah kualitas dan kuantitas barang
yang diproduksi. Di lain sisi, inovasi juga akan meningkatkan konsumsi masyarakat
setelah sebelumnya pendapatannya meningkat. Perkembangan yang menjadi titik
akhir adalah meningkatnya jumlah Produk Domestik Bruto. Jika setiap inovasi dapat
menghasilkan nilai tambah yang lebih besar dan relatif bertahan setiap tahunnya,
maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
2. Peluang dan Tantangan Perguruan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0
Pesatnya perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 sangat
berpengaruh terhadap karakteristik pekerjaan yang ada saat ini, di mana keterampilan
dan kompetensi menjadi hal pokok yang perlu diperhatikan. Karena di era revolusi
industri 4.0 integrasi pemanfaatan teknologi serta internet yang begitu canggih dan
masif juga sangat mempengaruhi adanya perubahan perilaku dunia usaha dan dunia
industri, perilaku masyarakat dan konsumen pada umumnya.
Era revolusi industri 4.0 adalah era serba digital, segalanya bisa dilakukan
secara online seperti: e-learning, e-book, e-money, e-tol, e-budgeting, e-journal; yang
bisa dilihatdalam kehidupan sehari-hari seperti: pembayaran gaji yang non cash
melalui rekening, pembayaran spp melalui rekening banking, gojek, grab taxi,
berbelanja secara online (melalui OLX, Bukalapak, Sofie), komunikasi melalui WA
group, FB, video call, dan sebagainya. Semua sistem online ini akan memberikan
kemudahan pada kehidupan manusia, bahkan sangat ‘memanjakan’ manusia (Huseno,
2018:31). Kuncinya adalah ada uang untuk mengikuti serba online ini.
Era digital memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan
manusia yang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan teknologi dan komunikasi.
Banyak peluang dan kesempatan emas diera digitalisasi ini yang selalu berkembang
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maju. Kompleksitas kehidupan digital menuntut manusia untuk merubah dengan
sistem yang lebih fektif dan efesien. Perkembangan digitalisasi umumnya berpusat
pada kemajuan IPTEK terutama dalam kamjuan tekhnologi dan komunikasi.
Wujudnya berupa perdagangan bebas di pasar global (market global), mudahnya
bekerjasama antar regional dan international dengan inovasi-inovasi produk yang
diciptakan, dengan kondisi ini memberikan peluang dan tantangan kepada perguruan
tinggi. Responter terhadap era industri 4.0 harus melibatkan seluruh pemangku
kepentingan politik global, mulai dari sector publik, swasta, akademisi, hingga
masyarakat sipil sehingga tantangan industri 4.0 dapat dikelola menjadi peluang.
a. Tantangan Revolusi Industri 4.0
Revolusi industri generasi empat tidak hanya menyediakan peluang,
tetapi juga tantangan bagi generasi milineal. Kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi sebagai pemicu revolusi indutri juga diikuti dengan implikasi lain
seperti pengangguran, kompetisi manusia vs mesin, dan tuntutan kompetensi
yang semakin tinggi. Revolusi industri 4.0 dalam lima tahun mendatang akan
menghapus 35 % jenis pekerjaan. Dan bahkan pada 10 tahun yang akan datang
jenis pekerjaan yang akan hilang bertambah menjadi 75%. Hal ini disebabkan
pekerjaan yang diperankan oleh manusia setahap demi
setahap
digantikan
dengan teknologi digitalisasi program. Dampaknya, proses produksi menjadi
lebih cepat dikerjakan dan lebih mudah didistribusikan secara masif dengan
keterlibatan manusia yang minim. Lebih spesifik, Muhammad Yahya (2018)
menjelaskan tantangan industri 4.0 sebagai berikut (Tabel 1). (Syahyadi, 2018: 3)
Tabel 1. Tantangan Revolusi Industri 4.0
Tantangan Ekonomi

1.

2.

3.

4.

