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Sejarah Peradaban & Revolusi Industri

Zaman Renaisans
Renaisans Eropa, berawal pada abad ke-14, 
ditandai dengan penggalian kembali ilmu-
ilmu dari zaman kuno, serta kebangkitan
ekonomi dan kehidupan sosial di Eropa. 

Zaman Renaisans juga menimbulkan
budaya ingin tahu, yang berujung pada 

humanisme dan Revolusi Ilmiah.

Revolusi Industri
Revolusi Industri dimulai pada abad ke-18, 
diawali di Britania Raya dan menggunakan

mode produksi baru—pabrik, produksi
massal, dan mekanisasi—untuk menghasilkan
produk secara lebih cepat dan dalam jumlah

besar, serta mempekerjakan buruh lebih
sedikit daripada masa sebelumnya. 

Revolusi Internet & AI
Manusia menjadi lebih berdaya. Pekerjaan

rutin dan kognitif rutin akan digantikan oleh AI. 
Manusia dibutuhkan untuk lebih kreatif dan 

kritis serta memiliki kecerdasan sosial
emosional tinggi untuk menghadapi tekanan

dan perubahan dunia yang cepat dan semakin
kompleks.
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Jadi, manusia masa 
depan itu seperti apa?



Manusia Renaisans

• Renaisans : suatu periode dimana intelektualitas melonjak
tinggi di Eropa

• Ciri khas dari manusia Reinasans : manusia serba bisa
• Pelukis
• Penemu
• Ahli politik
• Ahli medis, dll.

• Manusia renaisans mempelajari berbagai aspek dari hidup ini. 
Bukan hanya sebatas berpikir tentang dunia, tapi juga 
merasakan dunia. 

• Kenapa muncul manusia renaisans? Karena pada saat itu
belum ada pembelahan ilmu-ilmu, semua menjadi satu dalam
wadah Filsafat.

• Tidak adanya penyekatan ini membuat manusia renaisans
mampu berpikir secara bebas.

• Orang yang disebut ahli adalah mereka yang bijaksana.
• Karena di masa Renaisans, manusia dilatih menjadi manusia

seutuhnya.



Manusia-manusia Renaisans



Link & match
Sinkronisasi sistem pendidikan dengan kebutuhan
industri dengan tujuan meningkatkan penyerapan
lulusan sekolah vokasi agar dapat menjadi tenaga

kerja andal sekaligus menghemat pengeluaran
untuk menjadi sumber daya manusia baru yang 

sesuai dengan kebutuhan industri.

Konformitas
Siswa diarahkan untuk mencapai standar tertentu
yang telah ditentukan, memiliki tujuan yang sama, 

dan dipaksa untuk menjadi sama tanpa melihat
bakat & talentanya.

Linear
Pendidikan dijalankan ke arah spesialiasasi. Dari 

yang semula sifatnya umum, semakin tinggi jenjang
pendidikan yang ditempuh, semakin khusus dan 

spesifik apa yang dipelajari.  
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HASILNYA?







Sumber: Aspirasi Pengguna Tenaga Kerja - PELINDO III

Umumnya
kurang tahan
menghadapi

tekanan dalam
dunia kerja.

Kurang dapat 
bekerja sama 
dalam sebuah 

tim.

Kurang dapat 
berkomunikasi 

(lisan) dan 
tulisan dengan 

baik.

Kurang inisiatif 
dan mudah 

bosan.

Lulusan Pendidikan Vokasi vs Keluhan Pengguna Tenaga Kerja



• Pendidikan linearitas menyebabkan semakin
ahli seseorang dalam satu bidang ilmu. Namun
sayangnya, semakin awam mereka terhadap
bidang-bidang ilmu lainnya.

• Pendidikan linearitas menyempitkan arti 
pendidikan, karena pendidikan sejatinya bukan
semata mengajarkan keterampilan teknis.

• Tapi lebih dari itu, yaitu kesadaran untuk
bersikap pada dunia ini.
• Memiliki pikiran sendiri
• Kesadaran sendiri
• Mampu menyelesaikan masalah yang ada di dunia 

ini



Alasan kembali menjadi
Manusia Renaisans?

• Link & Match gagal menghasilkan produk lulusan
yang benar-benar dibutuhkan dunia industri.

• Karena Era Internet dan AI melahirkan ekosistem
aggloremation, yakni era mengumpulkan berbagai
kekuatan yang ada melalui satu platform bersama
untuk melahirkan layanan baru dan bisa
memecahkan persoalan nyata

• Maka, Sekolah perlu menanamkan ekosistem
agglomeration di dalam proses dan penciptaan
ekosistem belajar masa depan.

• Ekosistem agglomeration membutuhkan tipikal
manusia

• “Serba bisa”
• Memiliki kemampuan lintas/trans disiplin
• Problem solver
• Pembelajar mandiri dan terus menerus

belajar dan merasakan persoalan dunia



Falsafat Pendidikan Nusantara
• Indonesia sebenarnya telah memiliki konsep pendidikan manusia

renaisans. 

• Ki Hajar Dewantara membawa konsep olah raga, olah rasa, olah karsa.

• Selain itu, pendidikan haruslah menuntun, Bertani, bermain, dan 
berhamba pada anak.

• Apa yang disampaikan Ki Hajar merupakan suatu model pendidikan yang 
holistik, sebagaimana yang diterapkan pada manusia Renaisans.



Merdeka Belajar?
Metodologi atau Paradigma?

Pendidikan bertujuan untuk memerdekakan anak. 
Tapi, pada kenyataannya negara terus-terusan mensponsori pemikiran

anak tanpa memberi kebebasan bagi seorang anak untuk berpikir.



Link & match di masa depan bukan hanya dengan industri. Tapi lebih
kejuruan yang dimiliki baik aspek pengetahuan & ketrampilan ditujukan

untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat
Mengembangkan UMKM, Desa Wisata, Wiraswasta dll

Masalah di 
lingkungan

Keterampilan
Kejuruan

Solusi / 
Produk



Sudahkah Jaminan Mutu SMK 
diperbaharui untuk melahirkan
Revolusi Pendidikan dari Akar

Rumput?



Belajar dari Pendidikan Finlandia
GSM: Revolusi Pendidikan Indonesia

• Memasukkan pendidikan alternatif di sekolah-
sekolah dengan cara memperluas cakrawala
kurikulum untuk mengembangkan talenta
beragam dan mencapai pengembangan manusia
seutuhnya

• Meningkatkan profesionalisme guru dimana
pelatihan lebih diarahkan untuk meningkatkan
kompetensi dan kualitas pembelajaran, bukan
administrasi atau testing
• Guru menciptakan kultur yang dominan di sekolah

adalah bertumpu pada learning bukan testing

• Memberikan keleluasaan besar kepada sekolah
untuk membuat kurikulum, proses belajar
berdasar kebutuhan, target dan capaian belajar
sendiri, model pengembangan guru sekolah.