Globalisasi yang terus berlanjut:
a. Keterampilan antarbudaya
b. Kemampuan berbahasa
c. Fleksibilitas waktu
d. Keterampilan jaringan
e. Pemahaman proses
Meningkatnya kebutuhan akan inovasi:
a. Pemikiran wirausaha
b. Kreativitas,
c. Pemecahan masalah
d. Bekerja dibawah tekanan
e. Pengetahuan mutakhir
f. Keterampilan teknis
g. Keterampilan penelitian
h. Pemahaman proses
Permintaan untuk orientasi layanan yang
lebih tinggi:
a. Pemecahan konflik
b. Kemampuan komunikasi
c. Kemampuan berkompromi
d. Keterampilan berjejaring
Tumbuh kebutuhan untuk kerjasama dan
kolaboratif:
a. Mampu berkompromi dan koperatif
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b. Kemampuan bekerja dalam tim
c. Kemampuan komunikasi
d. Keterampilan berjejaring

Tantangan Sosial

Tantangan Teknis

Tantangan Lingkungan

Tantangan
Aturan

Politikdan

Perubahan demografi dan nilai sosial:
a. Kemampuan mentransfer pengetahuan
b. Penerimaan rotasi tugas kerja dan
perubahan
pekerjaan
yang
terkait
(toleransiambiguitas)
c. Fleksibilitas waktu dan tempat
d. Keterampilan memimpin
2. Peningkatan kerja virtual:
a. Fleksibilitas waktu dan tempat
b. Keterampilan teknologi
c. Keterampilan media
d. PemahamankeamananTI
3. Pertumbuhan kompleksitas proses:
a. Keterampilan teknis
b. Pemahaman proses
c. Motivasi belajar
d. Toleransi ambiguitas
e. Pengambilan keputusan
f. Penyelesaian masalah
g. Keterampilan analisis
a. Keterampilan media
b. Pemahaman keamanan TI
c. Kemampuan untuk bersikap kooperatif

1.

Perubahan iklim dan kelangkaan sumber daya:
a. Pola piker berkelanjutan
b. Motivasi menjaga lingkungan
c. Kreativitas untuk mengembangkan solusi
keberlanjutan baru
1. Standarisasi:
a. Keterampilan teknis
b. Keterampilan koding
c. Pemahamanproses
2. Keamanan data dan privasi:
a. Pemahaman keamanan teknologi
b. Informasi Kepatuhan

b. Peluang Revolusi Industri 4.0
Seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, revolusi industry 4.0
telah membawa perubahan-perubahan yang mungkin tak terduga sebelumnya. Seperti
kita menyaksikan pertarungan antara taksi konvensional versus taksi online atau ojek
pangkalan vs ojek online. Semua itu pada akhirnya berdampak kepada public, dimana
dalam hal ini public diuntungkan dengan menjadi lebih mudah untuk mendapatkan
layanan transportasi dan bahkan dengan harga yang sangat terjangkau. Yang lebih
tidak terduga, layanan ojek online ternyata tidak sebatas sebagai alat transportasi
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alternatif tetapi juga merambah hingga bisnis layanan antar (online delivery order).
Dengan kata lain, teknologi online telah membawa perubahan yang besar terhadap
peradaban
manusia dan ekonomi (http://www.adiona.co.id/en/articles/62peluang-dan-tantangan-revolusi-industri-4-0)
Tidak dapat dipungkiri jika revolusi industry 4.0 membuka peluang yang luas
bagi siapapun untuk maju. Informasi yang sangat melimpah menyediakan manfaat
yang besar untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun perekonomian.
Masyarakat di era revolusi industry 4.0 memiliki ketergantungan yang sangat besar
dalam menggunakan teknologi informasi. Fakta yang menunjukkan bahwa
masyarakat zaman sekarang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi pada
perangkat ponsel pintarnya. Hal inilah yang dapat menjadikan munculnya sebuah
peluang baru di era industry 4.0.
Di era digital, pendidikan tinggi tidak bisa hanya membahas persoalan yang
dihadapi lingkup Indonesia saja, melainkan secara global sehingga penting bagi
perguruan tinggi untuk bisa bersaing. Keunggulan sebuah perguruan tinggi tidak
hanya dinilai dari jumlah gedung, fasilitas atau jumlah dosen dan mahasiswa yang
dimiliki. Hal utama adalah dapat menghasilkan SDM yang memiliki kompetensi dan
berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global.
Selain itu juga dapat menghasilkan dan mengaplikasikan iptek bagi
masyarakat. Perguruan tinggi dituntut untuk dalam memproduksi SDM terdidik yang
berkualitas, terampil, dinamis, dan menjadi learner yang mampu belajar, serta
mengejar hal-hal baru. Bahkan menjadi garda terdepan dalam menghadapi
perkembangan zaman.
Di era digital dikenal istilah era disrupsi yaitu evolusi atau perubahan masyarakat
bergeser dari aktivitas yang awalnya dilakukan di dunia nyata, ke dunia maya atau
digitalisasi. Fenomena ini berkembang pada perubahan pola dunia bisnis.
Era digital, menuntut lembaga pendidikan tinggi untuk dapat menciptakan
iptek yang inovatif, adaptif, kompetitif sebagai konsep utama daya saing dan
pembangunan bangsa di era industri 4.0. World Economic Forum (WEF), menyebut
Revolusi Industri 4.0 adalah revolusi berbasis Cyber Physical System yang secara garis
besar merupakan gabungan tiga domain yaitu digital, fisik, dan biologi.
Ini ditandai dengan munculnya fungsi-fungsi kecerdasan buatan (artificial
intelligence) dalam teknologi industri yang semakin pintar menyaingi manusia, eranya
mobile super computing, intelligent robot, self-driving cars, neuro-technological brain
enhancements, bahkan genetic editing (manipulasi gen).
Pendidikan tinggi harus makin dipacu dengan berbasis teknologi sehingga
perguruan tinggi dapat memberikan dampak responsif terhadap perkembangan
revolusi industri 4.0. Para pengelola perguruan tinggi dituntut mengikuti
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi jika tidak ingin tergulung oleh era
digital disruption.
Perkembangan teknologi digital sangat cepat sehingga tidak terhindarkan lagi
untuk diterapkan di segala bidang. Selain Sistem informasi, kompetensi dan
produktivias para dosen harus terus ditingkatkan. Program studi harus dikembangkan
sesuai
dengan
kebutuhan
zaman.
(https://www.kompasiana.com/yusrintosepu0393/5b3f6162caf7db13457cb102/kamp
us-di-era-digital-persaingan-dan-tantangan?page=all).
Dengan demikian, perguruan tingi dituntut untuk melakukan inovasi dan
perbedaan metode, kurikulum dan sarana prasarana. Perubahan wajah perguruan
tinggi dari semua aspek harus digalakkan seiring dengan konteks digitalisasi. Hal
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tersebut tidak terlepas dari manajemen atau pengelolaan mulai dari tingkat pusat
hingga tingkat daerah dengan menciptakan inovasi yang relevan dan terintegrasi.
3. Strategi Pengembangan Perguruan Tinggi
Era industri 4.0 memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap sistem dan
kinerja perguruan tinggi. Hubungan Industri dengan perguruan tinggi sangatlah erat
karena berkaitan dengan output yang dihasilkan. Perguruan tinggi merupakan
lembaga yang sangat berperan penting menghasilakn tenaga kerja kompeten yang
akan terpakai di dunia industri. Sumber daya manusia yang dihasilkan oleh perguruan
tinggi akan mewarnai era industri 4.0 yang telah datang ditengah masyarakat.
Ada beberapa kompetensi yang dibutuhkan dalam menghadapi era industri
4.0, yaitu; kemampuan memecahkan masalah (problem solving), kemampuan
beradaptasi (adaptability), kolaborasi (collaboration), kepemimpinan (leadership),
kratifitas (creativity) dan inovasi (innovation).
Untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 yang mengalami perubahan sangat
cepat, maka dirasa perlu kiranya untuk melihat perguruan tinggi itu sebagaimana
halnya suatu perusahaan. Dalam perumpamaan ini Chirs Bradley and Clayton O’Toole
(2016:3-10) mengilustrasikan empat tahapan posisi perusahaan saat menghadapi era
disruptif teknologi sebagai berikut:
Tahap pertama, sinyal di tengah kebisingan (Signals Amidst the Noise). Pada
tahun 1990, Polygram tercatat sebagai salah satu perusahaan recording terbesar di
dunia. Delapan tahun berselang, perusahaan ini dijual. Situasi itu terjadi ketika
teknologi MP3 baru saja ditemukan sehingga pemilik masih merasakan puncak
kejayaan Polygram pada saat itu dan memperoleh nilai (value) penjualan yang optimal.
Contoh lainnya adalah industri surat kabar tradisional yang mengejar oplah dan
pemasukan dari pemasangan iklan. Kemunculan internet yang mengancam
dimanfaatkan oleh Schibsted, salah satu perusahaan media asal Norwegia yang
menggunakan internet untuk mengantisipasi ancaman sekaligus memanfaatkan
peluang bisnis.
Perusahaan ini melakukan disruptif terhadap bisnis inti mereka melalui media
internet yang akhirnya menjadi tulang punggung (backbone) bisnis mereka dikemudian
hari. Pada tahap ini, perusahaan (incumbent) merespons perkembangan teknologi
secara cepat dengan menggeser posisi nyaman dari bisnis inti yang mereka geluti
dengan mengikuti tren perkembangan teknologi, preferensi konsumen, regulasi dan
pergeseran lingkungan bisnis.
Tahap kedua, perubahan lingkungan bisnis tampak lebih jelas (Change Takes
Hold). Pada tahap ini perubahan sudah tampak jelas, baik secara teknologi maupun
dari sisi ekonomis. Namun, pada tahap ini dampaknya pada kinerja keuangan masih
relatif tidak signifikan sehingga belum dapat disimpulkan apakah model bisnis baru
akan lebih menguntungkan atau sebaliknya dalam jangka panjang. Tetapi dampak
yang belum signifikan ini ditanggapi secara serius oleh Netflix pada tahun 2011 ketika
menganibalisasi bisnis inti mereka yakni menggeser fokus bisnis dari penyewaan DVD
menjadi streaming. Ini merupakan keputusan besar yang berhasil menjaga
keberlangsungan perusahaan dikemudian hari sehingga tidak mengikuti
kebangkrutan pesaingnya, Blockbuster.
Tahap ketiga, transformasi yang tak terelakkan (the Inevitable Transformation).
Pada tahap ini, model bisnis baru sudah teruji dan terbukti lebih baik dari model bisnis
yang lama. Oleh sebab itu, perusahaan incumbent akan mengakselerasi transformasi
menuju model bisnis baru. Namun demikian, transformasi pada tahap ini akan lebih
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berat mengingat perusahaan incumbent relatif sudah besar dan gemuk sehingga tidak
selincah dan seadaptif dibanding perusahaanperusahaan pendatang baru (startup
company) yang hadir dengan model bisnis baru. Pada tahap ini, perusahaan sudah
tertekan pada sisi kinerja keuangan sehingga akan menekan budget, bahkan
mengurangi beberapa aktivitas bisnis dan fokus hanya pada inti bisnis perusahaan
incumbent.
Tahap keempat, adaptasi pada keseimbangan baru (Adapting to the New
Normal). Pada tahapan ini, perusahaan incumbent sudah tidak memiliki pilihan lain
selain menerima dan menyesuaikan pada keseimbangan baru. Pilihan itu harus
diambil karena fundamental industri telah berubah dan perusahaan incumbent tidak
lagi menjadi pemain yang dominan. Perusahaan incumbent hanya dapat berupaya
untuk tetap bertahan di tengah derasnya terpaan kompetisi. Pada tahap ini para
pengambil keputusan di perusahaan incumbent harus jeli dalam mengambil
keputusan seperti halnya Kodak yang keluar lebih cepat dari industri fotografi
sehingga tidak mengalami keterperosokan yang semakin dalam (Solihin, 2018: 3-4).
Berdasarkan pada ilustrasi di atas maka perguruan tinggi harusnya bisa secara
dini dapat mengindentifikasi tantangan dan melakukan strategi-strategi guna
menghadapi cepatnya perubahan yang terjadi di era revolusi industri 4.0 ini. Untuk
mampu beradaptasi dengan kehidupan abad 21 perombakan mendasar perlu
dilakukan oleh sistem pendidikan. Maka strategi perlu dikembangkan oleh perguruan
tinggi menjawab kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan diantaranya adalah:
1. Rehumanisasi: Misi Pendidikan
Melihat trend-trend di atas misi pendidikan tidak cukup hanya mengambil satu
bagian sistem kehidupan, tidak pula hanya bisa menekankan pada satu aspek dari
totalitas manusia, sebuah misi yang berkembang pesat pada millinum 20. Oleh karena
itu pendidikan harus diarahkan kepada proses menciptakan manusia-manusia yang
manusiawi, yaitu manusia yang sanggup berfikir, berkreasi, dan berzikir, kepala,
tangan, dan hati harus disatukan (Nur Kholis, 2000:5).
Philip H. Phenix telah memberikan dasar begaimana pembelajaran harus
dilakukan yang nampaknya relevan dengan abad 21, yaitu penguasaan segala sesuatu
secara mendasar, disebut the basics: (1) meaningful knowledge, (2) meaningful skill, (3)
menaingful values dan value system yang dilakukan dengan cara berfikir analitis, kreatif,
dan kritis. Makna-makna yang harus dikuasi dalam belajar adalah: sysmbolic (bahasa,
matematika), empirics (ilmu kehidupan), esthetics (sastra, seni), synnoetics (makna
dalam hubungan interpersonal), ethics (moral), synoptics (sejarah, agama, filsafat).
Saran Phenix menekankan pentingnya menggali sebuah makna dalam berbagai aspek
belajar. Ketika konsep ini diterapkan maka akan terwujud apa yang disebut
intelektual-spiritualis-profesional dan spiritualis-intelektual-profesional (Phenix. 1964).
2. Mengembangkan Pendidikan Berbasis Sistem Digital
Konteks sekarang ini, tidak mungkin menjauhkan diri dari sistem yang serba
digital, karena apabila tidak tunduk pada sistem yang serba digital, lembaga
pendidikan tinggi tersebut akan stagnan, bisa-bisa serba terlambat, tidak up to date,
jangan-jangan pada akhirnya akan ditinggalkan oleh kaum mileneal sebagai
‘pemegang kuasa sistem digital’. Bisa diamati perguruan tinggi yang sudah maju tidak
perlu merepotkan calon mahasiswa melakukan pendaftaran ke kampus secara manual,
demikian juga registrasi dan eregistrasi bagi mahasiswa lanjutan, juga sistem
penawaran mata kuliah, dan informasi hasil nilai semesteran yang serba online. Juga
branding kelembagaan dan berbagai hal yang berkaitan dengan kehumasan, akan
sangat ketinggalan jaman apabila tidak dikemas melalui sistem yang serba digital.
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Belum lagi sistem budgeting, karier personalia, tata kelola keuangan dan barang
inventaris kelembagaan semuanya mengikuti sistem aplikasi yang sudah ditentukan
secara online (Triyono, 2017:2-4).
Perguruan tinggi harus mulai menerapkan system pengajaran hybrid. Di sini,
perguruan tinggi harus dapat merespons perkembangan peran teknologi. Dalam hal
ini harusnya mulai dipikirkan penerapan teknologi pembelajaran atau perkuliahan
secara daring yang kini dikenal sebagai Massive Open Online Courses (MOOCs).
3. Mengembangkan Soft Skill
Bagi Perguruan Tinggi, era industri 4.0 menuntut bahwa kualitas menjadi
indikator utama bagi lulusan. Disini, indikatornya bukan lagi kuantitas melainkan
kualitas. Sebuah negara yang sukses menghadapi era industri 4.0 bergantung pada
inovasi yang diciptakan oleh SDM yang berkualitas. Pada konteks ini, Perguruan
tinggi harus mampu menjawab tantangan global dalam mempersiapkan SDM yang
berkualitas.
Sudah menjadi pemahaman umum bahwa sudah tidak saatnya lagi perguruan
tinggi hanya mencetak lulusan yang teoretik saja. Lulusan yang hanya mampu secara
teoretik tidak akan laku dalam persaingan pangsa pasar. Di samping teoretik yang
menjadi brand para ilmuwan, seharusnya punya soft skill untuk siap memasuki pangsa
pasar kerja (Subekti, dkk., 2018:82).
Untuk mengembangkan soft skill, lembaga perguruan tinggi harus kreatif
membuat program-program tertentu; baik yang bersifat kurikuler maupun kokurikuler. Upaya seperti ini sekaligus membekali peserta didik yang saat kelak
kemudian hari akan memasuki persaingan di dunia yang serba digital ini.
4. Rekontruksi Kurikulum.
Menyikapi berbagai permasalahan kurikulum pendidikan tinggi yang timbul
seiring dengan perkembangan zaman, terlebih di era yang dikenal sebagai era Industri
4.0 atau era internet of things (IOT) dan big data. Agar sesuai kebutuhan, maka
kurikulum harus direkontruksi dengan pendekatan ‘human digital” dan keahlian
berbasis digital. Nafas industri 4.0 adalah berbasis digital. Maka untuk implementasi
proses ini, perguruan tinggi perlu memperbaiki kurikulum secara intens untuk
mewujudkan kurikulum yang benar-benar diinginkan dan sesuai dengan
perkembangan zaman apalagi di era industri 4.0 ini,
5. Memperkuat jejaring.
Untuk memudahkan implementasi tujuan, perguruan tinggi harus
memperkuat jejaring. Era industri 4.0 tidak bisa hanya berkutat pada kesibukan rutin
saja, namun harus fokus kepada pengembangan institusi menuju world class university
(WCU), pengembangan SDM, pengembagan karya serta pengembangan hasil-hasil
penelitian, pengabdian masyarakat, serta prestasi mahasiswa. Kuatnya jejaring akan
mampu mendorong terwujudnya program-program yang diagendakan sebuah
perguruan tinggi. Kolaborasi juga akan mudah dilakukan jika jejaring yang dimiliki
tercipta rapi dan kuat (Badrus Zaman, 2018).
Strategi diatas harus diimplementasikan oleh perguruan tinggi dalam
menjawab tantangan yang dihadapi atas datangnya revolusi industri 4.0. Perguruan
tinggi harus mampu meningkatkan daya saing dan memiliki daya tarik terhadap calon
mahasiswa. Perguruian tinggi yang mampu berkolaborasi dengan industri, menjawab
kebutuhan pasar global akan selalu dibutuhkan oleh masyarakat di era industri 4.0.
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C. KESIMPULAN
Tantangan dan peluang di atas harus senantiasa diperhatikan dalam setiap
jejak melaksanakan proses pendidikan. Sistem pendidikan harus melahirkan
kepribadian insan secara totalitas. Era digital memberikan dampak yang sangat
signifikan terhadap kehidupan manusia yang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan
teknologi dan komunikasi. Banyak peluang dan kesempatan emas diera digitalisasi ini
yang selalu berkembang maju. Komplesitas kehidupan digital menuntut manusia
untuk merubah dengan sistem yang lebih fektif dan efesien. Perguruan tinggi dalam
menyikapi revolusi industri 4.0 dengan cara: Rehumanisasi: Misi Pendidikan,
Mengembangkan Pendidikan Berbasis Sistem Digital, Mengembangkan Soft Skill,
Rekontruksi Kurikulum, dan Memperkuat jejaring.
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